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OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO 

1 -Imagem de radar * 

Faixas de aproximadamente 37 km, de largura, na escala 1 :400.000, 
com recobrimento lateral máximo de cerca de 25%. 

2- Perfil altimétrico* 

Ao longo de cada linha de vôo, foram registrados, graficamente, perfis 
espaçados de cerca de 27 km, em escala horizontal aproximada, sendo 
uma parte deles em 1 :400.000 e outra em 1 :250.000 

SEDE 

3- Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130.000, com recobrimento 
longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discriminadas em 
foto índice, na escala 1 :500.000*. 

b) em preto e branco, na escala aproximada de 1:75.000, tomada 
simultaneamente com a foto colorida. 

4- Aerofotografias multiespectrais 

Fotos, na escala aproximada de 1:70.000, em quatro canais (azul, 
verde, vermelho e infravermelho), colhidas simultaneamente com a 
foto em infravermelho, colorida. 

5- Vídeo tape 

Tapes, na escala aproximada de 1 :23.000, imageados ortogonalmente 
ao longo das linhas de vôo do aerolevantamento. 

A utilização dos produtos relativos aos itens 3, 4 e 5 oferece restrições 
quando da presença de nuvens ou nevoeiro. 

6- Mosaicos semicontrolados de radar* 

a) mosaicos na escala 1:250 000 com amplitude de 1° de latitude por 
1°30' de longitude, compilados no Sistema de Projeção UTM. 

b) mosaicos na escala 1:1.000.000 com amplitude de 4° de latitude 
por 6° de longitude, organizados com base na redução dos mosaicos 
na escala 1 :250.000. 

7 -Carta planimétrica 

275 folhas de 1° de latitude por 1°30' de longitude, impressas na 
escala 1:250.000, no Sistema de Projeção UTM. 

8- Carta-imagem de radar 

102 folhas de 1° de latitude por 1°30' de longitude, associando 
mosaicos de imagem de radar com elementos planimétricos ou plano· 
altimétricos, impressas na escala 1:250.000, com base no Sistema de 
Projeção UTM. 

*Abrange todo o território brasileiro 
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PREFÁCIO 

A Folha SD.22 Goiás, denominação cartográfica para o mapeamento internacional ao 
milionésimo, corresponde ao 25.0 volume da série Levantamento de Recursos Naturais que 
o Projeto RADAMBRASIL apresenta nesta oportunidade Localiza-se na porção mais 
central do território brasileiro, limitada pelos paralelos 12° a 16°S e meridianos 48° a 
54°WGr., com uma área de 286.770 km 2

, abrangendo parte dos Estados de Goiás e Mato 
Grosso, e tendo o rio Araguaia como limite geográfico natural, que divide a área em 
porções quase iguais para os dois estados O aspecto topográfico da região é de acentuada 
oscilação altimétrica variando de 180 m a 1.354 m, registrados respectivamente nas 
planlcies do vale do Araguaia e no planalto do Distrito Federal. Devido a fatores de ordem 
natural a área mostra condições diversas de navegabilidade. Os rios que compõem o quadro 
hidrográfico são principalmente o Araguaia, Tocantins, das Mortes, Xingu, das Almas e 
Braço Menor do Araguaia ou Javaés, formador da ilha do Bananal. Uma população 
turlstica cresce a cada ano às margens do Araguaia aproveitando as extensas praias que se 
formam no perfodo de estiagem. A ocupação humana no lado mato-grossense é marcada 
por um vazio demográfico com uma rede rodoviária carente contrastando com a do lado 
goiano que é intensa e apresenta maior estruturação. O sistema rodoviário desta área está 
constituído pelas rodovias federais BR-070, 080, 153, 158 e 414 e pelas estaduais G0-070, 
080,142,159,164,173,230, 239,241,324,336,431,450e530;eMT-020, 110,326e 
336. 

Para se atingirem os objetivos finais, que são os mapas e relatórios, o Projeto RADAM
BRASIL contou com equipes multidisciplinares que utilizam metodologias próprias aos 
seus temas e integradas aos demais Todo o trabalho foi desenvolvido a partir da interpre
tação de imagens de radar, em mosaicos semicontrolados na escala 1:250 000, complemen
tado por informações de campo, análises de laboratórios, consultas bibliográficas e apoio 
em outros sensores. 

O mapeamento geológico indicou a presença de unidades desde o Arqueano (idades 
maiores que 2.5 BA) até o Recente. Em cada uma destas unidades são discutidos os 
aspectos evolutivos estruturais, petrográficos e metalogenéticos, com o intuito de melhor 
orientar futuros trabalhos e caracterizá-los no contexto geológico, elaborando-se para esse 
fim um estudo da evolução geológica regional Datações geocronológicas e estudos quími
cos forneceram subsídios para o posicionamento temporal e espacial das unidades, bem 
como de suas potencialidades econômicas. Foram também descritos os grandes jazimentos 
minerais, que ocorrem na porção oriental desta Folha, como os de niquel, cobre, estanho e 
amianto crisotila, que se acham em explotação ou em vias de explotação. Os pequenos 
depósitos, garimpos, ou ocorrências, desses e de outros minerais econômicos: ouro, zinco, 
chumbo, cobalto, cromo, platina, manganês, wolfrâmio, tântalo, nióbio, zircônio, titânio, 
etc., bem como minerais não metálicos, diamante, esmeralda, turmalina, coríndon, cianita 
vermiculita, fluorita e granada, são também discutidos e analisados Finalmente chega-se a 
conclusões recomendando-se áreas potencialmente favoráveis a m ineralizações, onde deve
rão ser realizados trabalhos de exploração mais detalhados. 

O relatório de geomorfologia apresenta os problemas relativos à cartografia geomor
fológica sistemática e aponta as soluções encontradas. Discute a contribuição bibliográfica 
disponlvel comparando-a com os resultados obtidos com a pesquisa através das interpreta
ções das imagens de radar. Baseado na similitude das formas de relevo, na altimetria 
relativa e nas caracterfsticas genéticas, define na área 7 unidades geomorfológicas. Analisa 
os diversos fatores que caracterizam a evolução do relevo. Reconhece várias fases erosivas. 
Refere-se à inversão dos relevos dobrados e à interferência de uma movimentação tectônica 
recente, sobre a drenagem e as superfícies aplanadas. Avalia as formas de relevo como 
condicionantes a serem consideradas no uso da terra. Indica sítios para a instalação de 
hidrelétricas. Analisa os traçados das estradas, propondo modificações quando necessárias, 
e discute o potencial turístico da área. 

O levantamento de solos foi efetuado a nível exploratório e teve como finalidade básica 
a localização, delineamento e identificação dos tipos de solos da área O relatório discorre 
sobre o mapeamento que está constitu(do por 200 unidades (associações) e 22 classes de 
solos com destaque para os Latossolos, Terra Roxa Estruturada e Podzólico Vermelho
Amarelo. De um modo geral a área apresenta solos com fertilidade natural baixa; contudo 
ressalta-se a microrregião do Mato Grosso Goiano que em sua maioria possui boa fertilida
de. Em se tratando de um levantamento a nível exploratório, recomenda um estudo mais 
detalhado caso haja interesse de se fazer implantação de projetos específicos nos moldes de 
empresas rurais ou mesmo de núcleo de colonização. 

Através do estudo fitogeográfico foi possível a identificação de três Regiões F itoecoló
gicas além das Áreas de Tensão Ecológica e de Ação Antrópica A delimitação fitoclimática 
segue a relação P<2T das curvas ombrotérmicas de Bagnouls & Gaussen ( 1957) tendo-se 
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ootido duas áreas distintas: uma compreendendo 3 a 4 meses secos na porção noroeste e 
outra com 5 meses secos no restante da área. A análise do potencial econômico é 
apresentada no Apêndice I -Análise Estat(stica de Dados, onde são detalhados os volumes 
médios de madeira encontrados para cada região ecológica e sugeridas medidas de ordena
mento florestal, com ênfase para a produção do carvão vegetal originado das áreas de 
Savana (Cerrado), utilizado como matéria-prima na siderurgia e, conseqüentemente, o 
reflorestamento como meio auxiliar no equil(brio do ecossistema. 

O trabalho realizado pela Divisão de Uso Potencial da Terra, dividido em duas partes, se 
propõe a atingir um setor técnico especializado em planejamento rural. A primeira parte dá 
a Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis com seu respectivo mapa. A 
segunda, utilizando-se de resultados obtidos anteriormente, trata das Relações Uso A tua l
Uso Potencial. A metodologia seguida na 1.a parte é própria da Divisão. Através do mapa é 
ootido o potencial da terra para as atividades agrárias pelos graus de restrição, que cada um 
dos três fatores condicionantes, clima, relevo e solo, confere às diferentes áreas mapeadas. 
Foram identificadas 6 classes, 11 subclasses, 68 séries e 145 unidades. A Classe Agriter 
predomina largamente sobre as outras, sugerindo um grande potencial para a agricultura e 
pecuária. São abordadas algumas considerações sobre conservação visando ao uso racional 
das terras abrangidas por esta Folha. No ano de 1970 todas as microrregiões estudadas 
apresentaram-se com excedente de mão-de-obra, baix(ssima capacidade de utilização e grau 
de saturação revelando grandes possibilidades de absorção de um contingente populacional 
bastante significativo. Já para o ano de 1975 o coeficiente de excesso reduziu favoravel· 
mente a ponto de tornar-se inferior à unidade. Os outros parâmetros de força de trabalho 
continuaram idênticos aos registrados no ano de 1970. 

Antonio Luiz Sampaio de Almeida 
Secretário-Executivo 



FOREWORD 

The SD.22 Goiás Sheet of the international map at the scale of 1:1 milion is the subject of 
volume 25 of the Natural F.esources Survey series presented here by Projeto RADAM· 
BRAS I L. Covering an area of 286,770 km 2 bounded by the latitudes 12° and 16°5 and the 
longitudes 48° and 54°WGr., this Sheet is located in the most central part of Brazilian 
territory, with the Araguaia river form ing a natural geographical boundary which divides 
the area almost equally between the States of Goiás and Mato Grosso. The topography of 
the region shows a marked variation in altitude, from 180 m in the flood plains of the 
Araguaia valley to 1354 m on the Federal District plateau. The area shcms a variety of 
river navigation conditions dueto natural factors, the main hydrographic net being formed 
by the following rivers: Araguaia, Tocantins, das Mortes, Xingu, das Almas, and the 
"smaller arm of the Araguaia" or Javaés, forming the Bananal island. The tourist 
population increases each year along the banks of the Araguaia, taking advantage of the 
extensive beaches which are exposed during the dry season. On the Mato Grosso side the 
human occupation levei shows a marked population vacuum, with a deficient road 
network, in contrast with that of the Goiás side, which is intensive and better structured. 
The highway system of this areais formed by the federal roads BR.070, 080, 153, 158 and 
414, and by the state roads G0-070, 080, í42, 159, 164, 173, 230, 239, 241, 324, 336, 
431,450 and 530, and MT-020, 110,326 and 336. 

The final objectives of maps and reports were achieved by the multidisciplinary staff of 
Projeto RADAMBRASIL using specific methodologies for the various subjects with 
integration between them. The work was developed by the interpretation of radar imagery 
in semi-controlled mosaics at 1:250,000 scate, complemented by field information, labo
ratory analysis, literature research and assistance from other types of remote sensing. 

Geological mapping showed the presence of stratigraphic units varying in age from the 
Archean (greater than 2.5 BA) to Recent. Each of these units is discussed with reference 
to structural evolution, petrographic and metallogenetic aspects, with the intention of 

·giving better orientation for future work and placing the units in their geological context, 
including a study o f regional geological evolution. Geoch ronological dating and chem ical 
studies provided information for positioning the units in time and space, as well as in the 
consideration of their economic potential. The major mineral deposits being exploited or 
developed for exploitation in the eastern part of the area are described, including nickel, 
copper, tin and chrysotile asbestos deposits. Small deposits, prospects and occurrences of 
these and other economic minerais are also discussed and analyzed, including those of 
gold, zinc, lead, cobalt, chromium, platinum, manganese, iron, tungsten, tantalum, 
niobium, zirconium, titanium, etc., as well as non-metalic minerais such as diamond, 
emerald, tourmaline, corundum, kyanite, garnet, vermiculite and fluorite. Finally, areas 
potentially favourable for mineralization are recommended, in which more detailed 
exploration should be made. 

The geomorphology report presents the problems related to systematic geomorpho
logical cartography and records the solutions which were developed The contribution 
from the available literature is discussed in comparison with the results obtained from the 
investigation based on the interpretation of radar images. Seven geomorphological units 
are defined in the area, based on the sim ilarity o f relief forms, rei ative altitudes and the 
genetic characteristics. The various factors wh ich determine the evolution of relief are 
analyzed, and severa! erosive phases are recognized. The inversion of folded relief and the 
interference of recent tectonic movements with the drainage and planation surfaces are 
reported. The relief forms are evaluated as conditioning factors in land use, including the 
indication of sites for the installation of hydroelectric schemes, the analysis of projected 
routes for roads, proposing modifications where necessary, and the discussion of the 
tourist potential of the area. 

The soil survey was carried out at an exploratory levei, with the basic objective of 
locating, delineating and identifying the soil types in the area. The mapping discussed in 
the report comprises 200 soil u nits (associations) and 20 classes, notably Latosols, 
Structured Terra Rossa and Red-Yellow Podzolic Soil. The area generally shows soils with 
low natural fertility, with the exception of the "Mato Grosso Goiano" microregion, where 
the majority of soils has good fertility. A more detailed study is recommended to follow 
up the exploratory su rvey in the case of interest in setting up specific projects in ;the form 
of rural enterprises or even colonization nuclei. 

The phytogeographical study identified three Phyto-Ecological Regions as well as 
Ecological Tension and Human Activity Areas. The phytoclimatic delim itation follows the 
P<;;;2T relation of the rainfall-temperature curves of Bagnouls ánd Gaussen (1957), obtain
ing two distinct areas: one comprising three to four dry months in the northwest, and 
the other with tive dry months in the rest of the area. The analysis of economic potential 
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is presented in Appendix I - St&tistical Analysis of Data, with details of the average timber 
volumes found in each ecological region. Forestry methods are suggested, with emphasis 
on charcoal production in savanna (cerrado) areas to supply raw material for steel making, 
followed by reforestation as a means of assisting the equilibrium of the ecosystem. 

The study effected by the Potential Land Use Division, directed at the technical sector 
specializing in rural planning, is divided in two parts. The first shows the Capacity of Use 
of the Renewable Natural Resources with its corresponding map, and the second considers 
the Present Use-Potential Use Relations, using the results previously obtained. The me
thodology followed in the first partis that developed by the Division, and by means of the 
map the land potential for farming activities is obtained by the degrees of restriction 
conferred by each of three conditioning factors, climate, relief and soil, in the different 
areas. Six classes were identified, includ ing 11 sub classes, 68 series and 145 units, with the 
Agriter Class largely dominating the others, suggesting a great potential for agricultura and 
cattle raising. Some consider<Jtions on conservation arem ade, aim ing at the rational use of 
the land in th is area. In 1970 ali o f the m icroregions which were stud ied shcmed an excess 
of labour, very low capacity of utilization and a degree of saturation revealing great 
possibil ities for absorbing a fairly significant population. In 1975 the excess coefficient had 
decreased favourably to the point of becoming less tf]an unity, while the other parameters 
of the labour force continued identical to those recorded in 1970. 

Antonio Luiz Sampaio de Almeida 
Secretário-Executivo 
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RESUMO 

A área da Folha SD.22 Goiás localiza-se entre os paralelos 12° e 16°S 
e os meridianos 48° e 54° WGr., abrangendo porções iguais dos 
Estados de Goiás e Mato Grosso e parte do Distrito Federal, totalizan
do 286.770 km 2 Tendo como fundamento básico a imagem de radar, 
aliada a dados de campo e laboratório, e na integração e análise cr(tica 
dos diversos trabalhos de geologia realizados, torna-se público o resul
tado do mapeamento geológico permitindo-se elaborar o ordenamento 
estratigráfico para este segmento do Brasil Central 

O Complexo Goiano, os Complexos Básico·Uitrabásicos Barro 
Alto, Niquelândia e Cana-Brava, além do Grupo Pilar de Goiás, são 
unidades que remontam ao Pré-Cambriano Inferior (Arqueano). Suas 
relações estratigráficas permanecem indefinidas, porquanto o Com
plexo Goiano, considerado como unidade mais antiga, assistiu a even
tos geotectônicos com formação de rochas com idades radiométricas 
desde arqueanas a brasilianas. Os modelos teóricos aqui apresentados 
mostram várias hipóteses para explicar as relações mútuas entre os 
complexos básico-ultrabásicos, o terreno granito-gnáissico e o Grupo 
Pilar de Goiás (greenstone belts). No Pré-Cambriano Médio, os sedi
mentos do Grupo Araxá foram depositados em "bacias pericratôni
cas", com magmatismo básico-ultrabásico e ácido na porção basal, na 
região central de Goiás, representada pelas Seqüências Vulcanossedi
mentares de Palmeirópolis, lndaianópolis e Juscelândia O Grupo 
Araxá passa lateralmente para o Grupo Araí, subdividido nas Forma
ções Arraiais e Traíras, constituindo um cinturão metamórfico que 
bordeja a oeste a Plataforma do São Francisco, para onde manifesta 
vergência tectônica. Contemporaneamente, no norte de Goiás e sul do 
Pará, desenvolveu-se a seqüência metassedimentar do Supergrupo Bai
xo Araguaia representado pelos Grupos Estrondo e Tocantins, produ
to da evolução da Faixa de Dobramentos Araguaia-Tocantins A inda 
no Pré-Cambriano Médio, intenso plutonismo ácido é representado 
pelos Granitos Serra da Mesa, Serra Dourada, Serra do Encosto, Serra 
Branca e outros corpos considerados co-magmáticos e intrusivos nos 
Grupos Araxá e Araí. É possível que, ligadas a este cortejo plutônico, 
estejam as ai cal i nas de Peixe, tidas como mais novas que os corpos 
graníticos na coluna estratigráfica, uma vez que as datações geocrono
lógicas não confirmaram a hipótese No Pré-Cambriano Superior, 
edificou-se uma bacia ensiálica preenchida pelos sedimentos do Grupo 
Cuiabá, subseqüentemente dobrados e metamorfizados. Segue-se na 
coluna o Grupo Paranoá, sotoposto ao Grupo Bambuí, oriundos 
provavelmente da sedimentação epicontinental na borda oeste da 
Plataforma do São Francisco. O Grupo Bambuí é representado na área 
pelo Subgrupo Paraopeba, o qual na escala adotada não comportou 

subdivisões em unidades menores Como último evento do Pré-Cam
briano Superior, registra-se a edificação da bacia possivelmente molás
sica do Grupo Alto Paraguai, subdividido nas Formações Araras, 
Raizama e Diamantino. No Paleozóico Inferior, ativações plataformais 
foram responsáveis pela formação de grandes bacias intracratõnicas, 
representadas nesta área pelo Graben de Água Bonita, preenchido 
pelos sedimentos provavelmente silurianos que compõem a Formação 
Água Bonita, e a Bacia Sedimentar do Paraná, ocorrente na porção 
oeste da área Esta se faz representar pelo Grupo Paraná (Formações 
Furnas e Ponta Grossa). Formação Aquidauana, Formação Palerma, 
Grupo São Bento (Formações Botucatu e Serra Geral) e a Formação 
Bauru; caracterizando-se, assim, eventos desde o Silurodevoniano 
(Furnas) ao Cretáceo (Bauru). No Cretáceo, reativações tectonomag
máticas são destacadas pelas efusões e intrusões básico-ultrabásicas 
alcalinas que compõem o Grupo I porá Independentemente da evolu
ção da Bacia do Paraná, ocorrem no extremo oeste da área os 
sedimentos cretácicos da Formação Utiariti, pertencentes ao Grupo 
Parecis, correlatos à Formação Bauru No Cenozóico, período de 
quietude tectônica, houve generalizada laterização das áreas emersas, 
bem como depositaram-se nas áreas rebaixadas os sedimentos terciá
rio-quaternários e do Bananal, além das aluviões holocênicas. 

Foram identificadas várias feições lineagênicas, entre estas os Li
neamentos Transbrasiliano, Maranhão-Paranã, Serra do Acaba Vida, 
Pirineus e Cuiabá-Alto Paraguai, sendo que no âmbito da Bacia do 
Paranã tem-se a Região Falhada Toricuieje-Barra do Garças. Impo
nentes estruturas braquianticlinais denominadas Serra Dourada, Ser
ra do Encosto, Serra da Mesa e Serra Branca foram cartografadas, 
assim como as estruturas circulares do Moquém, Aruanã e Granito 
Lajinha. 

No tocante à geologia econômica da área, encontra-se descrita uma 
variedade grande de mineralizações, entre ocorrências pequenas e 
jazidas de vulto. Os depósitos minerais mais importantes incluem 
aqueles de cobre de Chapada, de zinco, cobre e chumbo de Palmeiró
polis, de n fquel laterítico de N iquelândia, Barro Alto, Santa Fé, Água 
Branca e Morro do Engenho, de estanho de serra Branca e serra 
Dourada e de asbesto crisotila de Cana-Brava Secundariamente ocor
rem bens minerais de chumbo, zinco, cobalto, cromo, manganês, 
ouro, tântalo, titânio, zircônio, wolfrâmio, asbesto anfibólico, calcá
rio, cianita, diamante, esmeralda, grafita, mica e talco Finalmente, 
são resumidas as possibilidades metalogenéticas das grandes unidades 
estratigráficas. 
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ABSTRACT 

The SD.22 Goiás Sheet comprises an area of 286,770 km2
, bounded 

by the latitudes 12° and 16°S and the longitudes 48° and 54° WGr., 
including approximately equal parts of the States of Goiás and Mato 
Grosso and a part of the Federal District. The results of geological 
mapping published in this report contribute to the stratigraphic divis
ion of this portion of Central Brazil, being based essentially on the 
interpretation of radar imagery, complemented by field and labo
ratory data, and the integration and criticai analysis of previous 
geological investigations 

The Goiano Complex, the Barro Alto, Niquelândia and Cana-Brava 
Basic-Uitrabasic Complexes and the Pilar de Goiás Group present ages 
extending to the Lower Precambrian (Archeanl. Their stratigraphic 
relations remain uncertain, since the Goiano Complex, considered to 
be the oldest unit, was involved in several geotectonic events with 
rock forrnation showing Archean to Brasilian radiometric ages. 
Theoretical models are presented using various hypotheses to explain 
the relative positions of the granite-gneiss terrain, the greenstone belts 
(Pilar de Goiás Group) and the basic-ultrabasic complexes. In the 
Middle Precambrian, the sediments of the Araxá Group were deposit
ed in pericratonic basins, with basic-ultrabasic to acid magmatism in 
the basal unit in central Goiás, represented by the Volcanic.Sedi
mentary Sequences of Palmeirópolis, lndaianópolis and Juscelândia. 
The Araxá Group shows a lateral transition to the Ara( Group, 
divided into the Arraias and Traíras Formations, forming a meta
morphic belt on the western border of the São Francisco Platform, 
with tectonic transport towards the cratonic area In north Goiás and 
south Pará the contemporaneous metasedimentary sequence of the 
Baixo Araguaia Supergroup (Estrondo and Tocantins Groups) de
veloped during the evolution o f the Araguaia-Tocantins Fold Belt. 

An acid plutonic event of Middle Precambrian age is represented 
by the Serra da Mesa, Serra Dourada, Serra do Encosto, and Serra 
Branca Granites, together wíth smaller bodies consídered to be co
magmatic and intrusive in the metavolcanic-sedimentary sequences of 
the Araxá and Araí Groups The Peixe alkalines are possibly connect
ed with the plutonic assocíation, although they are placed above the 
granitic bodies in the stratigraphic column in conformity with the 
available radiometric dates In the Upper Precambrian, the sedi
mentary sequence of the Cuiabá Group was deposited in an ensialic 
basin and subsequently folded and metamorphosed. Epicontinental 
sedimentation in a basin on the western border of the São Francisco 
Platform gave ríse to the Paranoá Group and the overling Bambuí 
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Group, represented in this area by the Paraopeba Subgroup, which did 
not allow subdivision at the scale of mapping. The final event of the 
Upper Precambrian is recorded by the molassic type sediments of the 
Alto Paraguai Group, divided in the Araras, Raizama and Diamantino 
Formations. 

In the Early Paleozoic, major intracratonic sedimentary basins 
developed, represented in this area by the Água Bonita Graben, filled 
by probably silurian sediments of the Água Bonita Formation and by 
the Paraná Basin ar Syneclise, occurring in the western part of the 
area. The latter basin is represented by stratigraphic units of siluro
devonian to cretaceous age, comprising the Paraná Group (Furnas and 
Ponta Grossa Formations). Aquidauana Formation, Palerma Format
ion, São Bento Group (Botucatu and Serra Geral Formations) and 
Bauru Formation. Tectono-magmatíc activation in the Cretaceous is 
recorded by the volcanics and basic-ultrabasic alkaline intrusions 
which form the I porá Group. The cretaceous sediments of the Utiariti 
Formation (Parecis Group) occur in the extreme west of the area, 
independently of the evolution of the Paraná Basin. Tectonic activity 
in the Cenozoic was confined to regional epeirogenetic movements, 
with general laterization in the exposed areas and deposition in the 
depressed areas of the tertiary-quaternary and Bananal sediments, 
followed by the holocene alluvial sediments. 

Among the structural features, major lineaments were identified, 
including Transbrazilian, Maranhão-Paranã, Serra do Acaba Vida, 
Pirineus and Cuiabá-Alto Paraguai, with the Toricuieje-Barra do 
Garças Faulted Region in the Paraná Basin. The brachyanticlinal 
structures o f serra Dourada, serra do Encosto, serra da Mesa and 
serra Branca were mapped, as well as the circular structures of 
Moquém, Aruanã and Lajinha Granite. 

With respect to the economic geology of the area, a great variety of 
mineralization was described, from small occurrences to considerable 
ore-bodies. The most important mineral deposits include those of 
copper (Chapada); zinc, copper and lead (Palmeirópolis); lateritic 
nickel (N iquelândia, Barro Alto, Santa Fé, Água Branca and Morro do 
Engenho); tin (serra Branca and serra Dourada); and chrysotile as
bestos (Cana-Brava). Minerais of secondary importance include those 
of lead, zinc, cobalt, chromium, manganese, gold, tantalum, titanium, 
zirconium, tungsten, amphibole asbestos, limestone, kyanite, diamond, 
emerald, graphite, mica and talc. Finally, the metallogenetic possibilit
ies of the major stratigraphic units are summarized. 



1.1 -INTRODUÇÃO 

1.1.1 - Localização da área 

Entre os paralelos de 12° e 16°S e os meridianos de 48° e 54°WGr., 
localiza-se a área que, pelo corte cartográfico internacional, recebeu 
a denominação de Folha SD. 22 Goiás, objeto do mapeamento geo
lógico aqui apresentado, parte da Série Levantamento de Recur
sos Naturais do Brasil em execução pelo Projeto RADAMBRASIL. 
Sua superffcie, com 286.770 km2

, abrange proporções iguais dosEs
tados de Goiás e Mato Grosso, além de uma pequena parte do Distri
to Federal em seu extremo sudeste, comportando 16 Folhas de forma
to 1° x 1 °30' na escala 1 :250.000 

Os rios Xingu a noroeste, o Araguaia ao centro, fluindo em direção 
submeridiana, e o rio Tocantins a nordeste, com seus formadores o 
Maranhão e o Paranã, são os principais elementos hidrográficos da 
área, aparecendo com destaque. O rio das Mortes, com seu curso gros
seiramente paralelo ao rio Araguaia onde deságua, fora dos limites da 
área, por sua extensão e volume de água, merece ser destacado. 

Com base na similitude de formas, na altimetria relativa e nas ca
racterfsticas genéticas, foram definidas na área sete unidades geomor
fológicas: o Planalto Central Goiano dividido nas Subunidades Planal
to do Distrito Federal, Planalto do Alto Tocantins e Depressões In
terplanálticas; Planalto dos Guimarães; Planalto dos Parecis; Depressão 
lnterplanáltica do Paranatinga; Depressão do Tocantins; Depressão do 
Araguaia; Planfcie do Bananal (vide 2- Geomorfologia). 

Associadas às várias litologias presentes foram identificadas várias 
classes de solos, denominados Latossolo Amarelo distrófico; Latossolo 
Vermelho-Escuro álico e distrófico; Terra Roxa Estruturada distrófica 
e eutrófica; Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica; Terra Roxa 
Estruturada Similar distrófica; Podzólico Vermelho-Amarelo distrófi
co latossólico; Brunizém Avermelhado; Planossolo álico; Cambissolo 
álico, distrófico e eutrófico; Laterita Hidromórfica álica, distrófica e 
eutrófica; Glei Húmico eutrófico; Glei Pouco Húmico distrófico; 
Areias Quartzosas Hidromórficas álicas e distróficas; Areias Ouartzo
sas álicas e distróficas; Regossolo distrófico; Solos Aluviais distrófi
cos; Solos litólicos álicos, distróficos e eutróficos e Solos Concrecioná
rios distróficos (vide 3- Pedologia). 

Em termos de vegetação são identificadas quatro regiões fitoeco
lógicas denominadas Savana (cerrado), Floresta Estacionai Semideci
dual e Floresta Estacionai Decidual, além das Áreas de Tensão Eco
lógica (contatos), que através das variações de caráter fisionômico-es
trutural foram subdivididas em formações e subformações (vide 4 -
Vegetação). 

1.1.2- Objetivos do trabalho 

Com o trabalho ora apresentado consegue-se um dos objetivos pro
postos pelo Projeto RADAMBRASI L que é o de elaborar e publicar o 
mapa geológico na escala 1 :1.000.000 acompanhado do relatório. 
Nesse contexto procurou-se cartografar as unidades litoestratigráficas 
na medida do possfvel estabelecendo sua posição no tempo geológico 
e as seqüências e natureza dos eventos ocorridos na área da Folha 
SD.22 

Conseguido este objetivo, aliado ao cadastramento das ocorrências 
minerais, foi possfvel sintetizar as possibilidades metalogenéticas da 
área, ensejando respaldar os trabalhos de pesquisa mineral. 

1 1.3- Método de trabalho 

A metodologia empregada obedece a uma seqüência de etapas onde se 
procura reunir o maior número possfvel de informações as quais, em 
conjunto, permitiram que se chegasse ao produto final dos trabalhos, 
que é o mapa geológico da Folha SD 22, acompanhado de relatório. 
As etapas são as que normalmente foram seguidas em outros trabalhos 
do Projeto RADAMBRASIL, ou seja: 
-pesquisa bibliográfica, onde se procurou, na medida do possfvel, 
reunir e analisar todos os trabalhos preexistentes na área ou em suas 
vizinhanças desde que ligados a sua geologia; 
-interpretação preliminar, onde foram utilizados basicamente os mo
saicos semicontrolados de imagem de radar na escala 1: 250.000, auxi
liados por imagens Landsat na escala 1: 500.000, e, em áreas localiza
das, fotografias aéreas convencionais na escala 1: 60.000; 
-trabalhos de campo Estes foram realizados principalmente nas inú
meras estradas que cortam a área, tendo sido efetuadas também opera-

ções fluviais ao longo do rio Araguaia e afluentes, incluindo o rio das 
Mortes. Após cada campanha, a equipe participante elaborou relató
rios de viagem, com a subseqüente atualização da interpretação preli
minar. Nesta etapa foram confeccionados os mapas de amostragem na 
escala 1: 250.000 e seleção de amostras para análises petrogrâficas, 
geocronológicas, qufmicas e paleontológicas; 
-de posse dos dados de campo já lançados na interpretação prelimi
nar e dos resultados das análises de laboratório, procedeu-se à inter
pretação final na escala 1: 250.000 com posterior redução ao milioné
simo; 
-os mapas já na escala 1 :1.000.000 são compilados em base carto
gráfica fornecida pela DICAR (Divisão de Cartografia) que recebe a 
denominação de b/ue-line; 
-a partir de todo esse material, procedeu-se à montagem da coluna 
estratigráfica da área; e 
-finalmente tem-se a redação do relatório. 

Ressalte-se que o produto final ora apresentado resulta de um tra
balho de equipe onde cada integrante de um modo geral teve suas ta
refas distribufdas, como segue: a interpretação final, a confecção do 
mapa e a redação do relatório couberam a V.A. Drago, R.M.G. de 
Montalvão, A. do C. Pinto, M.A. Simões, P.E.L. Bezerra, R.O.B. dos 
Santos e F.C Oliveira, os dois últimos responsáveis pela geologia da 
Bacia do Paraná, todos integrantes também das equipes de campo; 
o estudo da petrografia coube a P. Prado e R.M.G. de Montalvão, 
auxiliados por L.M. Lopes e D.S. da Luz; as datações e interpreta
ções geocronológicas estiveram sob a responsabilidade de C.C.G. 
Tassinari, com assessoria de U.G. Cordani do Instituto de Geocrono
logia da USP; na geologia econômica participaram C.A.C. Fernandes, 
P.R. Hildred e R. Takahashi; fica também registrada a assessoria alter
nada em petrografia e geologia de campo do Prof. R.A. Fuck, e em 
geologia de campo e geotectônica dos Profs. E. Wernick e O.J. Marini. 
A revisão das citações e referências bibliográficas coube à bibliote
cária I.M. dos Santos. 

1 2- ESTRATIGRAFIA 

1.2.1 - Generalidades 

A Folha SD. 22 Goiás encontra-se inserida em uma das áreas geologica
mente mais interessantes e complexas da Platafonna Sul-Americana de 
Almeida, Hasui e Neves (1976). Em seus domfnios têm-se registros de 
todos os eventos geotectônicos conhecidos atualmente no Brasil, fazen
do com que em sua estratigrafia posicionem-se unidades cujos dados ra
diométricos fornecem idades extremamente variáveis. Além disso, a 
interpretação que se dá a sua geologia permitiu estabelecer a coluna 
estratigráfica mostrada na Figura 1.1, onde existem unidades que vão 
do Pré-Cambriano Inferior (Arqueano) ao recente. A unidade mais 
inferior da coluna é o Complexo Goiano, referida como mais antiga 
embora as idades radiométricas indiquem eventos com formação de 
rochas em várias épocas durante a evolução geológica da área, sem que 
até hoje se tenham parâmetros para desmembrá-las como unidades ou 
conjuntos litológicos individualizados. Sucedem a este complexo os 
grandes Complexos Básico-Uitrabásicos de Barro Alto, Niquelândia e 
Cana-Brava, cuja origem e seqüência evolutiva permanecem um assun
to controverso, e em vista disso sua posição na coluna estratigráfica da 
área é colocada com dúvida; fato semelhante se dá com o Grupo Pilar 
de Goiás representante das seqüências de greenstone be/ts, que estrati
graficamente situam-se acima dos complexos. Todas essas unidades 
encontram-se posicionadas no Pré-Cambriano Inferior (Arqueano). 

Ao Pré-Cambriano Médio relacionam-se dois cinturões metamór
ficos No de leste que bordeja a oeste a Plataforma do São Francisco 
foram caracterizados o Grupo Araxá e sua fácies marginal, o Grupo 
Ara f; no de oeste que orla a Plataforma Amazônica encontra-se repre
sentado o Supergrupo Baixo Araguaia subdividido nos Grupos Estron
do e Tocantins 

Também posicionados no Pré-Cambriano Médio e provavelmente 
ligados ao mesmo episódio tectonomagmático estão os Granitos Serra 
da Mesa, Serra Dourada, Serra do Encosto e Serra Branca, onde o últi
mo é intrusivo no Grupo Araf e os demais no Grupo Araxá, vindo a 
eles estabelecer uma idade mt'nima, pois suas idades radiométricas acu
saram valores de até 1.950 MA. 

As alcalinas de Peixe, com idades radiométricas em torno de 
1 200 MA, também constituem um problema que carece de resolução. 
Talvez façam parte do mesmo evento que proporcionou o cortejo de 
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Ha: Holoceno Aluvionar Depósitos oluvionores de ore1os, cascalhos, siltes e argilas: sedimentos arena-argilosos inconsolidodos 

Qb: Cobertura sedimentar do bananal- Sedimentos consolidados e inconsolidados, presença de crosta laterítica 

Combinação de áreas sujeitas a inundações periódicas com planícies mais altas e sedimentacõo mais antiga 

TO Cobertura sedimentar terciária-quaternário- Cascalhos, sedimentos arena- argilosos parcial eloú totalmente la terizados 

Kb: Formação Bauru- Arenitos finos a med1os argilosos. mal selecionados, grãos de quórtzo maiores bem arredondados, às vezes colcÍferos. 

coloro cão rosa-avermelhado, níveis silicificodos e esparsOs lentes de paraconglomerados 

Ku: Formação Utiariti - Arenitos ortoquortzÍticos parcialmente f e ldspáticos, cores voriegodos, granulação tino a médio com seixos esparsos ffiOCIÇOS 

e localmente siliciticados 

Kip, Grupo \porá- Dunitos, piroxenitos, sienitos nefeiÍnicos, quimberlitos (?I, lamprótiros e diobásio 

JKsg: Formação Serra Geral - Baso\tos cinza-escuros de granulometrio fina a ofonítico 

JKb: Formação Botucatu- Arenitos vermelho-tijolo, tinos a médios de graos foscos; arenitos rosa, tinos a médios, argilosos e pintalgados de branco; arenitos 

arroxeados médios a grossetros com SeiXOS de quartzo disseminados Estratificação cruzado eÓlica de média a grande amplitude 

Pp: Formação Palerma- Arenitos cinza-arroxeados, médios a tinos, com intercalações de ntvets silicificodos 

PCo: Formação AquÍdouana - Principalmente arenitos médios arroxeados ou vermelho-tijolo; lentes de conglomerados, intercalações de orgili tos e siltitos 

avermelhados e diamictitos 

Dpg: Formação Ponto Grosso- Intercalações de arenitos tinos a muito tinos, mt eram tcaceos. tinomente estratificados; folhelhos; orgilitos micromicáceos1 às 
vezes lominodos; com motor freqüência orgÍIÍtos e folhelhos 

SD!: Formação Furnas- Arenitos tinos, médios, grosseiros e conglomeráticos, quortzosos, vermelho-arroxeados, broncos, fe!dspáticos e mtcoceos ou ortoquartzíticos; 

conglomerados monomíticos, motriz arenosa, feldspático e argiloso; intercalaçÕes de argilito e siltitos vermelhos mtcromtcoceos 

Sob: Formação Água Bonito- Arenitos médios o grosseiros, localmente conglomeráticos; coolínicos e siltitos argilosos 

p€di: FormCJçÕo Diamantino- SittÍtoSi folhelhos; arenitos arcoseanos finos, de cor mo rrom.- chocolate a marrom- avermelhada, calcÍferos, eventualmente fostáticos e 

estratificação cruzado de pequeno porte A seqüência no geral é suborizonta lizoda. dobrado localmente 

pBr: Raizamo - Arenitos; ortoarenitos feldspáticos; arenitos tmpuros de granulação médio a grossetra, apresentando estratificação cruzado de grande porte 

São localmente conglomerá ticos mostrando estruturas de poleocanois Ocorrem ntvels de metopelitos no base 

p€or: Formação Araras- Calcários cinza a cinza-claros, micriticos; dolomitos ctnza a cinza-claro, localmente roseos com estruturas estromatolíticos tipo 

topete algo!, siliciticodos; nÍveis de 9lru:! e metapelitos no topo 

p€bp: Subgrupo Poroopebo - Metopelitos sericíticos, corbonosos e piritosos; siltitos e metarritmitos~ arenitos tmpuros, hematíticos, localmente ortoarenitosi calcários 

finos cinza, localmente carbonosos, com recristatizações dinãmicas; calcários elásticos com arcabouço dolomítico ( microbrechos intraformocionois J: 

calcarenitos, com estratificação cruzodat estruturas e stromotolíticas tipo topete algo!, colunores. collenias e pOSSIVeiS conophytons; 

niVeiS dolomíticos estromatolíticos subordinados; dolomitos cinza e roseos, micríticos, os vezes siliciticados. porocong!omerodos ( til i tos? I no base 

pBpo: Grupo Poranoó - SeqÜência constituÍda predominantemente de arenitos, além de arenitos e si!titos feldsoáticos: orgilitos e rittnitos; siltitos; arenitos e 

orgilitos vermelhos, com estruturas de marcos de ondas e ntVBIS silicosos; lentes de calcários, dolomitos e margos; quartzitos. metopelitos filitosos e 
calcoxistos; conglomerado bosol 

pBcb: Grupo Cuiabá - Filitos; tilitos sericíticos, às vezes untuosos ao tato, roxo, cinza a marrom- acinzentado; níveis quartrziticos; metorenitos localmente conglo-

meróticos; metagrauvacas; metarcÓseos tinos Milonitos ultromilonitos (?I em zona de grandes falhamentos 

pBAp: Alcalinos de Peixe- Nefelino sienitos e nefelino manzosienitos cotoc!Ósticos 

Fig 1 1 -Continuação 
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pe~ b: Granito Serra Branco- Granitos pórfiros e porfiroblásticos o biotito e/ou microcl{nio além de muscovita, odomelitos, tonalitos greisenizados, greiseM. 
greisens que podem conter quartzo, muscovito, microcl{nio, topázio, fluorito, berilo, omazonito; anelavas de grafita Cassiterita disseminada, em veios 

de dimensões vor\óvels e buchos. Veios de quartzo e pegmoti~os Gron\tos.õs ~ezes gno\ssificodos. 

pe Y d: Granito Serra Dourada- Hornblenda- biotita ·microclínio granitos, microclínio granitos, muscovito- biot i to granitos catoclósticos, granitos cataclásticos, biotita -
granitos cotaclásticos. Granitos às vezes gnoissificodos .Greisens. 

pe 1m: Granito Serra da Mesa - Biotita- microciÍnio granitos , a nfibÓiio-biotita- microciÍnio granitos, hastingsita granitos, biotita- hastin gsita- albita- microclínio granitos, 
hornblenda -albita·microciÍnio granitos Lentes (xenÓiitoslde quartzo- muscovita xistos ou greosens. biotitas e grafitas Rochas Ígneas intrusivas contendo 
cassoterita- fluorita e tantalita-columbita, Veios de quartzo e pegmatitos Granitos às vezes gnaissificados 

pCYe: Granito Serro do Encosto· Granitos predominantemente grosseiros, biotita-granitos, biotita granito-gnaisses, muscovita granito biotítioo. muscovita-titano
biotita tonalito. titano- biotita-quartzo monzodiorito-gnaisse, biotita- granada granitos cataclásticos e pegmatitos 

pet: Grupo Tocantins- Filitos,quartzitos,clorita-xistos, sericita-xisto, metassiltitoa, metargilitos e metarcóseos Seqüência metomorfisada na fÓcieis xisto 
verde, 

pe e: Grupo Estrondo - Gnaisses, muscovito- biotita ~ plagiociÓsio gnaisses , xistos, bioti ta ; muscovito- quartzo xis tos • ep(doto-quartzo- bÍoti ta .. xistos, carbonato
eptdoto -quartzo -biotito xistos~ quartzo- muscovita xistos, granada- muscovita- biotita xistos e granada- estaurotito- muscovita xistos (p€e ), rochas ul-
tra básicos, às vezes milonitizados e talco-clorito trernolititos (y);seqijência metamortízodo na fÓcieis xisto verde a onfibolito 

pe ao: Formação Arro ias- Ouartz i tos e metacongtomerados micáceos, às vezes orco&eanos , muscoVIta xistos efititos 

petr Forma cão Tro{ras- Metassiltitos lominados (rÍtmitoS ), meto palitos, às vezes carbonosos, quartzitos localmente calcÍferos, xistos grafitosos e gra_ 
nad{feros(?),"as vezes ncos em mognetita; clorita-sericito xistos catc{feros; lentes de caicório e mármores. 

pea: Grupo Araxó- Gnaisses, migmotitos, micaxistos, xistos o sitimanita, estourolita e cianito. quartzitos, filitos, onfibolitos e anfibÓtio xistos (p€o) ~mico 1 

gnoisses, anfibÓiio gnaisses, se ri cita xistos, anfibolitos, mármores, calcositicatadas, rochas catactásticos~quortzitos 1 metocherts 1 metavutcãnicos ácidas e 
básicas, metoultrabásicas, constituindo os sequãncias de Polmeirópolis, lndaianÓpolis. Juscetãndia e Moro Rosa(?) afetadas por granitos intrusivos 
alcalinos e peralcalinos ( vs l; mármores e e pÍdoto mármores (mm) ,itabir i tos, epldoto - g rana4a quartzitos (ff b) ·, metaultrabásica s ( y) anfobol i tos (af), 
metabasitos t,el; migmatítos tmigl; gnaisses lgn) e quartzito ( qz) 

r------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
P e pg: Grupo Pilar de Goiás - Seqii&ncia greenstone belts não diferenciados~ seqüência bcÍsico-ultrobÓslcO (greenstone inferior Jmetamorfizada na tácies xisto verde~ serpentini 

tos ,talco xistos,metobasa\tos,peridotitos,texturose estruturas de lavas(porfi ríticas, pillows, spinifex e poliedrol,esqueiÍticas e vesiculores)~totercalo!=Ões locais de quartzitos 
mefacherts e formaçÕes ferrÍferas (ulm ); seqüência mdividuatizoda pela presença de mJrmores,mármores dolomíticos,granitizodos e anfibolitizodos,xistos calcossiricatados e xi!! 

tos com talco e tremolita { metabÓslco e metaultrobásica }, quartzitos e metacherts, arteritos e "venitoS't gronÍtos ,grnnodioritos.tonalitos e trondhjemitos 
1so e anisotrópicos) lctm). seqüãncio constitutda de meta básicas e metoultrabásicas caracterizados pelo Intensa lnJBÇÕo de gran1tÓides e anotexio de ulm , 
com mtercaloçÕes de mármores, quartzitos 1 metocherts 1 formações ferríferos e colcossilicatados (ulg), seqüãncia constituÍda de metacherts, anfibotitos. 
Xtstos e f1litos (mbb), seq"tiãncia constitutda de micaxistos, quartzitos, filitos grotitosos, clorito xistos, formaçÕes ferrt"feras bandeadas e sen
cita xostos (ffg), anfibolitos e riolitos localizados, 

pE:cn: Complexo Cana- Brava - Rochas básicas e ultra básicas, às vezes oom metamorfismo de alto grau (granulitos), gabros • no ritos, anfibolitos e me 
tabasitos, rochas xisto verde ldiaftoreseltpecn),piroxenitos peridotitos e serpentinitos(sp l. 

pe ba : Complexo Barro AI to - Gobros granulíticos e gnáissicos , noritos, piroxeni:os ,troctolitos , an tibolitos, granulitos gnaisses e si limanita gnaisses ( p eba ); 
gabros, metagabros e anfibolitos ( bl; gabros normais e gabros anortoslticos (mll: troctolitos, olivina gabros, coronitos, gabros noritos com serpenti_ 
nitos subordinados ( m2 l; noritos(nrl. anortositos e gabros anortosíticas (ao); peridotitos, dunitos e poroxenitos, total ou parcialmente serpentiniza_ 
dos ( ub ); gabros, anfÍbolitos e piroxenitos (I)·, granada quartzitos (qz); leptinitos( li l; anfibolitos, gabros e olivina gabros ( m b). 

p eni: Complexo NiqueiÕndia - Conjunto básico -ultra básico ; rochas norít i c as e gabróicas , às vezes altamente metamotfizadas , noritos , hiperitos , gabros, an_ 
fibolitos e metabasitos (xisto verde de retro- metamorfismo l ( pen i); dunitos e peridotitos, total ou parcialmente serpentinizados, piroxenitos, lentes 
de rochas gabróidea e cromititos subordinados (ubl: piroxenitos e olivina gabros (pxl,troctolitos. gabros, anortositos, piroxenitos ,coronitos,rochas 
gabróidea e anfibolitos ( pa l Granulitos fÓisicoa e mÓficos, localmente biotíticos, rochas gabro anfibolíticas associadas ( gl). 

peg: Complexo Goiano- Migmotitos, microgranitos,biotita granitos, gronodioritos gnaisses, augen gnaisses, tonalitos,xistos, rochas cataciÓsticas (pi:g) 
anfibolitos (para e ortol (o f) charnoquitos ( ck), Fácies anfibolito a oranulito com diattoritos da facies xisto •'erde. 

Fig 1 1 -Conclusão 
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intrusões graníticas referidas nas linhas precedentes, mas os dados 
geocronológicos, talvez preliminares, não confirmaram a hipótese. 

No Pré-Cambriano Superior, além dessas rochas alcalinas, também 
foram posicionados os Grupos Cuiabá, Paranoá, Bambuf e Alto Para
guai. O Grupo Cuiabá, em que pese a extensa cobertura cenozóica do 
Bananal, parece não apresentar continuidade para os Grupos Tocan
tins e Estrondo porquanto exibem litologias incorrelacionáveis e exis
tem diferenças no estilo de dobramentos; assim foram considerados 
cinturões metamórficos isolados. Os Grupos Paranoá e Bambuí re
presentam uma sedimentação de mar epicontinental em ambiente de 
relativa instabilidade, fortemente deformado pelo Evento Brasiliano. 
O Grupo Alto Paraguai, subdividido nas Formações Araras, Raizama e 
Diamantino, constitui um pacote sedimentar de características ma
rinhas rasas, através de ciclos transgressivos e regressivos, relacionados 
à seqüência plataforma! da faixa de dobramentos do Grupo Cuiabá. 

Inaugurando a seção paleozóica da coluna estratigráfica, foi re
conhecida a Formação Água Bonita, cujas características litológicas 
indicam uma "similaridade" com as Formações Furnas (Bacia do Pa
raná) e Serra Grande (Bacia do Parnaíba) O Grupo Paraná (Forma
ções Furnas e Ponta Grossa) e as Formações Aquidauana e Palerma 
completam o quadro estratigráfico do Paleozóico da área. 

Ao Mesozóico pertencem o Grupo São Bento, subdividido nas For
mações Botucatu e Serra Geral, que é sucedido pelas Formações 
Bauru e Utiariti, e o Grupo I porá, considerados como estabelecidos 
contemporaneamente no fim do Cretáceo. 

E, finalmente, no Cenozóico constituíram-se as Coberturas Sedi
mentares Terciário-Quaternárias e do Bananal, além dos sedimentos 
aluvionares holocênicos, fecho da coluna estratigráfica aqui proposta 
Na Figura 1 2, apresentamos as localizações das amostras da Folha 
SD.22, submetidas a análises geocronológicas. Todas as unidades estra
tigráficas da Folha, em estudo, serão descritas detalhadamente nas 
linhas seguintes 

·() 

«-' 

1.2.2 - Descrição das unidades 

1.2.2.1 -Complexo Goiano 

1.2.2 1.1 -Generalidades 

Leonardos (1938) foi quem teceu os primeiros comentários sobre as 
rochas arqueanas no Estado de Goiás, referindo-se a um substrato 
gnáissico que ocorre no fundo do vale do rio Paranaíba e constitui uma 
antiga peneplanície que se prolonga para oeste e noroeste até o Mato 
Grosso, sendo formado predominantemente de gnaisses bem estrati
ficados e subordi nadamente de granitos de cor cinza-claro. Na margem 
goiana daquele rio, notou uma passagem gradativa dos biotita gnaisses 
para muscovita gnaisses. 

Barbosa et a/ii ( 1966), baseados nas observações de campo e foto
geologia na área do Projeto Araguaia, separaram três unidades no 
"Complexo Basal Brasileiro" denominando a mais antiga de Pré-Cam
briano lndiferenciado. Esta unidade, segundo os autores, está repre
sentada na parte sudeste do projeto por paragnaisses com finas inter
calações de metabasitos, migmatitos, granitos e milonitos. 

Almeida (1967a) relatou a existência de pelo menos quatro ciclos 
tectoorogênicos acompanhados de evolução metamórfica na região 
central de Goiás, tendo os dois primeiros afetado um complexo ainda 
indiviso que denominou provisoriamente de Complexo' Basal, corres
pondendo ao Pré-Cambriano I ndiferenciado de Barbosa et a/ii ( 1966), 
sendo constituído mormente de gnaisses, migmaÜtos, eruptivas diver
sas e metabasitos e secundariamente de micaxistos, quartzitos e meta
conglomerados. 

Analisando a literatura geológica sabe-se que o termo Complexo 
Basal Goiano foi criado durante o Simpósio do Manto Superior por 
Almeida (1967, apud Hasui & Almeida, 1970) no trabalho intitulado 
"Evolução Tectônica do Centro-Oeste Brasileiro no Proterozóico Su
perior" Entretanto, pesquisando-se os Anais da Academia Brasileira 
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Fig 1 2 - Localização das amostras com análises geocronológicas 
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de Ciências editado em 1968, onde se encontram publicados ostra
balhos apresentados naquele simpósio, observou-se que o autor ante
riormente citado utilizou apenas o termo Complexo Basal. 

Almeida (1968), tecendo considerações sobre o "Maciço Mediano 
Goiano", assim disse: "A região central de Goiás tem estrutura muito 
complexa e ainda pouco conhecida. Suas rochas mais antigas consti
tuem o que denominamos Complexo Basal, nele ainda não sendo pos
s(vel perceber qualquer divisão; ... Constituem-no vários tipos de 
gnaisses, sendo freqüentes os biotita gnaisses, os gnaisses básicos, a 
hornblenda ou piroxênio, gnaisses kinzigfticos e vários tipos de 
migmatitos", além de leptinitos, biotita xistos, quartzitos, mármores, 
metaconglomerados, paraanfibolitos, granitos geralmente cataclasa
dos, piroxenitos e metabasitos. O autor salientou ainda que essas 
rochas "apresentam efeitos de remobilização durante os ciclos 
tectoorogênicos mais novos, mostrando-se muito fraturados em dire
ções subparalelas às das estruturas Brasil ides e Araxai'des". 

Angeiras (1968) reportou que o Maciço Intermediário de Goiás 
constitui-se de duas unidades distintas denominadas Complexo Basal 
e Grupo Araxá. Referindo-se ao Complexo Basal, descreveu-o como 
sendo constitufdo por migmatitos, biotita gnaisses, gnaisses kinzigfti
cos, hornblenda gnaisses, gnaisses dioríticos etc. 

Nilson & Motta (1968), discorrendo preliminarmente sobre a geo
logia da região de Goianira-Trindade no Estado de Goiás, tentati
vamente subdividiram o Complexo Basal em Conjunto Gnáissico, Con
junto Piroxenito-Gnaisses Gábricos e Granodiorito Serra da Pedra. 
Em 1969, no relatório final da referida área, os autores, baseados em 
critérios estruturais, petrográficos e petrogenéticos, formalizaram a 
subdivisão acima proposta. 

Barbosa et alii (1969) conservaram a denominação "Pré-Cambria
no lndiferenciado" (Barbosa et a/ii, 1966), para caracterizar um com
plexo de rochas gnáissico-gran(ticas com intercalações locais de 
quartzitos, anfibolitos, xistos etc., o qual representa o escudo pré
Araxá. Ressaltaram, porém, que os xistos mencionados são de origem 
diaftorética e representam antigas zonas de falha, estando muitas 
vezes associados a milonitos. Ainda Barbosa et ali i ( 1969) evidencia
ram que "em conseqüência das diversas fases diastróficas por que pas
sou a região, após a sedimentação do Grupo Araxá, os xistos basais 
deste grupo ficaram intimamente associados -às rochas de seu embasa
mento. Dessa maneira, onde a erosão arrasou o antigo relevo tectôni
co a tal ponto que só restaram delgados remanescentes dos xistos 
Araxá, como nas Folhas de Porangatu e Uruaçu, torna-se muito diff
cil, em escala de afloramento, a distinção entre um grupo e outro 
Entretanto, o mapeamento sistemático cont(nuo, a partir de áreas 
menos complexas, permitiu-nos essa separação na escala 1: 250.000 
com uma m(nima margem de êrro". 

Almeida & Hasui (1969), alicerçados em datações geocronológicas 
pelo método K/ Ar das rochas da região Centro-Oeste do Brasil, re
conheceram entre as Plataformas do Guaporé e do São Francisco: a 
faixa de estruturas pré-Uruaçuanas, remobilizada parcialmente nos Ci
clos Uruaçuano e Brasiliano (Complexo Basal); a faixa de estruturas 
eugeossinclinais Uruaçuanas (Grupo Ara xá); as faixas miogeossincli
nais Paraguai-Araguaia (Grupos Corumbá, Cuiabá e Jangada) e a faixa 
Bras(! ia (Série Canastra e Grupo Bambu(). 

Barbosa et ali i ( 1970a) denominaram de Complexo Granito-Gnáis
sico ao conjunto de rochas mais antigas da região do Triângulo Minei
ro, constitu(do por granitos e gnaisses de composição granodiorftica, 
com intercalações de anfibolitos, o qual está sotoposto ao~. xistos do 
Grupo Araxá. Finalizando, os autores conclu(ram: "O fácies mais alto 
dêsse grupo, que atinge o fácies anfibolito médio, justifica a sua consi
deração como proveniente da parte mais profunda do geossincllneo". 

Barbosa et ali i ( 1970b) adotaram a denominação Complexo Basal, 
de Almeida (1967a), para as rochas mais antigas que ocorrem na 
região do Projeto Goiânia. Considerando a inexistência de datações 
radiométrica.s a fim de que pudessem estabelecer com precisão o pe
rfodo de tempo geológico daquela unidade, os autores assim se refe
riram: "Comparativamente com outras áreas similares ao norte, êle se 
situaria no pré-cambriano inferior, como proposto por Almeida 
(1969)". Disseram ainda que os litótipos apresentam melhor repre
sentatividade nas Folhas SE.22K (Morrinhos) e SE.22F (Anápolis), 
onde descreveram metagrauvacas (plagioclásio-gnaisses) com mica
xistos, leptinitos, escarnitos e anfibolitos associados, assim como 
gnaisses a plagioclásio com intercalações de granulitos tlpicos, ender
bitos e charnockitos, e sillimanita-microclina gnaisses. O grau metamór-
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fico atingiu a fácies granulito, estando a maioria das rochas situada na 
fácies anfibolito baixo a alto. 

Bitencourt & Corrêa (1970), descrevendo a geologia da área de 
Goiânia-Bonfinópolis, no Estado de Goiás, valeram-se do termo 
"Complexo Gnáissico" para enquadrar uma série de rochas, metamor
fizadas na fácies anfibolito a granulito, cujos tipos petrográficos pre
dominantes são: piroxênio gnaisses, quartzo-feldspato gnaisses, biotita 
gnaisses, silliman:ta-granada quartzitos e plagioclásio anfibolitos. In
terpretaram essas litologias como sendo as mais antigas da região. 

Berbert, Corrêa e Melo (1970) empregaram com certa reserva o 
termo Complexo Basal para enquadrar os quartzo-feldspato gnaisses 
e hornblenda-quartzo-feldspato gnaisses que ocorrem descontínua
mente na extremidade oeste da região de lnterlândia-Abadiânia. As
sinalaram também que os litótipos mencionados assemelham-se aos 
das regiões de Terezinha, Monte Alegre de Goiás, Goiás Velho etc., 
que estão agrupados definitivamente no Complexo Basal. O grau me
tamórfico atingido situa-se entre as fácies epldoto-anfibolito e anfi
bolito. 

Lindenmayer ( 1970a), tecendo considerações sobre a geologia da 
área do Projeto Niquelândia, propôs a subdivisão do Complexo Basal 
em três unidades distintas: Seqüência Granulftica (piroxênio e horn
blenda granulitos, leptinitos, noritos e granada-sillimanita granulitos), 
Seqüência Gnáissica (gnaisses quartzo feldspáticos, por vezes grana
d(feros e invariavelmente cataclasados ou mesmo milonitizados, sendo 
comuns as transformações diaftoréticas dos gnaisses em sericita xistos, 
próximo aos falhamentos inversos) e Complexo do Tocantins. Ainda 
Lindenmayer (op cit.) enfatizou que na região do Projeto Jussa
ra-Santa Fé o Complexo Basal caracteriza-se mormente por biotita
quartzo-feldspato gnaisses facoidais e quartzo-feldspato gnaisses ca
taclásticos, apresentando, às vezes, pequenas lentes de anfibolito in
tercaladas. 

Hasui & Almeida (1970) descreveram que as faixas de estruturas 
Araxa(des e Brasilides, localizadas entre as Plataformas do Guaporé e 
do São Francisco, sobrepõem-se a um embasamento mais antigo, de
nominado "Complexo Basal Goiano". Esta unidade constitui-se prin
cipalmente de gnaisses de vários tipos, sendo mais comuns os biot(
ticos, assim como de gnaisses básicos (com hornblenda ou piroxênio), 
charnockitos, gnaisses kinzig(ticos, leptinitos, biotita xistos, quartzi
tos, mármores, metaconglomerados, paraanfibolitos, granitos cata
clasados, metabasitos e piroxen i tos. 

Oliveira & Bittar (1971) observaram que na região do Projeto 
Bandeirante o Complexo Basal está representado pelo Conjunto 
Gnáissico e Conjunto Piroxenito-Gnaisses Gábricos da subdivisão 
tr(plice de Nilson & Motta (1968), além de rochas ultrabásicas com 
seus derivados diaftoréticos. 

L essa Sobrinho & Andrade ( 1971) descreveram o Complexo Basal 
na área do Projeto Jussara, como sendo constitu(do de biotita 
gnaisses, hornblenda-biotita gnaisses, migmatitos, granitos e afins, com 
lentes de anfibol itos, piroxenitos, metagabros, leptinitos, talco anfibo
litos e quartzitos. 

Baeta Júnior et alii ( 1972), referindo-se à geologia da área do Pro
jeto Goianésia-Barro Alto, mantiveram o termo Complexo Basal à 
unidade litoestratigráfica de idade duvidosa-mente pré-cambriana in
ferior a média, metamorfizada na fácies ep(doto-anfibolito a granuli
to, constitufda por uma grande variedade de paragnaisses, tendo como 
principais tipos petrográficos biotita gnaisses, biotita-hornblenda 
gnaisses, hornblenda gnaisses, piroxên io gnaisses (granulitos) com 
leptinitos, granada quartzitos, anfibolitos e muscovita xistos subor
dinados. Salientaram também que os efeitos da diaftorese são comuns 
na área, onde gnaisses foram transformados em xistos muscovfticos. 
Baeta Júnior et ali i (op. cit.) enfatizaram ainda que da subdivisão pro
posta por Nilson & Motta (1968), para o Complexo Basal, apenas os 
dois primeiros conjuntos litológicos foram reconhecidos na região, 
sendo que a individualização em unidades mapeáveis restringir-se-ia 
somente à Folha ltapuranga. 

Motta et alii (1972), reportando a geologia da área do Projeto 
Niquelândia, dividiram o Complexo Basal em três subunidades: Se
qüência Granulftica composta de granulitos félsicos ou rochas afins 
(quartzitos etc.) e de rochas de composição gábrica ou anfibolftica; 
Conjunto Cataclástico formado de gnaisses cataclásticos, xistos e/ou 
gnaisses milonfticos, silexitos (ultramilonitos?) e filonitos; e Conjunto 
Anfibolito-Gnáissico constitufdo de gnaisses finos geralmente quart
zo-feldspáticos com intercalações de anfibolitos. Segundo os autores, 



tal proposaçao corresponderia a uma adaptação à subdivisão de 
Lindenmayer (1970a), em que a unidade inferior foi conservada na 
Integra; a unidade intermediária corresponderia a uma ampliação da 
Seqüência Gnáissica; e a unidade superior equivaleria em parte à Se
qüência Inferior do Grupo Araxá de Lindenmayer (op. cit. ). 

Lindenmayer (1972) diferenciou no Pré-Cambriano lndiferenciado 
duas unidades. A primeira delas abrangendo uma faixa na porção cen
tral do estado, com direção geral N-S, constituida pelos Complexos 
Cana-Brava (gabro-norito-peridotito), Niquelândia (piroxenito-anorto
sito) e Barro Alto (peridotito-anortosito-charnockito), e os noritos, 
charnockitos e gnaisses básicos das regiões de Anápolis e Orizona. A 
segunda ocorrendo a leste e a oeste da primeira, formada de gnaisses 
cinzentos a duas micas, exibindo bandeamento difuso e eventuais 
porfiroblastos de microclina, semelhantes aos das regiões de Vander
lândia, Dianópolis, Mozarlândia e sul de Catalão, e de gnaisses cinzen
tos ou rosa, biotiticos e hornblêndicos, com porfiroblastos de micro
cHnio e bandeamento notável, como os do sul de Dianópolis, Santa 
Tereza, Brejinho de Nazaré, oeste de Porangatu etc. 

Danni et ali i ( 1973), tecendo considerações sobre o mapeamento 
geológico da extremidade sudoeste da serra Dourada, enfatizaram que 
os granito-gnaisses existentes na parte setentrional da referida área 
provavelmente pertencem ao Complexo Basal. 

Marini et a/ii (1974), reportando sobre a geologia da área do Pro
jeto Serra Dourada, chamaram de Complexo Basal Goiano a um con
junto de rochas cristalofilianas de fácies anfibolito, com idade radio
métrica pré-cambriana média, constituido de biotita gnaisses, biotita
muscovita gnaisses, hornblenda gnaisses, gabros, anfibolitos e sienitos. 

Pena et alii (1975) mantiveram a denominação Complexo Basal 
como correspondente ao Pré-Cambriano lndiferenciado de Barbosa 
et ali i ( 1966), para agruparem os biotita gnaisses, hornblenda-biotita 
gnaisses, migmatitos, granitos e afins, com lentes de leptinitos e meta
gabros, que ocorrem na área abrangida pelo Projeto Goiânia 11. Afir
maram ainda: "Dependendo do grau de granitização, pode haver a for
mação de núcleos de granito de anatexia, como aquele da serra do 
Impertinente,( ... ) e do rio Caiapó ... ". 

Ribeiro Filho et a/ii (1975) relataram que o Complexo Basal ocu
pa uma estreita faixa na extremidade leste da área do Projeto Serra 
Azul, mais precisamente no canto sudeste da Folha SD.22-Y-B, onde 
se constitui essencialmente de biotita gnaisses e hornblenda-biotita 
gnaisses, finos, exibindo consp(cuo bandeamento com direção 
N20°-30°E, além de rochas cataclásticas relacionadas a falhamentos 
inversos. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975a) atribuíram à unidade migma
tizada e complexamente dobrada que representa o embasamento da 
área da Folha SE.22 Goiânia a denominação Pré-Cambriano lndife
renciado, constituída principalmente de biotita gnaisses, gnaisses gra
na'ticos, hornblenda gnaisses, gnaisses leucocráticos com muscovita, 
sillimanita gnaisses, migmatitos (comumente epibolitos e embrechi
tos), leptinitos, granulitos e lentes de anfibolitos. Dependendo do 
estágio de granitização alcançado nessas rochas, núcleos gran(ticos po
dem ocorrer. Os autores enfatizaram ainda: "Certas regiões mostram 
evidências de fenômenos diaftoréticos, com o aparecimento de xistos 
com muscovita, sericita, clorita, epidotos, etc., associados a miloni
tos e cataclasitos que caracterizam zonas de falha". 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) na Folha SD.22 Goiás manti
veram o nome Pré-Cambriano lndiferenciado, para enquadrar" ... ro
chas gnáissicas, desde grana'ticas e granodioríticas, a tonal (ticas com 
intercalações locais de metabasitos, cataclasitos, escarnitos, granulitos 
e charnockitos, com fácies metamórficas que vão desde ep(doto-anfi
bolito a granulito, predominando o primeiro. Particularmente, em 
zonas cataclásticas ou de grandes falhamentos, é comum a interferên
cia de ff>nômenos diaftoréticos com aparecimento de faixas de fácies 
xisto verde". Ressaltaram ainda que essas litologias normalmente exi
bem direção nordeste, devido ao último evento tectônico que afetou 
a área. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975c), descrevendo a geologia da 
Folha SC.22 Tocantins, empregaram a denominação "Pré-Cambriano 
I ndiferenciado do Sudeste da Folha", para englobar sete conjuntos li
tológicos assim intitulados: Complexo Gnáissico-Migmat(tico; Grani
tos e Tonalitos; Xistos Verdes e Anfibolitos; Rochas Sedimentares e 
Vulcânicas Epimetamórficas; Granófiros; Rochas Andes(ticas; Rochas 
Básico-Uitrabásicas. 

Faria et ali i ( 1975) reportaram que o Complexo Basal Goiano na 
área do Projeto Piranhas constitui-se de biotita gnaisses, hornblenda 
gnaisses, hornblenda-biotita gnaisses, muscovita-biotita gnaisses, gra
nitos, granodioritos, dioritos, migmatitos e actinolita xistos. Estas li
tologias formam duas faixas submeridianas separadas entre si pelos 
micaxistos do Grupo Araxá. 

Carvalho (1977) adotou a denominação Complexo Basal Goiano 
para reunir as rochas mais antigas que compõem os terrenos goianos, 
destacando como tipos petrográficos mais comuns um conjunto gra
nito-gnáissico com intercalações locais de metaultrabasitos, metaba
sitos, charnockitos, granulitos, escarnitos e cataclasitos diversos. Esses 
tipos litológicos encontram-se metamorfizados na fácies ep(doto-anfi
bolito a granulito, entretanto xistos verdes diaftoréticos podem estar 
presentes. O autor mencionou ainda: "O Complexo Basal Goiano 
apresenta ambientes propicios à existência de mineralizações de 
amianto crisotila, de sulfetos de cobre e n(quel e demais metais asso
ciados, relacionados com as suas seqüências de rochas máfico-ultra
máficas metamorfizadas. Nele também houve condições satisfatórias 
para a formação de depósitos de Urânio". 

Marini et a/ii (1977) inclu(ram duvidosamente no Complexo Basal 
Goiano, sob a denominação de "Gna.isses Granodior(ticos de Trombas 
e Montividiu", as rochas que apresentam ocorrência expressiva nas 
cercanias de Trombas e Montividiu, e a oeste de Mata Azul. Os autores 
disseram: "Trata-se, em geral, de rochas de aspecto gran ftico ou gra
nodiorftico, de granulação média a grossa, com foliação que varia de 
difusa e pouco definida até consp(cua. Estruturas bandeada's são rara
mente observadas. As texturas são granulares ou porfiroblásticas. Lo
calmente oftalm(tica, especialmente em zonas de cataclase mais in
tensa ... Associados a essas rochas, ocorrem, com certa freqüência, 
pequenos corpos de anfibolitos, lentes de quartzitos e, ocasional
mente, gnaisses sieniticos, ... " 

Ribeiro Filho et alii (1978), referindo-se ao Complexo Basal da 
área do Projeto Geologia da Região de Pilar-Mara Rosa, descreve
ram-no como sendo constitu(do por "um conjunto de rochas muito 
antigas, de idade arqueana, altamente metamórficas, de fácies granu
lito. Compõe-se dominantemente de gnaisses graníticos a granodio
ríticos, leptinitos, granulitos e migmatitos ácidos, com certa homo
geneidade litológica e que se constituem no embasamento cristalino 
sobre o qual se desenvolveram as seqüências magmáticas e sedimenta
res provavelmente transamazônicas, da Associação Metamórfica de 
Pilar de Goiás". 

Araújo et ali i (1979), na área do Projeto Canabrava-Porto Real, 
conseguiram individualizar no Complexo Basal duas associações lito
lógicas, assim denominadas: Conjunto Gnáissico-Migmatftico, consti
tuido dominantemente de gnaisses graníticos, migmatitos e granitos, 
e Conjunto Gnáissico-Anfibolítico, composto essencialmente de bio
tita gnaisses e anfibolitos. 

Berbert (1980), comentando sobre o Complexo Basal Goiano, 
disse: "Considerando-se que os terrenos granito-gnáissicos e vulca
nossedimentares do tipo greenstone belt apresentam caracter(sticas de 
inter-relações muito dif(ceis de serem individualizadas na maioria das 
vezes e que existe, na situação atual, o perigo de se colocarem como 
embasamento primitivo granitos e gnaisses contemporâneos ou mes
mo posteriores aos cinturões citados, propõe-se neste trabalho que 
a denominação Complexo Basal venha a abranger conjuntos litológi
cos que serviram de base para o desenvolvimento dos cinturões pro
terozóicos e não tão somente os terrenos granito-gnáissicos". O autor 
reconheceu dentro do Maciço Central de Goiás duas subzonas: norte
ocidental e sul-oriental. Na primeira, o Complexo Basal está repre
sentado pelos terrenos granito-gnáissicos e seqüências vulcanossedi
mentares tipo greenstone be/t, cuja região t(pica desta associação está 
situada entre as cidades de Goiás e Mara Rosa, sendo quase certo o seu 
prolongamento para além de Porangatu. Na segunda, a sua região ca
racter(stica localiza-se na área de Goiânia-Trindade-Goianira, onde 
as três subunidades representativas do Complexo Basal estão muito 
bem descritas por Nilson & Motta (1969). 

Cunha et alii ( 1981), discorrendo sobre a geologia da região da 
Folha SC.22 Tocantins, propuseram a denominação Complexo Goia
no, abstendo-se do termo "Basal" de Almeida (1967a), considerando 
que as informações dispon(veis foram insuficientes para uma perfeita 
caracterização dessa unidade tertoorogenética. Os autores constata
ram a existência de uma complexidade litoestrutural imposta pelas 
várias fases de deformação, sendo estas causadoras também dos fenô-
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menos termotectônicos que condicionaram o rejuvenescimento iso
tópico de rochas daquela unidade. Enfatizaram ainda que seqüências 
tipicamente parametamórficas encontram-se aparentemente concor
dantes com as rochas granito-gnáissicas e granulíticas mais antigas. 
Assim sendo, aventaram a hipótese de que nem todas as variedades li
tológicas da unidade supracitada sejam necessariamente basais às que 
lhes estão sobrepostas. 

Danni & Fuck (1979) identificaram como integrantes do embasa
mento das faixas dobradas da margem ocidental do Craton do São 
Francisco sete compartimentos tectonoestratigráficos assim deno
minados: 1) os terrenos granito-gnáissicos; 2) as províncias de diques 
e stacks básicos; 3) as seqüências vulcanossedimentares do tipo 
greenstane be/t; 4) as faixas granulíticas e os grandes complexos má
fico-ultramáficos granulitizados; 5) complexos gabro-anortosíticos 
acamados; 6) seqüências vulcanossedimentares associadas; 7) os cor
pos de granitos tântalo-estaníferos e a Formação Ticunzal. Segundo os 
autores, os terrenos granito-gnáissicos (inclufdos, no presente trabalho, 
no Complexo Goiano), de idade arqueana, constituem a maior parte 
das regiões arqueanas aflorantes em Goiás e oeste de Minas Gerais, for
mando o embasamento das seqüências metamórficas proterozóicas. 
Destacaram como litologias dominantes os ortognaisses calcossódicos, 
tonalíticos e granodioríticos, geralmente leucocráticos, aspecto maci
ço, incipientemente foliados principalmente quando enriquecidos em 
biotita ou quando submetidas a cataclase e recristalização. Assinala
ram ainda que uma importante fase de sialização da crosta arqueana 
está evidenciada pelos núcleos granítico-granodioríticos que assomam 
nesses terrenos e nos greenstone be/ts, exemplificando com aqueles de 
Rubiataba, Hidrolina e Guarinos. 

No presente trabalho achou-se por bem adotar o termo Complexo 
Goiano segundo a proposição feita por Cunha et alii ( 1981), para 
agrupar as rochas polimetamórficas representadas por migmatitos áci
dos exibindo geralmente estruturas dos tipos acamada (layered), ptig
mática, oftalmítica, dobrada e agmatítica, às vezes com paleossoma 
anfibol ftico, microgranitos, biotita granitos, biotita granodioritos, 
tonalitos, dioritos, charnockitos, gnaisses, orto e paraanfibolitos, mi
lonitos, cataclasitos e xistos diaftoréticos. Estas litologias encon
tram-se metamorfizadas na fácies anfibolito a granulito, com diaftori
tos da fácies xisto verde. 

1.2.2.1.2- Distribuição na área 

Nos domínios da Folha SD.22 Goiás, o Complexo Goiano apresen
ta-se como uma das unidades litoestratigráficas de maior distribuição 
espacial. Ocorre numa ampla faixa descontínua, grosso modo orien
tada na direção NE-SO, localizada na porção oriental da Folha, abran
gendo parte das Folhas SD.22-X-A, SD.22-X-B, SD.22-X-C, 
SD.22-X-D, SD.22-Z-A, SD.22-Z-B, SD.22-Z-C e SD.22-Z-D. Apre
senta continuidade ffsica para as Folhas vizinhas SC.22 Tocantins, 
a norte; SD.23 Brasília, a leste, e SE.22 Goiânia, a sul. Aparece ainda 
em áreas isoladas e sem muita expressão, no canto sudeste da Folha 
SD.22-Y-B ao longo da rodovia estadual MT-100, e na porção centro
sul da Folha SD.22-Y-D entre o rio Araguaia e as cabeceiras do córre
go Grande. 

Na vicinal da BR-153 que liga Figueirópolis à fazenda Babié, na 
extremidade noroeste da Folha SD.22-X-B, as exposições dessa uni
dade estão em grande parte encobertas pela Cobertura Sedimentar 
Terciário-Quaternária. Partindo-se de Figueirópolis, os primeiros 
30,3 km são percorridos sobre essa cobertura. Daí até aproximada
mente 5 km depois do ribeirão Gameleira, ocorrem biotita gnaisses 
porfiroblásticos, leucocráticos, granulação média a grossa, composi
ção granítica a granodiorítica, foliados, constituídos de quartzo, 
feldspato alcalino, plagioclásio e biotita orientada. Na matriz orien
tada, distribuem-se aleatoriamente os fenoblastos de feldspato alcalino 
(microclina), com formas ovalada e retangular, chegando a atingir 
2,5 em em sua maior dimensão. Apresentam-se, via de regra, corta
dos por veios de composição quartzo-feldspática. Associado a essa 
rocha tem-se biotita gnaisse, fino e de mesma composição. A seguir 
passa-se para uma faixa onde os processos de cataclase foram mais 
atuantes, a qual estende-se até 3 km antes da fazenda Babié, consti
tuída por biotita gnaisses facoidais, leucocráticos, granulação tina a 
média, cataclasados, foliados, textura porfiroblástica, compostos de 
quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e biotita orientada. 
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Na antiga G0-164, trecho Araguaçu-Aivorada, localizada nos 
quadrantes sudeste da Folha SD.22-X-A e sudoeste da Folha 
SD.22-X-B, observam-se raras e esparsas exposições de lítologias do 
Complexo Goiano em meio à cobertura detrito-laterítica. A 2,9 km da 
primeira localidade, afiara próximo à margem esquerda do córrego 
Landizinho rocha migmatítica, exibindo estruturas bandeada, dobrada 
e de dilatação (boudinagem), composta de quartzo, feldspato e biotita 
orientada. Os boudins são de composição quartzo-feldspática, desen
volvendo-se paralelamente ao bandeamento; este com atitude 
N25°, 40°SE. A 5,3 km a NE da vicinal para a fazenda Sacipan, aflo
ram blocos de um gnaisse cataclástico, composição granítica, leucocrá
tico, granulação média, composto de quartzo, microclina, plagioclásio, 
epídoto, biotita e opacos. Associado ocorre um granodiorito, cata
elástico, leucocrático, granulação média, constituído de quartzo, 
plagioclásio, feldspato alcalino, epídoto e biotita. Na margem esquer
da do rio Escuro, assoma rocha migmatítica, com estruturas acamada 
e dobrada, granulação fina a grossa, composta de quartzo, feldspato 
alcalino, plagioclásio, biotita e hornblenda; exibe dobramentos assi
métricos, fechados e de dimensões decimétricas a métricas. Os flancos 
de uma das anticlinais apresentam atitudes N10°E, 78°SE e N15°E, 
75°NO, com caimento do eixo 38°, N10°E. No leito do rio Pau Seco, 
ocorre lajeiro de um anfibolito, granulação média, estrutura foliada, 
composto de hornblenda e plagioclásio, contendo disseminações de 
sulfetos. A foliação apresenta atitude N30°E,48°NO. 

Na vicinal da G0-154, localizada na porção oriental da Folha 
SD.22-X-A, que se inicia a 13,1 km a NE de Araguaçu e serve de 
acesso para as fazendas Deus Amor, Bom Retiro e Barra do Dia, 
verificam-se boas exposições das rochas do Complexo Goiano. A 
4,8 km do entroncamento com aquela rodovia, aflora biotita gnaisse, 
granulação fina a média, finamente bandeado, composto de quartzo, 
feldsgato e biotita orientada. O bandeamento apresenta atitude 
N15 O, 15°SO. Adi3nte 1,1 km, tem-se uma zona de intensa cata
clase, evidenciada pela presença de blocos de um cataclasito, com
posto de quartzo, cianita e finas palhetas de muscovita em menor per
centagem. Daí até o entroncamento com a estrada de acesso para a 
fazenda Varjadão, passam a aflorar biotita-muscovita gnaisses, biotita 
gnaisses, biotita gnaisses facoidais, biotita gnaisses porfiroblásticos e 
granitos. As rochas !ônáissicas apresentam bandeamento com atitudes 
N20°E, 17°NO; N25 E,20°NO e N15°E,27°NO. 

No ramal desta estrada que dá acesso à fazenda Campo Formoso, 
são comuns as exposições de biotita gnaisses facoidais, com estrutu
ras bandeada e oftalmítica, granulação fina a média, cataclasados, 
compostos de quartzo, feldspato e biotita. Exibem bandeamento com 
atitudes N25°E,22°NO; N17°E,25°NO; N20°E,22°NO e N35°E, 
20°NO. 

Na rodovia G0-244, trecho Porangatu-São Miguel do Araguaia, 
as primeiras exposições de rochas dessa unidade são observadas no 
leito do rio Cana-Brava, onde assoma lajeiro, apresentando esfol iação 
esferoidal, constituído por uma rocha mesomelanocrática, granulação 
fina, granoblástica, composta de quartzo, plagioclásio, biotita e anfi
bólio(?). Trata-se provavelmente de um quartzo diorito(?) e está cor
tada por veios de rocha granítica, leucocrática, de granulação fina. Na 
extremidade NE da serra Azul, aflora rocha migmatítica, cataclasada, 
com estruturas bandeada e de dilatação tipo rosário (beaded), com
posta de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e biotita orientada. 
Nota-se também o desenvolvimento de estruturas colunares 
(mui/íons). No interior da referida serra, ocorrem faixas de rochas 
anfibolíticas alteradas, dispostas concordantemente ao acamamento, 
este com atitude N35°E, 85°SE. A 3 km antes de Novo Planalto, 
afiara nas margens de um córrego migmatito com estruturas oftalmf
tica e de dilatação tipo rosário (beaded), composto de quartzo, 
feldspato alcalino, plagioclásio e biotita orientada. Os fenoblastos de 
microclfnio exibem formas ovóides e retangulares distribuindo-se pa
ralelamente à foliação que apresenta direção N40°E. A O, 1 km da 
margem esquerda do ribeirão Escuro, ocorrem blocos de biotita gra
nito. A 1,3 km antes do ribeirão da Mata, aflora biotita gnaisse, com 
estrutura bandeada, textura porfiroclástica, composto de quartzo, 
feldspato e biotita orientada. Daí até São Miguel do Araguaia não 
se observam mais exposições de rochas dessa unidade. 

Na rodovia G0-445, no trecho Porangatu-Amaralina-Mara Ro
sa, a 7,8 km da primeira localidade, têm-se blocos de um diatexito de 
composição tonalítica. Após 4,7 km do ribeirão Bonsucesso, aflora 



diatexito de composição granítica a granodiorítica, com textura por
firoblástica. A 13,6 km depois de Mutunópolis, na área da fazenda 
Pati, afiara lajedo de migmatito, com estruturas bandeada e dobra
da, composto de quartzo, feldspato, biotita e muscovita. Adiante 
2,3 km, verificam-se exposições de blocos de anfibolito; esta rocha 
a 0,5 km à frente exibe foliação N45°E,30°NO. A seguir 0,2 km, 
assoma lajeiro de um quartzo diorito, textura xenomórfica, granula
ção média a grossa, composto de plagioclásio, quartzo, biotita e 
hornblenda. A 3,2 km depois de Amaralina, ocorre lajeiro de migma
tito, com estrutura acamada, composição tonalltica(?), constituído 
de plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda; está cortado por veios 
quartzo-feldspáticos. Este mesmo migmatito volta a aflorar 6,3 km 
depois; a partir daí até Mara Rosa assomam litologias tentativamente 
englobadas no Grupo Araxá. 

Na estrada que liga a G0-343 à G0-450, passando pelo povoado 
do Jaú, na Folha SD.22-X-B, verifica-se a 6,8 km da primeira rodovia 
afloramento de um bloco de biotita gnaisse foliado, cortado por um 
veio quartzo-feldspático com 1 em de largura. No leito do córrego Ga
meleira, aflora lajeiro de um biotita gnaisse, composição granítica, exi
bindo bandeamento com atitude N5°0,82°SO (às vezes com mergu
lho vertical). A 4,8 km adiante, ocorre lajeiro de biotita gnaisse por
firoblástico (migmatítico), composição granítica, cujo bandeamento 
apresenta direção N20°E, com mergulho vertical a subvertical para 
SE. A 7 km depois de ribeirão Gameleira, próximo à extremidade N 
da serra das Caldas, afiara rocha migmatítica, com estruturas acamada 
e de dilatação do tipo rosário (beaded), composta de quartzo, felds
pato alcalino, plagioclásio e biotita. O acamamento apresenta atitudes 
N15°E, 50°SE e N10°E, 80°SE. Daí até o entroncamento com a 
G0-450, domina a cobertura detrito-laterítica. Na vicinal desta estra
da que inicia a NE do Jaú, donde se estende para SO até a Folha 
SD 22-X-D, ligando as localidades de Capelinha, Grupelândia e Bar
reiro (margem da BR-153), as litologias do Complexo Goiano restrin
gem-se ao trecho compreendido entre o córrego lmbé e a fazenda 
Picos de Baixo, onde ocorrem esparsos afloramentos de muscovita
biotita gnaisses (migmatítico), granito e biotita gnaisse porfiroblás
tico. 

No ramal a oeste da BR-153 que liga Talismã à fazenda Brejão, 
no quadrante sudoeste da Folha SD.22-X-B, são freqüentes as expo
sições de migmatitos ácidos, com estruturas acamada e dobrada. 
Ainda nessa imediação, na estrada que une a BR-153 com a fazenda 
Palestina, afloram biotita gnaisse facoidal, biotita gnaisse com zonas 
intensamente milonitizadas e migmatitos com estruturas oftalmítica, 
bandeada e dobrada. Próximo à fazenda Palestina, ocorre migmatito 
com paleossoma anfibolítico. 

Noutra vicinal da BR-153, que começa em frente à fazenda Dois 
Irmãos, passando pela fazenda Lajeado e penetrando até o rio Escuro, 
no canto sudoeste da Folha SD.22-X-B, tem-se a 3,5 km depois da ro
dovia afloramento de muscovita-biotita gnaisse, porfiroblástico, com 
bandeamento N20°E,80°NO. Após percorrerem-se 13,5 km sobre a 
cobertura detrito-laterítica, assoma no leito do rio Pau Seco lajeiro de 
um milonito com foliação N10°E,50°NO. Adiante 3,9 km afiara bio
tita gnaisse porfiroblástico, com estrutura levemente foliada; a 1d4 km 
depois, este litótipo agresenta foliação com atitude N20°E, 13 NO e 
uma lineação 3° ,N20 E. A seguir 14,2 km, na área da fazenda Boa 
Nova, afloram blocos de charnockito. No leito do rio Escuro, ocorre 
biotita-hornblenda gnaisse, com estrutura bandeada. 

Na estrada que interliga a G0-448 com a fazenda Santo Antônio e 
a serra do Estrondo, observa-se a 1 A km do entroncamento exposição 
de migmatito ácido, com estruturas bandeada e oftalmítica, cujo 
bandeamento apresenta atitude N30°0,75°SE. A 3,8 km após o rio 
Pau Seco, na região da fazenda Caranã, ocorrem blocos de charnocki
to. Adiante 5 km, afiara migmatito, com estruturas bandeada e oftal
mítica, exibindo bandeamento com atitude N12°E,56°NO. A 6,9 km 
depois, junto à borda oeste da serra do Estrondo, afiara lajeiro de bio
tita gnaisse, com estrutura bandeada fina, exibindo dobramentos aber
tos, de dimensões métricas, cujos flancos apresentam atitudes 
N45°0A5°NE; N10°E,65°NO e N85°0A5°NE. O eixo mostra cai
mento de 30°N. 

Na estrada de Amaralina para o córrego Extremo, nas extremida
des sudeste e sudoeste, respectivamente, das Folhas SD.22-X-C e 
SD.22-X-D, verifica-se a 3,5 km após aquela localidade afloramento 
de granada-biotita-hornblenda gnaisses, granulação fina, textura grano
lépidoblástica a granonematoblástica, composto de quartzo, plagioclá-

sio, hornblenda, biotita, granada, epídoto, apatita e muscovita fina 
(sericita), com foliação N45°E, 65°NO. Apresenta veios e bolsões de 
rocha pegmatítica, composta de quartzo, feldspato e muscovita. 
Adiante 1,9 km, ocorrem blocos de biotita granodiorito(?), granula
ção fina a média, isotrópico. A seguir 0,7 km assoma granada-biotita 
gnaisse, granulação fina a média, composto de quartzo, plagioclásio, 
biotita, granada, hornblenda(?) e rara muscovita fina. O fino bandea
mento apresenta atitude N85°0, 45°NE. A 5,7 km depois, afiara la
jeiro de rocha de composição granítica a granodiorítica, leucocrática, 
isotrópica, composta de quartzo, feldspato e biotita. A aproximada
mente 2,8 km após o córrego Fundo, afiara biotita gnaisse, composi
ção granítica a granodiorítica, com foliação N20°0, 75°NE, cortado 
por veios de composição granítica a granodiorítica, de granulação 
fina. A 0,3 km antes do córrego Extremo (final da seção) assoma an
fibolito com foliação N60°E, 53°NO. 

No ramal da estrada Capelinha-Cruzeiro, que serve de acesso às 
localidades de São Sebastião e Mutunópolis, notam-se a partir do en
troncamento até 9 km depois (córrego Fundo) afloramento de musco
vita-biotita gnaisses e biotita gnaisses granadíferos, exibindo bandea
mento com atitudesN50°0, 30°SO; N05°0, 650SO e N20°0, 850SO. 
Adiante 0,3 km ocorrem blocos de dimensões consideráveis constituí
dos por biotita granodiorito (diatexito). Dar a 13 km depois, passa a 
aflorar biotita gnaisse, com bandeamento N85°E,35°NO. Esta litolo
gia prolonga-se até 1 ,3 km antes do rio Novilho, onde ocorre lajeiro 
de migmatito, com estruturas acamada, dobrada e de fluxo, estando 
cortado por veios granlticos com espessuras variando de 5 a 1 O em. 
Do rio Novilho até 6,8 km após o córrego Lajinha, além dos migma
titos com estruturas bandeada, dobrada e oftalmítica, ocorrem tam
bém exposições de biotita gnaisses (às vezes migmatizados). O bandea
mento apresenta atitudes N80°E,32°NO; N55°E,50°NO e N30°E, 
63°NO. A 4,7 km antes do entroncamento com a estrada Mutunópo
lis-Amaralina, borda sul da serra das Aldeias, assoma lajeiro de mig
matito, com estruturas acamada, dobrada e do tipo rosário (beaded). 
O acamamento apresenta atitude N35°EA3°NO. 

Na estrada de Amaralina para Lajenópolis, na extremidade sudoes
te da Folha SD.22-X-D, afiara a 2,2 km depois da primeira localidade 
biotita gnaisse, composição granodiorítica(?), cuja foliação apresenta 
direção N-S e mergulho para O. Adiante 1,7 km afiara granada-biotita 
gnaisse, com um fino bandeamento de atitude N20°E, 75°NO. A 
seguir 4,6 km, na área da fazenda Flores, afiara lajeiro de migmatito, 
com estruturas bandeada, dobrada e ptigmática, composto de quartzo, 
feldspato alcalino, pla~oclásio, biotita e granada. O bandeamento 
apresenta atitudes N40 E,55°NO e N35°E,70°NO. Verifica-se ainda 
lineação 50°,S50°0. Após 0,6 km, borda sul da serra Atravessada, as
soma rocha migmatítica, com paleossoma formado por anfibolito, 
exibindo dobramentos assimétricos, onde uma anticlinal agresenta o 
eixo com caimento 65° ,S45°0 e flancos com atitudes N50 E,87°NO 
e N18°0,60°SO. Nos flancos dos dobramentos, verifica-se o desenvol
vimento de boudins de rocha pegmatítica, composta de quartzo, felds
pato e biotita, além de leitos e lentes quartzo-feldspáticas. Ocorre 
também neossoma de biotita gnaisse, fino, foliado, de composição gra
nítica. A 1 ,2-km à frente, ocorre biotita gnaisse, alterado, com estru
tura bandeada. A 0,6 km depois, afiara lajeiro de biotita gnaisse (mig
matítico), composição granodiorítica, cortado de forma irregular por 
veios pegmatíticos, compostos de quartzo, feldspato e biotita. A[f;_s 
0,2 km, este litótipo apresenta bandeamento com atitude N-S, 45 O. 
Dai a 2,6 km adiante, ocorre lajeiro de biotita granodiorito (diatexi
to). A 1 A km antes do rio Gregório, aflora muscovita-biotita gnaisse, 
migmatítico, com estruturas bandeada e de dilatação tipo rosário 
(beaded). O bandeamento apresenta atitude N75°E, 60°NO. Na mar
gem direita do rio Gregório, afiara lajedo de migmatito ácido. A 
2,4 km antes do povoado Lajenópolis, assoma extenso lajeiro de mig
matito, com estruturas acamada, ptigmática, dobrada e de fluxo, com
posto de quartzo, feldspato, biotita, e muscovita em menor percenta
gem. O acamamento apresenta atitude N52°EA3°NO. 

Na rodovia BR-070, no trecho Goiás-Rio Claro, a 0,8 km antes do 
córrego Bagagem, ocorre na margem esquerda afloramento de um pro
tomilonito, composição tonalítica, grosseiro, exibindo textura mortar, 
composto de quartzo, plagioclásio, biotita, epídoto e sericita. Associa
do tem-se pegmatito granítico, com textura mortar. No leito do córre
go Bagagem assoma e><tenso lajeiro, que foi afetado tectonicamente, 
evidenciado por brechação, cataclase, silicificação e dobramento. O 
litótipo que parece predominar é leucocrático, intensamente brecha-
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do, composto de quartzo, feldspato e placas de muscovita com até 
2 em. Localmente observam-se zonas de intensa silicificação. Nota-se 
também a presença de faixas de biotita gnaisse cataclástico(?). Na 
margem esquerda do córrego, ocorrem blocos de grandes dimensões 
formados por um tonalito, granulação média a grosseira, composto de 
quartzo, plagioclásio, biotita, sericita, epídoto e apatita. A 1 ,6 km de
pois do córrego Bagagem afloram blocos de muscovita-biotita gnaisse, 
contendo leitos pegmatíticos. A 1,5 km antes do córrego Caxambu, 
ocorrem em ambas as margens da rodovia pequenos morrotes alonga
dos, recobertos por blocos e matacões de quartzo leitoso, intensamen
te cataclasados, evidenciando zona de falha. Subordinadamente, têm
se blocos de muscovita-biotita gnaisses cataclásticos. No leito do cór
rego Caxambu, assoma lajeiro de um migmatito ácido, exibindo estru
turas acamada e de fluxo, orientadas na direção N85°0. A 0,4 km an
tes do rio do fndio, observa-se na encosta de um morro, localizado a 
cerca de 150m no rumo N30°0, afloramento de biotita granodiorito, 
textura granolepidoblástica, granulação média, composto de quartzo, 
plagioclásio, biotita, clorita, apatita, ep(doto e carbonato. Associ_ados 
ocorrem blocos de granodiorito, granoblástico, composto de plagio
clásio, quartzo, anfibólio (cummingtonita e hornblenda) e opacos. 
Topograficamente, acima, afloram matacões de "ortoanfibolito". Para 
o topo do morro ocorre metaultrabasito, cujo contato com o anfibo
lito admite-se por falhamento(?). A 5,7 km adiante do rio do fndio, 
afloram blocos de biotita gnaisse; litologia esta que se estende até 
5 km daí. A 0,5 km antes do rio ltapirapuã, ocorre rocha gnáissica al
terada. A 3,6 km depois do referido rio, aflora biotita gnaisse fino, 
parcialmente alterado. Adiante 4,5 km tem·se afloramento em forma 
de blocos de grandes dimensões, constitufdos por biotita gnaisse por
firoblástico, composição granodiorítica, estando cortado por veios 
pegmaHticos de composição quartzo-feldspática. A 30 m depois do 
entroncamento com a estrada para a fazenda Cabeceira Alta, afloram 
augen gnaisse cataclástico e milonito. A 6 km depois assoma no leito 
da estrada biotita gnaisse cataclástico. A 1,3 km adiante de Jussara, 
afloram blocos de um biotita-hornblenda gnaisse(?), cataclástico. No 
leito do ribeirão da Água Limpa, assoma lajeiro de migmatito com pa
leossoma anfibolítico, afetado por falhamento. A 2,1 km depois do ri
beirão Mutum, aflora um charnockito, granulação fina a média, textu
ra granoblástica, composto de microclínio, plagioclásio, quartzo, diop
sfdio, hornblenda e biotita. A 1 km adiante do entroncamento com a 
estrada para Britânia e Aruanã, ocorrem blocos arredondados de bio
tita gnaisse porfiroblástico, granulação média a grosseira, composto de 
quartzo, plagioclásio, microclfnio e biotita orientada. Os fenoblastos 
de microclfnio apresentam formas retangulares e ovóides, com até 
7 em em sua maior dimensão, apresentando distribuição caótica. Daí 
a 8,4 km volta a aflorar biotita gnaisse, parcialmente alterado. 

Na rodovia G0-164 entre Goiás e São Miguel do Araguaia, a pri
meira exposição de rocha do Complexo Goiano ocorre próximo ao 
quartel da Pol feia Militar da cidade de Goiás, em forma de lajeiro 
constituído por um biotita-muscovita augen gnaisse, exibindo foliação 
~om direção N40°0 e mergulho vertical a subvertical. Adiante 1,3 km 
do entroncamento com a G0-429, afloram numa elevação blocos de 
biotita gnaisse cataclástico, aos quais associam-se matacões de pegma
tito cataclástico. No corte da estrada aflora uma rocha gnáissica, total
mente alterada, onde os feldspatos foram transformados a caulim. Es
te litótipo envolve uma faixa de 15 a 20m de largura constituída por 
um xisto diaftorético(?), cuja xistosidade apresenta atitudes N20°E, 
60°NO e N05°E,60°NO. A 3,5 km depois aflora biotita gnaisse alte
rado, no corte da rodovia. No leito do córrego do Algodoal assoma 
um biotita-hornblenda gnaisse, composição granodiorítica a diorfti
ca(?), estando cortado por veios de composição quartzo-feldspática. 
Associa-se ainda rocha granítica, granulação média a grossa, porfiro
blástica, composta de quartzo, feldspato, muscovita e epídoto(?). A 
3,1 km à frente, tem-se uma pedreira formada por biotita granodiori
to gnaisse, cortado por veios pegmatíticos compostos de quartzo, 
feldspato e biotita. A 2,6 km adiante do ribeirão Formoso, aflora 
hornblenda gnaisse, com estrutura bandeada, localmente apresentando 
dobramentos ptigmáticos de composição quartzo-feldspática. Associa
do ocorre calcobiotita(f.istacita-plagioclásio gnaisse. O bandeamento 
apresenta atitude N25 0,75°NE. A 1,1 km depois do ribeirão Mo
quém, aflora biotita gnaisse, alterado, estrutura bandeada, exibindo 
veios pegmatíticos e faixas de xisto diaftoréticos(?). O xisto apresenta 
atit.ude N55°E,50°NO, concordante ao bandeamento do gnaisse. A 
5,7 km a seguir, ocorrem blocos de biotita gnaisse fino, com estrutura 
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bandeada, parcialmente alterado. A 2,7 km após o entroncamento 
com a estrada para Caiçara

6 
assoma lajeiro de augen gnaisse, cataclás

tico, com foliação N-S, 70 O. A 1 km depois verifica-se no corte da 
estrada exposição de rocha gnáissica alterada, cortada por um dique(?) 
de rocha básica. Após 2 km voltam a aflorar num morrote na margem 
da estrada matacões do augen gnaisse cataclástico. Adiante 4,1 km, 
penetrando-se 0,8 km segundo o rumo S30°0 até a fazenda Queixada, 
tem-se afloramento em forma de blocos de um biotita tonalito cata
elástico. A 1,6 km depois de Faína, ocorrem blocos de biotita gnaisse 
fino e de rocha granftica. A seguir 2,5 km aflora milonito de granula
ção fina a grosseira. Daí até Araguapaz, verificam-se exposições de 
biotita gnaisse, composição granítica a granodiorftica, geralmente com 
textura porfiroblástica, estando às vezes totalmente alterado. A 
4,1 km antes do córrego Alagadinho, tem-se no corte da rodovia expo
sição de um granada-biotita gnaisse, granulação fina a grossa, textura 
porfiroblástica, composição granodiorítica, cujo bandeamento exibe 
atitude N25°0,20°SO. 

Na estrada entre F aí na e Jeroaquara que bordeja a noroeste a serra 
de Santa Rita, têm-se exposições de biotita gnaisse, muscovita-biotita 
gnaisse, tonalito gnáissico e migmatito de composição tonalítica, com 
estruturas bandeada e ptigmática, apresentando veios graníticos gros
seiros dispostos paralelamente ao bandeamento. 

Na rodovia G0-142 que liga a G0-241 a Mata Azul, as exposições 
de rochas do Complexo Goiano limitam-se ao trecho que vai desde 
4,7 km antes de Trombas até 3,2 km depois de Montividiu, onde aflo
ram biotita granodiorito porfiroblástico; biotita granodiorito gnáissi
co; migmatitos de composição granodiorítica, com estruturas ptigmá
tica, schlieren e de fluxo; e muscovita-biotita gnaisse. 

Na rodovia federal BR-153 no trecho compreendido entre Jaraguá 
e o paralelo 12°S (limite norte da Folha), verificam-se as primeiras ex
posições rochosas após 2,5 km a NO de R ianópolis, constituídas por 
blocos de anatexito, granoblástico, composto de quartzo, feldspato 
alcalino, plagioclásio e biotita. A 10,2 km adiante do rio São Patrfcio, 
observa-se na margem leste da rodovia afloramento em forma de lajei
ro, constituído por rocha de composição granodiorítica, com estrutu
ra iso e anisotrópica. Esta anisotropia (local) é dada pela orientação da 
biotita segundo a direção N40°0, desenvolvendo um incipiente ban
deamento. Está cortada por veios de quartzo com possança de até 
30 em e orientação preferencial N30°E. A 4,4 km depois do entronca
mento com a estrada para Mara Rosa, aflora lajeiro de um diatexito, 
composição granítica a granodiorftica, com estrutura nebulítica, com
posto de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e biotita com inci
piente orientação. A 0,7 km adiante, tem-se no corte da estrada em 
sua parte inferior uma rocha granitóide, alterada, cataclasada, admiti
da como pertencente ao Complexo Goiano, sobre a qual assenta em 
discordância litológica (nonconformity) e estrutural uma seqüência 
vulcanossedimentar metamorfizada, composta de micaxisto com inter
calação de anfibolito, inclufda no Grupo Araxá; é possfvel, no entan
to, que os granitóides sejam original mente intrusivos na seqüência Lo
go a seguir ocorrem blocos de um tonalito cataclástico, que deve ser o 
mesmo granitóide anteriormente mencionado. A 4 km depois, nota-se 
que o contato entre o granitóide do Complexo Goiano e a seqüência 
vulcanossedimentar metamorfizada do Grupo Araxá parece ser tectô
nico, haja vista que ocorre uma inversão estratigráfica, onde aquele li
tótipo está por cima desta. A 1 ,6 km antes do acesso para Estrela do 
Norte, ocorrem blocos de ortoanfibolito, textura blastossubofftica, 
composto de hornblenda, plagioclásio e quartzo, contendo dissemina
ção de sulfeto (pirita e/ou calcopirita). A 0,6 km adiante, além do or
toanfibolito têm-se blocos de biotita-hornblenda-quartzo diorito. A 
2,0 km antes do trevo para Santa Tereza, afloram blocos de muscovi
ta-biotita gnaisse. A 3,1 km depois do trevo de Santa Tereza assoma 
biotita granodiorito gnaisse, textura porfiroblástica, estrutura foliada, 
contendo concentrações de biotita (schlieren). Associado ocorre bio
tita granodiorito(?), homogêneo, isotrópico e de granulação fina. A 
6 km adiante, encontra-se na margem leste da rodovia a serra do Cam
po, a qual se constitui na borda sudoeste por migmatito, com estru
tura iso e anisotrópica (acamada), composição granítica a granodio
rítica, exibindo veios de pegmatito alcalino, contendo cristais de tur
malina (afrisita). No local onde está montada a torre da EMBRATEL 
ocorre um muscovita-biotita granito cataclástico. No ribeirão Funil 
assoma biotita granito, leucocrático, homogêneo, granulação fina, 
composto de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e biotita. A se
guir 6,6 km, acha-se uma pedreira constituída por biotita granodiori-



to, porfiroblástico, coloração cinza, isotrópico, mostrando raras con
centrações de biotita. 

Na rodovia G0-241, trecho Santa Tereza-Minaçu, o primeiro aflo
ramento dessa unidade acha-se logo depois do ribeirão Formoso, re
presentado por um lajedo abaulado, formado por rocha de composi
ção granodiorftica, com estruturas iso e anisotrópicas pouco desenvol
vidas, composta de quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino e biotita. 
Localmente, mostra finas intercalações de anfibolito com orientação 
E-0. A 0,5 km após o entroncamento com a estrada para Trombas 
(G0-142), afloram blocos de dimensões consideráveis de biotita gra
nodiorito porfiroblástico. A 1 ,6 km à frente, aparece no corte da es
trada exposição de migmatito com estrutura bandeada, apresentando 
paleossoma anfibol ítico. Daí em diante encontram-se os metamorfitos 
do Grupo Araxá. 

Na G0-156 que liga Crixás a Auriverde e bordeja a oeste o Greens
tone Be/t de Crixás, na Folha SD.22-Z-A, as litologias do Complexo 
Goiano estão representadas por granito, biotita gnaisse porfiroblástico 
(composição granítica a granodiorítica), gnaisse granítico cataclástico 
e tonalito porfiroblástico (rio Crixás-Açu). 

Na vicinal da G0-164, que serve de acesso para Caiçara, Cibele, 
Cruzelândia e Valdelândia, a primeira exposição de rocha surge a 
6,3 km depois do entroncamento, sendo representada por migmatito 
com estruturas estromatftica e sch/ieren, cortado por veios pegmatf
ticos. A 3,4 km antes de Caiçara afiara biotita granodiorito, exibindo 
concentrações locais de biotita e veios pegmatíticos. Adiante 1,3 km 
acha-se no corte da estrada exposição de rocha granítica intemperiza
da, contendo veios pegmatíticos e xenólitos(?), possivelmente de 
rocha básica metamorfizada A 1 A km depois de Caiçara, ocorrem 
blocos de biotita granodiorito, com estrutura maciça a incipientemen
te orientada, cortada por veios pegmatíticos. A 13 km adiante de Ci
bele, emerge extenso lajeiro de granodiorito cataclástico. 

No ramal da G0-164 que une Faina à estrada Cibele-Caiçara, veri
ficam-se exposições de granodiorito gnáissico, biotita granodiorito, 
migmatito com paleossoma anfibol ítico, granito e granodiorito cata
elástico. 

Na estrada Faina-Cruzelândia, encontram-se afloramentos em 
forma de lajeiros e blocos de rocha de composição granodiorítica, cor 
cinza, com estrutura maciça e levemente foliada, mostrando localmen
te o desenvolvimento de fenoblastos de feldspato e concentrações de 
biotita. 

Na estrada que une ltapirapuã a Matrinxã, encontra-se na localida
de denominada Águas de São João afloramento de rocha granito 
gnáissica, bastante fraturada, cortada por veios de quartzo e quartzo
feldspático. A 9,4 km antes de Matrinxã, ocorrem bou/ders e mata
cães de rocha granftica. 

Entre Lua Nova e Jeroaquara assomam boulders e matacões de ro
cha granftica. Na rodovia G0-530, que liga Araguapaz a Aruanã', en
contra-se a 6,5 km após a primeira localidade um afloramento em 
forma de lajeiro, constituído por rocha granítica, bastante fraturada, 
estando cortada por veios pegmatíticos. 

Na estrada que interliga a G0-164 à BR-070 passando por Bueno
lândia, tem-se próximo à bifurcação para São João afloramento em 
forma de bou/ders e matacões de rocha de composição granodiorf
tica, granulação média, estrutura maciça, às vezes mostrando o desen
volvimento de porfiroblastos de feldspato. A O, 1 km depois do rio 
Vermelho, assoma lajeiro de rocha gnáissica, secionada por veios de 
composição quartzo-feldspática. 

Na estrada de I igação entre ltapirapuã e a fazenda Boa Vista, en
contra-se a 3,9 km adiante do córrego Grande afloramento de rocha 
granftica, contendo veios quartzo-feldspáticos de até 8 em de espes
sura. A 1,2 km após a safda da Colônia de Uvá em direção à fazenda 
Uvá, tem-se no leito do rio homô'nimo afloramento de rocha granito
gnáissica. Na vicinal da BR-070 que se inicia próximo a ltapirapuã, 
servindo de acesso a Trevânia e Cruzeiro, prolongando-se até o limite 
sul da Folha (paralelo 16°S), têm-se exposições de mlgmatito comes
trutura estromatftica e granito gnaisse. Na estrada que liga Josselân
dia à fazenda da Sucuri, extremidade ocidental da Folha SD.22-Z-C, 
a flora na área da referida fazenda lajeiro de rocha gran ftica, cortada 
por um veio pegmatftico de direção N10°0. Entre São José de Bela 
Vista e ltapirapuã, tem-se num morrote localizado a 4 km da primei
ra localidade afloramento em forma de blocos de rocha granito 
gnáissica, granulação média, foliada e com aspecto cataclástico. 

Na antiga estrada Goiás-ltapirapuã, encontra-se a 1 km antes des
ta localidade lajedo de biotita gnaisse porfiroblástico, composição gra
nodiorítica(? ), com estrutura levemente orientada dada pela biotita. 

Na estrada Mara Rosa-Rasto Bandeira-Alto Horizonte (Chapa
da)-Campinorte, localizada na extremidade noroeste da Folha 
SD.22-Z-B, as litologias pertencentes ao Complexo Goiano restrin
gem-se ao trecho compreendido desde 5,5 km depois de Mara Rosa 
até o rio Formiga, sendo representadas por granito alasquítico, bioti
ta gnaisse, hornblenda-biotita gnaisse e muscovita-hornblenda gnaisse. 

Na estrada que vai de Uruaçu para Urualina, Posselândia e Hidro
lina, assoma no ribeirão da Posse extenso lajeiro de biotita gnaisse exi
bindo veios quartzo-feldspáticos de direção variável e espessura não 
superior a 1 m. A 1,4 km após cruzar-se pela segunda vez o ribeirão da 
Posse, têm-se afloramento em forma de bou/ders e pequeno lajeiro de 
um quartzo diorito, com estrutura maciça a incipientemente foliada. 
Até Posselândia ocorre somente solo roxo. Entre Posselândia e o ri
beirão da Posse, observa-se grande quantidade de bou/ders e matacões 
de quartzo diorito, contendo às vezes xenólitos com até 30 em de 
comprimento de rocha de composição básica a intermediária. A 
1,8 km adiante, ainda ocorre o quartzo diorito, porém já bastante 
alterado. 

Na rodovia G0-237, entre Uruaçu e Niquelândia, as exposições 
de rochas do Complexo Goiano são registradas a cerca de 1 A km 
antes do rio Maranhão, onde se tem nos cortes da rodovia aflora
mento de um microclínio-quartzo-sillimanita-granada-plagioclásio 
gnaisse. Ocorrem também blocos de norito e de piroxênio hornblen
dito metamorfizado. Estes litótipos constituem delgados corpos len
ticulares dentro do gnaisse. 

Na rodovia G0-336 (ltapaci-Crixás), observam-se no trecho entre 
o entroncamento para Rubiataba e o rio Caiamar exposições de ana
texito, de composição granodior ftica a tonal ítica, exibindo estruturas 
iso e anisotrópica. Em zonas de intenso cisalhamento, pode apresentar 
transformações para micaxistos. A foliação medida apresenta atitu
de N-S, 62° O. A 13,2 km depois da entrada para Guarinos ocorre um 
anfibolito com foliação N35°0,58°NE, esta desenvolvida em zona de 
cisalhamento. A 0,6 km adiante assoma biotita granodiorito (anate
xito). Este litótipo volta a aflorar a 2 km na frente. Da f a 1,6 km após 
ainda aflora anfibolito com foliação N10°E,28°NO. No rio Crixás
Açu, tem-se exposição de migmatito, de composição granodiorftica 
a tonalftica, com foliação de direção N10°E. 

Ainda na G0-336, entre Crixás e a G0-164 (próximo a Governa
dor Leonino), as exposições de rochas do Complexo Goiano estão 
confinadas ao trecho compreendido desde 18,9 km de Crixás até 
11,5 km após o córrego Santo Antônio. Em geral são rochas de com
posição granodiorítica, granulação média a grosseira, estruturas iso 
e anisotrópica, textura granoblástica a porfiroblástica. Podendo 
ocorrer, local mente, xistos derivados destas rochas por fenômenos 
diaftoréticos. São encontradas também, embora em menor propor
ção, rochas de composição granftica. 

No ramal da estrada Vila Sertaneja-Novo Mundo, que vai para o 
rio Crixás-Açu, no quadrante norte da Folha SD 22-Z-A, tem-se a 
6,9 km após o entroncamento afloramento de gnaisse granodiorítico. 
A 0,2 km adiante ocorrem blocos de anfibolito. A seguir, a 1,7 km, as
soma granodiorito, localmente cortado por veios quartzo-feldspáticos. 
Adiante, a 7,8 km, aflora gnaisse fino, exibindo orientação N15°E. 

De Luzelândia para Hidrolina, as exposições de litologias do Com
plexo Goiano são observadas a partir de 2,6 km após o rio Vermelho 
até as proximidades de Hidrolina. Trata-se de migmatitos de compo
sição granodiorftica a tonal ftica. 

Na estrada Pilar de Goiás-Guarinos-Mandinópolis-Santa Tere
zinha de Goiás, tem-se a primeira exposição do Complexo Goiano, a 
4,1 km após o cemitério da primeira localidade, constituída por um 
migmatito com estrutura augen ou um blastomilonito, composição 
granodiorítica, apresentando foliação N15°0,55°SO. O desenvolvi
mento da foliação e do mergulho parece justificar uma falha inversa, 
onde o referido litótipo foi empurrado sobre a seqüência de quartzito 
e sericita xisto do Grupo Pilar de Goiás. A 1 km após aflora migmati
to, composição granodiorítica, textura porfiroblástica, com estrutu
ras iso e anisotrópica. A 0,9 km adiante ocorre micaxisto (diaftoré
tico) resultante da transformação dinâmica de rocha do Complexo 
Goiano. A 0,6 km a seguir assoma biotita granodiorito foliado. Adian
te, a 2,8 km, ocorre um migmatito com foliação conspícua, contendo 
micaxisto na zona mais dinâmica. A 8,6 km após Guarinos afiara 
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migmatito com estrutura bandeada, mostrando foliação com atitude 
N70°E,20°SE. A seguir, a 3,5 km, encontra-se anfibolito com porfiro· 
blastos de feldspato alcalino. Este litótipo volta a aflorar a 2,1 km na 
frente. A 1 km adiante ocorre biotita granodiorito (anatexito), leve
mente anisotrópico e de granulação fina a média. Daí até 3,5 km, an· 
tes de Mandinópolis, encontram-se exposições de biotita granodiori· 
to associado a anfibolito, além de migmatito de composição graníti· 
ca, com estrutura ohalmítica. 

Na estrada entre São José do Caia mar e a fazenda Caia mar, local i· 
zada a N·NO daquela localidade, o Complexo Goiano está representa· 
do dominantemente por granodioritos e subordinadamente por grani
tos, gnaisses granodioríticos e gnaisses cortados por veios quartzo
feldspát icos. 

De Auriverde para Mozarlândia, no trecho servido pela G0-156, 
o Complexo Goiano se faz representar de forma expressiva por gra· 
nodioritos, coloração cinza, textura granoblástica a porfiroblástica, 
granulação média a grosseira. Penetrando-se na G0-334, encontram· 
se a partir do entrocamento até cerca de 19 km antes da G0-164 
afloramentos de granodioritos às vezes associados a metabasitos, 
granitos com veios pegmatíticos e migmatitos com estruturas acama· 
da, dobrada e ptigmática, exibindo localmente paleossoma anfibo
lftico. 

1.2.2.1.3- Posição estratigráfica 

Em se tratando de uma unidade litoestratigráfica que foi palco de uma 
evolução policfclica e polifásica, não foi possível no âmbito da Folha 
SD.22 Goiás estabelecer-se um posicionamento estratigráfico bem de· 
finido para o Complexo Goiano. As datações radiométricas disponí· 
veis revelaram em seus polimetamorfitos idades que variam desde o 
Arqueano até o Eocambriano, sendo marcante a atuação dos Ciclos 
Orogênicos Transamazônico, Uruaçuano e Brasiliano, sugerindo assim 
retrabalhamento no decorrer destes ciclos, bem como a possível for· 
mação de rochas no Brasiliano. Dada a sua complexidade litoestrutu· 
ral, torna-se diffcil nessa escala de trabalho a individualização de uni· 
dades formadas em épocas distintas, razão pela qual foram agrupadas 
como uma única. Desta forma, o Complexo Goiano foi colocado na 
coluna estratigráfica como a unidade mais antiga da Folha, de idade 
pré-cambriana inferior, com possibi I idades de englobar rochas de ida· 
des mais novas até o Eocambriano, conforme sugerido pela seta indi· 
cada na coluna. Vale ressaltar que durante o desenvolvimento dos tra· 
balhos de campo não foi possível na maioria das vezes caracteri
zar-se as relações de contato dessa unidade com aquelas que lhe estão 
imediatamente sobrepostas. 

1.2.2.1.4- Geocronologia 

Almeida & Hasui (1969) noticiaram que o Complexo Basal do leste 
goiano apresentou idades K/Ar de 3.000 MA na região de Geres. Va· 
lares menores (até 480 MA) foram atribuídos à perda de argônio por 
remobi lização em ciclos orogênicos mais novos e soerguimentos. 

Hasui & Almeida (1970), mediante a realização de 19 análises 
geocronológicas pelo método K/Ar em rochas provenientes das bacias 
dos rios Araguaia e Tocantins, obtiveram resultados distribuídos den· 
tro do intervalo de tempo entre 3.067 e 517 MA. As idades de 3.067 
a 2.897 MA, fornecidas em anfibólios de anfibolito da região a norte 
de Ceres-Rialma, levaram os autores a aventar a hipótese de que 
aquela área teria sido palco de um importante evento acontecido em 
torno de 3.000 MA, sincrônico ao ocorrido no Complexo de lma
taca do Escudo das Guianas, enquanto que os demais valores resul· 
tariam da atuação dos Ciclos Uruaçuano e Brasiliano, os quais impli· 
caram as perdas parciais ou totais de argônio. 

Hasui, Hennies e lwanuch (1975) apresentaram os resultados de 15 
novas datações radiométricas pelo método K/Ar de rochas pré-cam· 
brianas do centro-norte do País. As análises inerentes aos litótipos do 
Complexo Goiano revelaram idades de 1.783 MA, esta atribuível ao 
Ciclo Transamazônico, e 795 MA, além de um conjunto de valores va· 
riando de 473 MA a 626 MA, denunciando um rejuvenescimento iso· 
tópico durante o Ciclo Brasiliano. 

Hasui et alii (1980), através de amostras procedentes da região 
de Paranã, elaboraram um diagrama isocrônico de referência, onde 
obtiveram uma idade de 2.100 MA com razão inicial de 0,708. Na re
gião de Arraias-Paranã as datações K/Ar acusaram os valores de 
1.600, 1.330, 1.200 e 930 MA, devido a rejuvenescimentos isotópicos 
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parciais ou fases de esfriamento regional. Na região de Porangatu as 
idades também obtidas pelo método K/Ar foram de 2.300, 950, 730 
e aproximadamente 500 MA; tais números podem indicar rejuvenes
cimentos isotópicos parciais ou fases de resfriamento regional. Na re· 
gião de Almas, os anfibolitos forneceram uma idade isocrônica de 
1.100 MA e razão inicial de 0,706. Um destes anfibolitos, datado pelo 
método K/Ar, apresentou a idade de 2.160 MA. Estes parâmetros per· 
mitiram aos autores inferirem uma idade mais antiga que 2.100 MA, 
com rejuvenescimento importante a 1 .1 00 MA. A datação Rb/Sr em 
tonalitos da região de Dianópolis forneceu uma isócrona de 1.100 MA 
com alta razão inicial de 0,712. Este valor permitiu admitirem a hipó
tese de que os tonalitos sejam mais antigos e que sofreram a 1,1 BA 
importante evento de homogeneização isotópica. Essas mesmas rochas 
analisadas pelo método K/Ar apresentaram as idades de 2.500, 1.900, 
1.700 e 1.500 MA. Outros litótipos da região apresentaram idades 
K/Ar de 1.800, 800, 630 e 550 MA. Na região de Brejinho de Naza· 
ré (Folha SC.22), os gnaisses esboçaram uma idade isocrônica de 
700 MA e uma razão inicial de 0,706. 

Hasui et alii (1980) ressaltaram ainda que os dados Rb/Sr apresen
taram resultados de 2.000, 950 e 550 MA a sudeste do Lineamento 
Transbrasiliano, enquanto que a noroeste somente um resultado de 
700 MA foi verificado. 

Tassinari & Montalvão (1980), através de sete amostras de rochas 
granito·gnáissicas provenientes das regiões de Crixás e Pilar de Goiás
Hidrolina, elaboraram um diagrama isocrônico de referência onde 
obtiveram a idade de 2.929 ± 105 MA e uma razão inicial Sr 37 /Sr 3 6 

de 0,701 ± 0,0017. Devido ao valor da razão inicial estar próximo a 
0,701, admitiram a hipótese de que o material primário das rochas 
graníticas analisadas se teria diferenciado do manto durante a época 
de formação dessas rochas. 

Cunha et alii (1981), através de análises geocronológicas pelo mé· 
todo Rb/Sr das rochas do Complexo Goiano que ocorrem na região 
entre Brejinho de Nazaré e Fátima, apresentaram um diagrama isocrô
nico de referência com idade de 587 ± 85 MA e razão inicial de 
0,712 ± 0,004. Segundo os autores, o elevado valor da razão inicial 
pode ser interpretado como devido a migmatização ou intensa inje
ção potássica em rochas preexistentes durante o Ciclo Brasiliano. 

O Complexo Goiano tem sido admitido como formado em épocas 
muito antigas (3.000 MA) e retrabalhado posteriormente em vários 
ciclos orogênicos. 

No trabalho em epígrafe, para as rochas granito·migmatito-gnáis
sicas regionais do Complexo Goiano, dispõe-se de 36 análises geocro
nológicas pelo método Rb/Sr (Tab 1 I) e 19 pelo método K/Ar 
(Tab. 1 .li). Estes dados, apesar de ainda serem insuficientes para uma 
completa caracterização geocronológica dessa unidade, permitem algu
mas conclusões a respeito dos principais eventos geodinâmicos que 
atuaram durante o tempo geológico nessa região, formando e/ou re· 
trabalhando rochas. 

Desta forma pode-se dividir o Complexo Goiano, sob o ponto de 
vista geocronológico, em dois grandes domínios: um Arqueano e 
outro Brasiliano. Define-se como Domínio Arqueano uma região do 
Complexo Goiano formada no Arqueano e retrabalhada em ciclos pos· 
teriores, porém sem adição de material novo vindo do manto. O Do· 
mínio Brasiliano é entendido como uma zona onde ocorreu a forma
ção de rochas infracrustais durante o Brasiliano. 

O Domínio Arqueano situa-se nas regiões de Crixás-Hidrolina, 
Rubiataba, Caiçara-ltapirapuã, norte de Colinas e Paranã. 

Na região de ltapirapuã foram datadas quatro amostras referen
tes ao Complexo Goiano. Estes dados permitiram a elaboração de um 
diagrama isocrônico, onde se obteve uma isócrona elaborada com três 
pontos analíticos que apresentou a idade de 2.651 ± 27 MA e razão 
inicial Sr67 /Sr36 de 0,700 ± 0,001 (Fig. 1.3). O baixo valor obtido 
para o MSWD (0,0450) denota a consangüinidade das amostras anali
sadas. Apesar dessa isócrona ser construída com apenas três pontos, a 
idade é confiável, pois os mesmos estão bem distribuídos espacial· 
mente e possuem alta colinearidade. 

O valor obtido para a razão inicial permite interpretar-se a idade 
de 2.650 MA como a época em que essas rochas se diferenciaram do 
manto, considerando-se que a relação Sr8 7 /Sr8 6 do manto naquela 
época era próxima a 0,700. 

A amostra 521 /E B-26, situada a norte de ltapirapuã, apresenta-se 
mais jovem que o conjunto de amostras analisado, fornecendo uma 
idade Rb/Sr convencional de 1.011 ±51 MA (Tab. 1.1). Devido à falta 



TABELA 1 I 
Dados analíticos Rb/Sr para rochas do Complexo Goiano 

N° de No de campo Folha Litologia N° lab 
ordem 

Rb (ppm) Sr(ppm) Rb"/Sr"6 Sr"'/Sr"6 Idade (MA) Ref 

01 51 0/HA/157 1 SD22·Z·A Migmatito 5352 99,9 710,6 0,41 0,7113 - NT 
02 BA-803 SD22·Z·D Migmatito 465 172,4 103,0 4,81 0,8516 2 050 ± 160 1 
03 510/HA·RM/235 SD22·Z·A Granito 4221 136,2 237,4 1,67 0,7727 2 797 ± 123 2 
04 51 0/PP·AP/1 O SD 22-Z·A Granito 4222 99,7 261,5 1,11 0,7457 2541 ± 176 2 
05 51 0/HA·R M/77 SD 22-l-A Tonalito 4224 53,9 469,6 0,33 0,7156 - 2 
06 51 0/PP·AP/7 3 SD 22-Z·A Granodiorito 4225 118,0 231,9 1,48 0,7240 2 786 ± 135 2 
07 51 0/HA·RM/65 SD 22-Z·A Granodiorito 4223 187,3 699,4 0,78 0,7240 - 2 
08 51 0/HA·RM/149 SD22·Z·A Gnaisse 4369 113,6 246,6 1,34 0,7523 2647 ± 143 2 
09 51 0/HA·RM/136 1 SD 22-Z·A Granito 4437 13,18 159,4 0,24 0,7169 - 2 
10 C0·36B SD22·Z·C Granito 2593 88,4 326,3 0,79 0,7378 - 3 
11 C0·38C SD22·Z·C Granito 2594 136,0 234,2 1,52 0,7624 2249 ± 148 3 
12 C0·39A SD22·Z·C Granito 2591 165,0 257,0 1,87 0,7828 2 528 ± 139 3 
13 C0·36A SD22·Z·C Granito 2592 129,0 281,8 1,33 0,7621 2848 ± 185 3 
14 C0·36C SD 22-l-C Granito 2590 112,0 308,0 1,06 0,7425 2124 ± 220 3 
15 C0-34 SD 22-Z·C Charnockito 2711 2,7 266,6 0,03 0,7196 - 3 
16 C0·33A SD22·Z·C Granito 2709 34,5 288,9 0,35 0,7227 - 3 
17 C0·33C SD 22-Z·C Granito 2598 34,9 101,8 0,99 0,7253 1069 ± 26 3 
18 C0-625 SD 22-X·A Migmatito 3847 134,6 338,9 1,15 0,7473 2 532 ± 146 4 
19 C0-626 SD22·X·A Migmatito 3849 149,2 133,2 3,27 0,8115 2148 ± 86 4 
20 C0-627 SD22·X·A Migmatito 3848 83,0 141,0 1,72 0,8090 4131 ± 162 4 
21 C0-628 SD22·X·A Migmatito 3850 198,4 147,3 3,94 0,8166 1879 ± 67 4 
22 SFV-6 B SD22·Y·D Gnaisse - 48 752 9,18 0,705 - 5 
23 SFV-7 SD22·Y·D Gnaisse - 183 60 8,90 0,763 - 5 
24 SF-005 SD22·Y·D Gnaisse - 144 356 1,17 0,714 - 5 
25 SF-003 B SD22·Y·D Gnaisse - 55 150 1,06 0,712 - 5 
26 SF-534 SD22·Y·D Gnaisse - 93 249 1,08 0,712 - 5 
27 SFV·6A SD22·Y·D Gnaisse - 351 78 13,16 0,797 - 5 
28 SV-4 SD22·Y·D Gnaisse - 146 24 17,72 0,820 - 5 
29 557-AP-430 SD22·X·D 4938 89,8 247,3 1,05 0,7130 - NT 
30 443-AP-39 SD22·X·D 4939 51,9 421,1 0,36 0,7067 - NT 
31 538-AP-358 SD22·X·D 4914 141,1 171,3 2,39 0,7246 575 ± 75 NT 
32 496-AP-278 SD 22-X·D 5004 122,8 479,8 0,74 0,7115 - NT 
33 521-VW-80 1 SD22·Z·C 4943 107,8 271,4 1,15 0,7451 2 405 ± 188 NT 
34 521-EB-471 SD 22-Z·C 4942 158,3 217,6 2,12 0,7815 2 496 ± 124 NT 
35 521-EB-26 SD22·Z·C 5941 255,2 192,7 3,85 0,7607 1011 ± 51 NT 
36 521-EB-24 SD22·Z·C 4940 46,2 447,2 0,30 0,7120 - NT 

Constante: (Sr"õ/Sr86)0 = 0,705 

Referências: NT- Neste Trabalho; 1 - Souza(1973 apudTassinari, 1981 ); 2- Tassinari & Montalvão (1980); 3- Dados Inéditos do CPGEO; 4- Hasui et a/ii (1980); 5- Barbour 
et alii (1979) 

N° de 
ordem 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

No de campo 

G0-311 SD22·Z·D 
G0-282 SD22·Z·A 
G0-276 SD22·Z·C 
BA-424 SD22·Z·D 
BA-413 SD22·Z·D 
BA-413 SD22·Z·A 
51 0/HA·RM/154 2 SD22·Z·A 
51 0/HA·RM/261 SD22·Z·A 
G0-257 SD 22-Z·A 
G0-201 SD22·Z·C 

G0-289 SD 22-X·D 
G0-296 SD 22-X·D 
G0-289 SD22·X·D 
G0·295A SD22·X·D 
G0-295 B SD22·X·D 
G0-285 SD22·X·D 
G0-294 SD22·X·D 
496/AP/273 (EG-82) SD22·X·D 
557 /AP/445 3 (EG-37) SD22·X·D 

TABELA 1 11 
Dados analíticos K/Ar para rochas do Complexo Goiano 

Domínio Arqueano 

Anfibolito Anfibólio 11,26 0,44 
Anfibolito Anfibólio 11,45 0,19 
Anfibolito Anfibólio 11,87 0,114 
Anfibolito Anfibólio 22,41 0,44 
Anfibolito Anfibólio 22,35 0,31 
Anfibolito Anfibólio 22,26 0,31 
Anfibolito Anfibólio 42,63 0,41 
Monz diorito Biotita 42,79 7,511 
Anfibolito Anfibólio 11,72 0,370 
Gnaisse Muscovita 11,80 9,15 

Domínio Brasiliano 

Anfibolito Anfibólio 11,44 0,26 
Gnaisse Biotita 11,17 8,12 
Pegmatito Muscovita 11,05 8,44 
Gnaisse Biotita 11,16 7,42 
Anfibolito Anfibólio 11,40 0,579 
Anfibolito Anfibólio 11,12 0,225 
Gnaisse Biotita 11,16 7,42 

Biotita 44,90 6,53 
Anfibólio 44,91 0,29 

A~d ( ccSTP) x 10-s 
g 

120,6 
9,655 

34,98 
26,8 
18,1 
16,20 
24,09 

204,1 
37,79 

611,5 

46,82 
119,3 
183,0 
175,7 

30,95 
11,44 

175,7 
19,90 
27,01 

Referências: 1 -Souza (1973 apud Tassinari, 1981 ); 2- Tassinari & Montalvão (1980); 3- Hasui & Almeida (1970); NT- Neste Trabalho 

Ref 

8,5 2 897 ± 145 1 
32,18 954 ± 48 1 

8,4 3067±216 1 
24,25 1118 ± 39 2 
69,78 1092 ± 47 2 
12,95 1001 ± 53 2 

6,79 1107 ± 12 3 
3,06 591 ± 8 3 
6,1 1 647 ± 116 1 
1,7 1199 ± 60 1 

6,1 2 300 ± 15 3 
4,5 533 ± 16 3 
3,2 478 ± 15 3 
2,6 517 ± 16 3 

15,4 730 ± 17 3 
13,7 974 ± 49 3 

2,6 517 ± 16 3 
2,56 651 ± 8 NT 
5,20 1 534 ± 82 NT 
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de análise petrográfica desta amostra, nada se pode comentar a res
peito, a não ser que esta idade seja considerada como m(nima, tendo 
ocorrido algum processo que permitisse a abertura do sistema isotó
pico, ou então esta rocha poderia representar realmente uma atividade 
uruaçuana na área. 

Pouco mais a norte desta área, na região de Rubiataba, encon
tram-se datadas oito amostras (dados inéditos do CPGEO) pelo mé
todo Rb/Sr. Essas amostras; quando plotadas em diagrama isocrônico 
Rb/Sr, situam-se próximas da isócrona de referência, com 2.850 MA, 
aproximadamente, e razão inicial de 0,705 (Fig. 1.4). 

O valor obtido para a razão inicial e a média dos valores da relação 
sr8 7 /Sr 8 6 das amostras analisadas possibilitaram a confecção de uma 
linha de crescimento da razão Sr87 /Sr86 (Fig. 1.5), permitindo admi
tir três hipóteses igualmente prováveis para a gênese dessas rochas, re
presentadas pelas linhas tracejadas no gráfico. Na primeira hipótese 
(linha A), essas rochas se teriam formado anteriormente a 2.850 MA 
e nessa época teriam sofrido um retrabalhamento. Na segunda hipó
tese (linha B), essas rochas se teriam diferenciado do manto há apro
ximadamente 3.000 MA, permanecendo em estado de fusão parcial. 
Admitindo a mobilidade isotópica até 2.850 MA, já existiria uma cros
ta continental relativamente espessa, tendo as rochas gran(ticas, ora 
em estudo, se diferenciado do manto na época e sofrido uma conta
minação de Sr87 das encaixantes, durante a ascensão magmática. 

Os pontos anal fticos referentes às amostras C0-33.C e C0-34, ape
sar de plotados na Figura 1.4, não fazem parte da isócrona traçada. 
O ponto C0.33.C situou-se abaixo da reta traçada, indicando ter so
frido a ação de um evento geológico posterior ou ainda ter sido forma
da após 2.850 MA. A amostra C0-34, apesar de situar-se acima da isó
crona, parece também ser mais jovem que o conjunto analisado, apre
sentando uma razão Sr87 /Sr86 inicial mais elevada, tendo em vista 
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Fig 1 3- Diagrama isocrônicoRb/Srparaas rochasdoComplexoGoiano na região de 
ltapirapuã 
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Fig 1 4- Diagrama isocrônico Rb/Srparaas rochasgraniticasdaregiãode Rubiataba 
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que este ponto possui um valor de Rb" 7 /Sr" 6 virtualmente igual a 
zero. 

Dentre as amostras coletadas nas regiões de Crixás e Pilar de 
Goiás-Hidrolina foram selecionadas oito para análises radiométricas 
Rb/Sr. Essas amostras possibilitaram a elaboração de um diagrama iso
crônico de referência, onde foi obtida a idade de 2.929 ± 105 MA e 
uma razão Srs 7 /Sr 86 inicial de 0,701 ± 0,001 ( Fig. 1.6). O valor desta 
relação inicial é muito próximo da razão Sr87 /Sr86 do manto naque
la época, indicando que provavelmente o material primário das rochas 
gran(ticas analisadas diferenciou-se do manto na própria época de for
mação destas rochas, ou seja, próximo a 2.900 MA (Tassinari & Mon
talvão, 1980). Segundo os autores, estes resultados permitem consi
derar uma idade arqueana para a associação de rochas que com
põem o Greenstone Belt de Crixás. Os pontos 507 /HA/157 .1 e 
510/HA/65 possuem idades mais baixas que o padrão geocronológi
co estabelecido para a área. Estas amostras, aliadas àquelas mais jovens 
das regiões de Rubiataba e Caiçara-ltapirapuã, quando plotadas em 
um diagrama isocrônico se alinham próximo a uma isócrona de refe
rência com idade em torno de 1.000 MA, com uma razão inicial de 
0,708 (Fig. 1.7). Esta idade nos parece significar uma época inter
mediária entre a formação dessas rochas e o Ciclo Brasiliano, que 
ocorreu com intensidade em áreas próximas onde estas foram cole
tadas. Por outro lado, deve-se também considerar a hipótese dessas 
rochas ter em sofrido a ação do Ciclo Uruaçuano, que poderia ter 
causado o retrabalhamento de rochas crustais em algumas áreas. 

Quanto à amostra C0-34, volta-se a discuti-la sob outro aspecto. 
Esse ponto, situado acima da isócrona traçada, apresenta teor de Rb 
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muito baixo, em torno de 2,7 ppm, ocasionando imprecisões em sua 
quantificação afetando muito o erro do valor de Rb 87 /Sr86 e causan
do uma localização incerta deste ponto no diagrama isocrônico. Além 
disso, essa amostra é constitufda por um charnockito localizado no 
Complexo Básico-Uitrabásico granulitizado de Barro Alto, parecendo 
não pertencer ao Complexo Goiano e sim ao Complexo Ultramáfico. 

Na região a norte de Colinas, as rochas granito-gnáissicas do Com
plexo Goiano apresentam uma idade de aproximadamente 3.200 MA, 
com uma razão inicial de 0,701 (informação verbal, Reis Neto, 1981 ), 
o que estende o domfnio arqueano até aquela área. 

Próximo à localidade de Paranã, no limite nordeste da Folha 
SD.22 Goiás com a Folha SD.23 Brasflia, existem disponfveis 10 data
ções pelo método Rb/Sr nas rochas do Complexo Goiano, sendo qua
tro situadas na Folha Goiás e as restantes na Folha vizinha. Os pontos 
anaHticos plotados no diagrama isocrônico situam-se próximos de uma 
isócrona de referência com 2.000 MA e razão inicial Sr87 /Sr86 de 
0,708, sugerindo a formação dessas rochas durante o Ciclo Transama
zônico, a partir de retrabalhamento de rochas crustais preexistentes 
(Fig. 1.8). Reforçam esta interpretação os pontos referentes às amos
tras C0-627 e PE-468, que se situam acima da reta traçada, devendo 
representar porções pré-transamazônicas preservadas nesse complexo 
com idades provavelmente arqueanas. Entretanto, não se pode des
cartar a hipótese de tais pontos representarem rochas transama
zônicas com elevadas relações Sr8 7 /Sr86 iniciais. 

Procurando-se caracterizar de uma maneira geral o Domfnio Ar
queano na Folha SD.22 Goiás, foi elaborado um diagrama isocrônico 
Rb/Sr (F ig. 1.9), onde foram plotadas todas as amostras datadas si
tuadas neste domfnio, com exceção apenas dos pontos que forne
ceram idades mais jovens, que já foram comentadas anteriormente. 
Desta forma, conseguiu-se identificar uma época próxima a 3.000 MA 
para a formação dessa megaporção continental. Cabe assinalar ainda 
que existem algumas evidências, tais como razão Sr87/Sr86 inicial 
elevada do Granito de Rubiataba e pontos C0-627 e PE-468 situados 
acima da isócrona de 3.000 MA, sugerindo que nessa época já existia, 
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pelo menos em alguns locais, uma crosta continental já formada que 
foi retrabalhada. 

As idades pelo método K/Ar obtidas em minerais separados das 
rochas granito-gnáissicas e anfibolfticas do Complexo Goiano distri
buem-se dentro de um amplo intervalo de tempo, desde 3.100 MA até 
590 MA (Tab. 1.11). A análise destes resultados permite distinguir 
basicamente dois agrupamentos de idades, os quais podem ser signi
ficativos em termos de evolução geológica. O primeiro deles (2.100-
2.900 MA) é muito antigo e refere-se a amostras situadas entre Nova 
Glória e Nova América. Essas idades confirmam a época arqueana 
para a formação dessas rochas, conforme já havia sido demonstrado 
pelas idades Rb/Sr. O segundo intervalo compreende idades entre 
1.200 e 950 MA, que correspondem ao Ciclo Uruaçuano. Estas 
amostras, localizadas entre Hidrolina e Goianésia, em Goiás, podem 
indicar que esta região foi aquecida durante este ciclo metamórfico, 
época em que ocorreu metamorfismo no Grupo Araxá, refletindo a 
época de resfriamento regional do Ciclo Uruaçuano. 

Apenas duas amostras apresentam idades que estão fora dos inter
valos mencionados. Trata-se da amostra 510/HA-RM/261 de um mon
zodiorito que forneceu a idade de 591 ± 8 MA, relativa à época de 
resfriamento regional do evento Brasiliano, e da amostra C0-257 de 
um anfibolito, situada a noroeste de Nova América, que revelou a 
idade de 1.647 ± 116 MA. Esta idade parece significar uma época in
termediária entre a formação da rocha (Arqueano) e o evento urua
çuano que atuou na área vizinha, conforme indicam as datações K/Ar 
discutidas anteriormente. 

Dentro da área da Folha SD.22 Goiás, duas regiões inerentes ao 
Domfnio Brasiliano foram estudadas geocronologicamente, uma pró
xima a Porangatu e a outra em Santa Fé. Na primeira região foram 
analisadas quatro amostras pelo método Rb/Sr (Tab. 1.1) e nove pelo 
método K/Ar (Tab. 1.11). As análises realizadas pelo método Rb/Sr 
permitiram a elaboração de uma isócrona de referência com 589 ± 
61 MA e razão Sr8 7/Sr 86 inicial de 0,705 ± 0,001 (Fig. 1.10). Esta 
isócrona, constru (da com quatro pontos analíticos, é confiável, tendo 
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em vista que os pontos estão alinhados, conforme indica o baixo valor 
de MSWD (0,8914), e bem distribuídos espacialmente. 

A relação Sr 8 7 /Sr 86 inicial da isócrona acima indica claramente 
que essas rochas se formaram a partir de material diferenciado do 
manto em sua própria época de formação ou um pouco antes, porém 
dentro do Ciclo Brasiliano. 

As idades K/Ar em sua maioria indicam idades relacionadas ao 
Ciclo Orogênico Brasiliano, variando dentro do intervalo de tempo 
entre 700 e 450 MA, refletindo as épocas de resfriamento das diver
sas fases minerais datadas. 

Os anfibolitos G0-289, G0-285 e 557 /AP/445.3 apresentaram res
pectivamente as idades de 2.300 ± 15 MA, 974 ± 49 MA e 1.534 ± 82 
MA, indubitavelmente pré-brasilianas. Desta forma, pode-se caracteri
zar dentro do "Domlnio Brasiliano" na Folha Goiás um posslvel nú
cleo de rochas mais antigas, detectado apenas em anfibólios, que são 
minerais com poder de retentividade de Ar4 0 radiogênico mais elevado. 

Para a região de Santa Fé, Barbour et alii (1979 apud Tassinari, 
1981) apresentaram uma isócrona Rb/Sr referente às rochas gnáissi
cas do Complexo Goiano com idade de 467 ± 10 MA e razão inicial 
de O, 705 ± 0,001 ( Fig. 1.11). Esses autores posicionaram essas amos
tras no Ciclo Brasiliano e consideraram a razão inicial baixa. Especu
lativamente admitiram várias hipóteses para explicar tais valores, ci
tando vários autores que postularam que tais granitos são produtos de 
diferenciação de magma basáltico, Peterman et alii (1967 apud Tas
sinari, 1981), que explicam a formação dessas rochas a partir de fusão 
de grauvacas, ou então a hipótese de Doe et ali i (1968 apud Tassinari, 
1981 ), que atribuem sua origem a partir de granulitos também com 
baixa relação Rb/Sr A estas alternativas adiciona-se a hipótese de o 
material original dessas rochas se ter diferenciado do manto durante a 
fase sintectônica do Evento Brasiliano (650-550), permanecendo sob 
condições de pressão e temperatura tais que permitiram a migração 
isotópica de Sr e Rb até próximo a 450 MA. 

Com relação às rochas do Complexo Goiano, podem-se definir geo
cronologicamente dois domlnios distintos: um formado em épocas 
muito antigas (Catarqueana, 3 000 MA), retrabalhado em ciclos pos
teriores, e outro formado mais recentemente, no Ciclo Brasil ia no. 
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1 2.2.1.5- Petrografia 

Granitóides foliados - Dentro deste grupo estão englobadas as rochas 
com foliações originadas quer por metamorfismo regional, quer por 
metamorfismo dinâmico, em virtude do fato de, além de todas terem 
sido afetadas por metamorfismo regional, ainda algumas se apresenta
rem altamente cataclasadas. Ainda dentro desta divisão tipicamente 
estrutural há uma subdivisão composicional 

A) Rochas de composição granítica - As amostras de que se dispõe 
são de cores cinza-claro, cinza-médio, branco-acinzentada, cinza-ama
relado e rósea, estão orientadas às vezes com incipiente bandeamento 
e possuem granulação fina a média, às vezes grosseira, algumas com 
fraturas. Ao microscópio observa-se textura predominantemente 
granoblástica e cataclástica ou porfiroblástica. Os principais minerais 
são quartzo, microclínio e plagioclásio. O quartzo ocorre normalmen
te xenoblástico, com extinção ondulante e microfraturamento, e algu
mas amostras apresentam mosaicos de recristalização. O plagioclásio 
apresenta cristais xenoblásticos com geminação segundo as leis da 
Albita e mais raramente Albita-Carlsbad;algumas vezes apresenta inci-
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piente estrutura zonar e está quase sempre alterado para sericita ou, 
em menor escala, para epídoto. O microclínio é xenoblástico e está 
geminado segundo a Albita-Pericllneo. A proporção do total de 
feldspatos varia às vezes com predomínio de plagioclásio e às vezes 
predomina o microclínio. A muscovita e/ou a biotita são os minerais 
varietais. A muscovita é incolor, com relevo variável, sendo algumas 
vezes formada por alteração deutérica da biotita. Esta apresenta-se 
tabular, com forte pleocroísmo em tons de castanho. Os principais 
acessórios são zircão, epldoto, opacos, apatita e titanita. O epldoto 
também ocorre como produto de alteração, assim como a sericita e a 
clorita. 

B) Rochas de composição granodiorítica- São rochas de cores cinza, 
creme, rósea, granulação variando de fina a grosseira, com textura ma
croscópica altamente cataclástica, às vezes porfiroclástica com olhos 
de até 8 mm de quartzo e feldspato imersos em matriz fina. Ao mi
croscópio observam-se texturas microporfiroblástica, milonítica, por
firoclástica e xenoblástica. Entre estas rochas ocorrem milonitos, blas
tomilonitos e gnaisses granodioríticos. Os milonitos apresentam 
matriz muito fina, na qual há numerosos porfiroclastos arredondados 
e lenticulares de quartzo, plagioclásio e K-feldspato. A matriz é volu
metricamente predominante e os porfiroclastos mostram-se muito de 
formados, com pronunciada extinção ondulante, sendo que o plagio
clásio apresenta as la melas de geminação encurvadas, além de estar se
ricitizado e também alterado a calcita O K-feldspato é o ortoclásio 
parcialmente microclinizado. A matriz milonltica está constitulda 
essencialmente de quartzo em cristais diminutos amebóides, forman
do mosaicos irregulares, às vezes estirados em espécies de filas; além 
de quartzo, aparecem sericita, biotita e clorita. Na matriz obser
vam-se também esporádicos cristais de apatita, zircão e allanita, esta 
com envelope de pistacita. A matriz, pelo menos em parte, está re
cristalizada, dispondo-se os seus constituintes minerais de forma orien
tada circundando os porfiroclastos. Esses milonitos têm composição 
e provável origem de granodiorito Os blastomilonitos apresentam 
textura microporfiroblástica, observando-se cristais pré-tectônicos 
com formas ovaladas ou lenticulares de plagioclásio, K-feldspato e 
quartzo envolvidos por uma matriz fina e recristalizada de quartzo, 
feldspato e biotita orientadamente arranjados. Na matriz, paralela
mente à orientação, observam-se fitas de quartzo com extinção ondu
lante e lamelas de Boehm parcialmente recristalizadas em mosaicos 
interlobulados amebóides. A biotita é castanho-escura-esverdeada, 
pleocróica, aparecendo em diminutas lamelas agrupadas em finos 
leitos descontlnuos. Os microporfiroclastos apresentam-se deformados 
(fraturados, extinção ondulante) e muitos dispõem-se com seu diâ
metro maior transversalmente à orientação da matriz; o plagioclásio 
aparentemente é albita-oligoclásio, com geminação polissintética tipo 
albita; o K-feldspato provavelmente é ortoclásio parcialmente inver
tido para microcllnio, apresentando difusa geminação em grade e fre
qüentes lobos mirmequlticos; ambos os feldspatos apresentam uma 
granulação de borda, com recristalização de quartzo e feldspato sódi
co; alguns apresentam feições de corrosão pela matriz, sendo freqüen
temente adentrados por lamelas de biotita Como acessórios obser
vam-se apatita, zircão e allanita, esta com envelope de epldoto Esses 
blastomilonitos estão recristalizados na zona da biotita da fácies xisto 
verde, sendo a rocha original provavelmente uma vulcânica de natu
reza riodacítica. Os gnaisses granodioríticos têm textura xenoblástica, 
granulação média a grosseira, constituldos essencialmente de quartzo, 
plagioclásio e microcllnio. O quartzo forma cristais xenoblásticos 
microfraturados com extinção ondulante geralmente recristalizados 
em mosaicos interlobados. O plagioclásio é o feldspato amplamente 
dominante. São cristais xenomórficos com geminação polissintética, 
zonação rltmica, fortemente sericitizados e às vezes saussuritizados 
com extinção ondulante e lamelas de geminação encurvadas, com 
composição em torno de An

4 5
. O microclínio ocorre em cristais xe-

nomórficos com geminação difusa em grade e desenvolvimento de 
mirmequitos na interface com plagioclásio; é micropertltico e apre
senta-se enuviado por alteração a material argiloso. A biotita em la
melas pleocróicas, com tons castanho, algo cloritizadas e a muscovita 
com lamelas associadas à biotita e crescidas sobre o plagioclásio são os 
minerais varietais. Os acessórios são apatita, zircão, titanita, epídoto 
e opacos. 

C) Dioritos e quartzo dioritos- São rochas que apresentam a razão de 
feldspatos superior a 90% e um teor modal de quartzo entre O e 20%. 



I. O i o ritos - Macroscopicamente são rochas cinza-esverdeado, granu
lação fina a média, aspecto brechado, muito fraturadas, estas preen
chidas por quartzo, calcita, clorita e ep(doto. Ao microscópio têm 
textura fragmentária, fortemente cataclástica, verificando-se às vezes 
que estreitos talvegues de quartzo em mosaicos interlobados e amebói
des separam cristais de feldspato ou porções de rocha; o mesmo papel 
exercem leitos de clorita, à qual se associam ep(doto, quartzo e opa
cos dispostos em fraturas. O plagioclásio é o mineral dominante (ande
sina?) fortemente enuviado por sericitização e, em parte, saussuritiza
do, com forte extinção ondulante, mostrando as lamelas de gemina
ção polissintética encurvadas e microfalhadas e granulação de borda 
freqüente; há cristais de álcali-feldspato não geminados (ortoclásio) 
igualmente deformados e sericitizados; o quartzo é intersticial. Dos 
antigos máficos, notam-se poucos restos de cristais de biotita e horn
blenda, quase totalmente substituídos por ep(doto e clorita. Os aces
sórios são apatita, zircão e opacos. 

11. Quartzo dioritos -São rochas de cor cinza-claro a cinza-médio, às 
vezes cinza-escuro, com foliação gnáissica, às vezes porfiroblástica, 
com porfiroblastos de plagioclásio de até 1 em de diâmetro. Os mine
rais principais são plagioclásio, microclínio e quartzo, aparecendo a 
biotita e/ou a hornblenda como varietais e como principais acessórios 
opacos, zircão, apatita e titanita. A actinolita e a tremolita aparecem 
raramente. Epídoto, albita, clorita, sericita e calcita ocorrem como 
produtos de alteração de feldspatos e máficos. O plagioclásio ocorre 
em xenoblastos às vezes zonados ritmicamente. A geminação ~olis
sintética é freqüente, mas às vezes está obliterada pelos esforços so
fridos pela rocha; estes esforços afetaram também de outras formas 
o plagioclásio, originando extinção ondulante, encurvamentos e micro
falhamentos das lamelas de geminação. Freqüentemente este feldspa
to apresenta fortes saussuritização e sericitização, apresentando como 
produtos, além de sericita, calcita, clinozoisita, albita e quartzo. O 
microclínio ocorre muito raramente e em certas amostras é pós-tectô
nico. Às vezes forma intercrescimentos mirmequíticos na interface 
com o plagioclásio O quartzo apresenta-se em cristais xenomórficos, 
sempre em pequenas proporções, com extinção ondulante e lamelas 
de Boehm, às vezes recristalizado em mosaicos poligonais e interloba
dos. A hornblenda é um máfico que está muitas vezes presente. São 
cristais fortemente pleocróicos (verde-escuro, verde-oliva, verde-ama
relado e às vezes castanho) geralmente envolvidos por biotita ou com 
bordas de tremolita. A biotita ocorre em lamelas pleocróicas em tons 
de castanho. A clorita ocorre como produto de alteração de minerais 
máficos às vezes associada com actinolita. Algumas amostras são ricas 
em ep(doto. 

D) Rochas de composição tonal ítica -Estas rochas de composição to
nalítica foram subdivididas em três grupos, a saber: biotita gnaisses 
tonal íticos, ep(doto-quartzo-plagioclásio gnaisse e protomi lonitos/ 
protocataclasitos. 

I. Biotita gnaisses tonal íticos - São rochas de cores cinza, às vezes 
esverdeado, cinza-médio e branco-acinzentada, granulação predomi
nantemente média, às vezes grosseira, estrutura bandeada com al
ternâncias de leitos quartzo-feldspáticos e leitos ricos em biotita, mas 
às vezes com orientação incipiente. Algumas amostras apresentam um 
boxwork de tendência octaédrica, sugerindo a presença pretérita de 
magnetita ou titanita. Ao microscópio observa-se textura granoblás
tica muitas vezes com alguma orientação de minerais micáceos ou de 
leitos félsicos alternados com leitos máficos. Os minerais principais 
são plagioclásio e quartzo, com presença rara de microclínio e fre
qüente do varietal máfico biotita. Os minerais acessórios são apatita, 
zircão, opaco e titanita. Ep(doto, carbonato e sericita provêm de alte
ração de plagioclásio. Este mineral está freqüentemente fraturado, 
sericitizado e saussuritizado parcialmente. A geminação segundo as 
leis da Albita e Albita-Carlsbad está presente É o feldspato majori
tário da rocha, às vezes o único, e o seu mineral mais importante. O 
quartzo está ocorrendo em cristais pré-tectônicos microfraturados e 
com forte extinção ondulante e como cristais posteriores formando 
mosaicos e ocupando espaços. A biotita é o varietal pleocróico em 
tons de castanho 

11. Epfdoto-quartzo-plagioclásio gnaisse - A macroscopia revela ro
chas cinza-claro a cinza-escuro, variação devida à estrutura bandeada 
com alternância de leitos quartzo-feldspáticos claros com leitos meso
cráticos quartzo-feldspato biotíticos. Ocorrem porfiroblastos de 

feldspato e cristais deutéricos de calcita de cerca de 5 em de diâmetro. 
São comuns superfícies de slickensides. Microscopicamente são rochas 
de textura granoblástica com bordas de textura mortar, constitu(das 
de plagioclásio, quartzo, epídoto, zircão, sericita, clorita e allanita. 

O plagioclásio é xenoblástico e apresenta sericitização e saussuri
tização em médio estágio, sendo o mineral predominante da rocha, 
com cerca de 60%. A saussuritização formou epídoto e carbonato. O 
quartzo é o segundo mineral presente em ordem de abundância e está 
sempre ocupando espaços, às vezes formando mosaicos de recristaliza
ção. É xenoblástico e exibe sempre extinção ondulante. O ep(doto é 
bastante abundante, em geral formado a expensas de plagioclásio. A 
biotita está bastante conspícua, ocorrendo com forte plecocrofsmo 
em tons de castanho. A allanita está presente, formando núcleos no 
epfdoto O zircão ocorre como acessório e a clorita é secundária, for
mada a expensas de biotita 

111. Sillimanita-granada gnaisses - São rochas de cor cinza com man
chas róseas, bastante cataclasadas, às vezes alteradas. Ao microscópio 
são rochas com textura granoblástica orientada, constituídas essen
cialmente de plagioclásio, granada, sillímanita, quartzo e micro c I í
nio. O plagioclásio apresenta-se bastante quebrado e fraturado, com 
geminação polissintética, às vezes poiquiloblástico; de um modo ge
ral seus cristais estão preservados de alteração, mas há indivíduos com 
alterações para sericita e epídoto. A granada aparece com blastos 
orientados isotrópicos, geralmente poiquiloblásticos, englobando 
quartzo e sillimanita; esta se mostra idioblástica, com excelentes se
ções basais, biaxial positiva com ângulo 2v em torno de 5°. Às vezes 
apresenta alteração para sericita. O microclínio tem fina geminação 
em grade e ocorre em pequena proporção. Os demais minerais são 
opaco, espinélio?, apatita, zircão e quartzo. Estas rochas apresentam 
corpos lenticulares de rochas básicas 

I V Protomilonitos - São rochas cataclásticas bastante grosseiras bem 
consistentes. Ao microscópio apresentam textura morta r e estão cons
tituídas por quartzo, plagioclásio, biotita, epídoto e sericita, sendo 
que os constituintes principais são quartzo e plagioclásio pré-tectôni
cos O quartzo está microfraturado e com forte extinção ondulante. 
O plagioclásio apresenta-se intensamente transformado para epídoto 
e sericita; também está bastante microfraturado e suas lamelas de ge
minação (Aibita e Albita-Periclíneo) mostram-se deformadas e micro
falhadas. A biotita é o máfico presente com pleocroísmo forte em 
tons de castanho. 

V. Protocataclasitos - São rochas cinza-médio, cataclásticas, maci
ças, algo alteradas, de granulação média a grossa e porfiroblásticas. 
Ocorrem cristais de quartzo arredondados e de cor cinza-azulado. Ao 
microscópio apresentam textura cataclástica, granulação média a gros
seira, constituídos essencialmente de quartzo e plagioclásio. O quartzo 
apresenta duas gerações. A primeira, pré-tectônica, mostra indivíduos 
com forte extinção ondulante; na segunda geração o quartzo for
mou-se por recristalizações em mosaicos sendo sin ou pós-tectônico O 
plagioclásio também parece ter uma geração mais antiga que apresenta 
cristais fortemente ou totalmente saussuritizados e sericitizados, e os 
de segunda formação estão praticamente inalterados, mas ambas as 
gerações parecem ser pré-tectônicas. A biotita é o máfico presente O 
epídoto e a sericita são os produtos de transformação do plagioclásio. 

Granitóides não foliados - Dentro deste grupo há ainda três subdivi
sões feitas com base na composição modal: microcllnio granitos e gra
nitos; quartzo dioritos e tonalitos 

A) Microclínio g~anitos e granitos -São rochas holocristalinas e plu
tônicas que possuem 20 a 60% de quartzo e razão de feldspato menor 
que 65. 

Macroscopicamente são rochas leucocráticas a leucomesocráticas 
de cores cinza e rósea, granulação média a grosseira, às vezes fina, de 
um modo geral isótropas, às vezes com cataclase, mas em geral maci
ças. 

Ao microscópio são rochas de textura granular xenomórfica, sendo 
hipidiomórfica em alguns casos. Os minerais principais são quartzo, 
plagioclásio e microclínio. Este feldspato costuma predominar sobre o 
plagioclásio, às vezes com razão de feldspato 10. O microclínio ocorre 
quase sempre em cristais anédricos às vezes poiquil íticos englobando 
plagioclásio, biotita e quartzo; a geminação em grade está sempre pre
sente, mas às vezes é irregular, restringindo-se às partes dos cristais, 
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indicando que se trata de possfvel produto de inversão de ortoclâsio 
preexistente por alteração do sistema de cristalização em função de 
deformação; hâ também inclusões de apatita, opacos e zircões. 
Exsoluções pertfticas/micropertfticas são comuns e, não raro, o mi
croclfnio apresenta transformação para plagioclásio sódico com a for
mação de engolfamentos mirmequfticos. Apresenta-se bem preserva
do de alterações, salvo algo de sericitização. O plagioclásio ocorre em 
cristais subedrais e está maclado segundo as leis da Albita e, menos co
mumente, Carlsbad. Nas interfaces com o microclrnio, às vezes se 
desenvolveram bainhas de albita. Freqüentemente o plagioclásio apre
senta estrutura zonar normal e forte saussuritização principalmente 
nos núcleos, sempre acompanhada de sericitização, não obstante exis
tam cristais livres de alterações. O quartzo é um mineral sempre ané
drico, exibindo microfraturamento e extinção ondulante média a 
forte. Às vezes ocorre formando mosaicos de recristalização. O máfi
co mais freqüente é a biotita, que forma !ameias marrom-esverdeadas, 
fortemente pleocróicas, parcialmente transformadas para epfdoto e 
clorita e substitufdas por muscovita; muitas vezes formando agrega
dos com estes minerais. A hornblenda é bem menos freqüente que a 
biotita, às vezes formando concentrações locais. Sericita e argila-mi
nerais são produtos de alteração dos feldspatos. Epldoto, clorita e 
carbonato são formados por saussuritização do plagioclásio, sendo 
que os dois primeiros também se formam por transformação. Sericita 
e argila-minerais são produtos de alteração dos feldspatos. Epfdoto, 
clorita e carbonato são formados por saussuritização do plagioclásio, 
sendo que os dois primeiros também se formam por transformação 
de biotita. Acessoriamente ocorrem opacos, zircão, apatita, allanita 
(formando núcleos em epfdoto) e titanita. 

B) Biotita-hornblenda-quartzo dioritos - São rochas com teor de 
quartzo entre 05 e 20% e razão de feldspato acima de 90. 

Macroscopicamente são rochas leucocráticas e leucomesocráticas 
de cor cinza, fanérfticas, holocristalinas, granulação média. O exame 
microscópico revela rochas com textura granular hipidiomórfica, cons
titufda de quartzo, plagioclásio e álcali-feldspato, como minerais mo
dais, sendo que em algumas ?mostras este feldspato é raro ou ausen
te. Nas lâminas disponíveis não ocorre álcali-feldspato. O plagioclásio 
(An32 ) é o principal mineral da rocha; ocorre em cristais subédricos 
geminados segundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e Albita-Peri
cl fneo; apresenta estrutura zona r com núcleos mais cálcicos que os 
bordos e mais alterados para saussurita e sericita. O segundo mineral 
em ordem de abundância é a hornblenda com pleocrofsmo verde-azu
lado intenso, sendo provavelmente uma hornblenda sádica. Numa de
terminada amostra foi observado que o plagioclásio não está tão al
terado como descrito acima e tem mais tendência anédrica, além de 
estar extremamente fraturado e microfalhado, bem como o pleocrofs
mo da hornblenda presente é castanho a verde-oliva, tfpico da horn
blenda sensu stricto. O quartzo ocorre ocupando espaços formando 
mosaicos de recristalização, às vezes mostrando leve extinção ondu
lante. A biotita, juntamente com a hornblenda, já descrita, é o outro 
máfico presente exibindo forte pleocrofsmo em tons de castanho, 
formando às vezes aglomerados com a hornblenda. A apatita e opacos 
são os acessórios principais. Epfdoto, carbonato e sericita são os pro
dutos de alteração do plagiaclásio. A hornblenda apresenta inclusões 
de apatita, biotita, quartzo e opacos. 

C) Tonalitos -Sob esta denominação enquadram-se as rochas com 20 
a 60% de quartzo e razão de feldspato maior que 90. São rochas 
róseo-esbranquiçadas a cinza-esbranquiçado, às vezes ba~tante cata
clasadas, leu co a mesocráticas, faneríticas, halocristalinas, textura gra
nular. Ao microscópio são rochas de textura granular xenomórfica, 
granulação média, constitufdas essencialmente de quartzo, plagioclá
sio e microclfnio, sendo que este mineral é raro ou ausente, 
apesar de ser modal. O plagioclásio é o principal mineral destas rochas; 
apresenta geminação segundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e Albi
ta-Pericl fneo, seus cristais são anédricos, têm extinção ondulante e es
tão freqüentemente zonados com núcleos mais cálcicos. Há alterações 
para sericita e epfdoto, sendo que a sericita às vezes está bem desen
volvida. O microclfnio quando ocorre é anédrico em cristais lfmpidos 
com inclusões de plagioclásio, evidenciando seu caráter metassomáti
co. O quartzo apresenta extinção fortemente ondulante e microfratu
ramento em alguns casos e noutros aparece ocupando espaço forman
do mosaicos de recristalização. A biotita é o mineral varietal, com 
pleocrofsmo castanho-claro, às vezes esverdeado a castanho-escuro e 
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às vezes alterado para clorita ou epfdoto; inclusões de zircão forman
do halos pleocróicos são freqüentes. A muscovita é outro mineral pre
sente em !ameias incolores com forte birrefringência. Os principais 
acessórios são zircão, opacos e apatita. 

Migmatitos - As amostras de migmatitos que foram analisadas reve
lam composição granodiorftica e tonalítica com amplo predomínio 
da primeira. São rochas geralmente leucocráticas com cores cinza
esbranquiçado a cinza-médio, granulação fina a média, ocasionalmente 
porfiroblásticas e muitas vezes apresentando estrutura bandeada. Ao 
microscópio observa-se textura essencialmente xenoblástica mostran
do muitas vezes uma orientação de minerais. Os minerais principais 
são o quartzo (sempre mais de 20%) e o plagioclásio, que perfaz de 
65 a 100% do total dos feldspatos. O álcali-feldspato, quando presen
te, é o microclrnio sempre geminado em grade e geralmente preserva
do de alterações, mas pode apresentar sericitização incipiente. O 
quartzo está representado por indivfduos malformados com extinção 
ondulante, microfraturados e que ocorrem isolados ou formando agre
gados de cristais xenoblásticos. O plagioclásio apresenta constante
mente geminações segundo as leis da Albita e Carlsbad e, menos co
mumente, segundo Periclrneo. A estrutura zonar também é habitual 
e as alterações são para sericita e saussurita. A composição do plagio
clásio oscila em torno de An3o; inclusões de quartzo são comuns. Os 
minerais máficos presentes são anfibólio (sob a forma de hornblenda 
e cummingtonita) e biotita. A cummingtonita ocorre como cristais 
prismáticos subedrais a anedrais de granulação fina a média, ocasio
nalmente geminados e com bordas descontínuas de hornblenda; o 
pleocroísmo varia de quase incolor em seções (110) e castanho-claro 
em seções (001 ). A biotita tem pleocro(smo de castanho-escuro a cas
tanho-amarelado-claro e às vezes apresenta orientação. A muscovita 
também se faz presente em algumas amostras. Os acessórios são opa
cos, apatita, allanita e titanita. 

Anfibolitos e metabasitos - São rochas verde-escuras, cinza-escuro e 
cinza-médio; quando alteradas adquirem cor acre, foliadas, textura ne
matoblástica e granulação fina a média. Ao microscópio observam-se 
texturas granoblástica, granonematoblástica e nematoblástica. Os mi
nerais principais são hornblenda e plagioclásio, com presença de quart
zo e clinopiroxênio em algumas amostras. O plagioclásio é xenoblásti
co e parte dele é pré-tectônico, evidenciado por macia de deslizamen
to e extinção ondulante. Há também cristais de geração posterior ao 
tectonismo. Está freqüentemente geminado segundo as leis da Albita, 
Carlsbad e Albita-Periclfneo; cristais com estrutura zonar estão pre
sentes. Neste caso o plagioclásio possui cerca de 40 a 45% de molé
cula de anortita. Ocorre também preenchendo veios estreitos e apre
senta alterações comumente para clinozoisita e sericita. A hornblenda 
é idioblástica a subidioblástica. O pleocrofsmo em algumas amostras 
é fraco a médio, variando entre verde-lavanda, verde-claro levemente 
azulado e amarelo, às vezes fracamente acastanhado. Numa amostra a 
hornblenda é fortemente pleocróica (verde-escuro-azulado, castanho
esverdeado e castanho-amarelado) e apresenta estrutura zona r com nú
cleos mais escuros. Nesta amostra ocorre também um clinopiroxênio, 
provavelmente augita de cor verde-pálido, fracamente pleocróico; apa
rece em cristais esporádicos de dimensões maiores que a hornblenda e 
mostra nftida passagem para este mineral, que cresce ao longo das bor
das e das clivagens. O quartzo também ocorre em alguns anfibolitos, 
sendo em geral xenoblástico e ocupando espaços. A biotita presente 
tem pleocrofsmo forte em tons de castanho, ocorrendo muitas vezes 
intercrescida com a hornblenda. O epfdoto ocorre em pequenos grãos 
como produto de alteração de plagioclásio e máficos. Os principais 
acessórios são titanita, apatita, zircão e opacos. 

Charnockitos - São rochas de cor cinza-médio, às vezes amareladas, 
granulação média, não foliadas, apresentando alto grau metamórfico. 
Ao microscópio observam-se texturas xenoblásticas às vezes cataclás
ticas, conforme indicam granulações de borda dos feldspatos e pela 
parcial recristalização de quartzo. Às vezes ocorrem grandes cr~sta~ de 
ortoclásio micropertftico separadas por talvegues de granulaçao fma, 
constitufdas de quartzo e plagioclásio. Os minerais constituintes são 
quartzo, plagioclásio, feldspato potássico, hiperstên~o, .granada, bio
tita, zircão, opacos e titanita. O quartzo ocorre em md1vfduos xeno
blásticos com forte extinção ondulante às vezes acentuada pela pre
sença de !ameias de Boehm, estando muito fraturado. Estas feições, 
juntamente com a recristalização parcial em mosaico, atestam a acen
tuada deformação que afetou a rocha. O feldspato potássico é o orto-



clásio micropertftico com finos filmes pertfticos tipo :;tring. Às vezes 
ocorrem grandes cristais irregulares, freqüentemente com formas ova
ladas e fraturados. Apresenta fraturas preenchidas às vezes por serici
ta, às vezes por limonita. Na interface com o plagioclásio é comum a 
presença de engolfamentos mirmequ(ticos, os quais ocorrem também 
nas inclusões de plagioclásio. Raramente se observa geminação difusa 
indicando inversão para microclina. A extinção é ondulante e são co
muns recristalizações de borda. O plagioclásio ocorre em cristais irre
gulares xenoblásticos presentes em inclusões no feldspato potássico 
ou isoladamente, maclado segundo as leis da Albita e Albita-Periclf
neo, com as lamelas encurvadas e com extinção ondulante por efeito 
de deformação. A granulação de borda é comum com a neoformação 
de albita. A composição é provavelmente oligoclásio e está incipien
temente sericitizado ao longo de bordas e fraturas. O hiperstênio ocor
re em cristais xenoblásticos bem desenvolvidos com pleocrofsmo par
do-esverdeado a pardo-róseo; alguns cristais apresentam auréola des
contfnua de granada pela reação do hiperstênio com o plagioclásio. O 
mineral se altera ora para biotita, ora para limonita e também é subs
titu (do por massas irregulares em que estão intercrescidos quartzo, 
anfibólio(?) e biotita. A granada aparece na interface piroxênio-pla
gioclásio e também em alguns cristais isolados maiores levemente ró
seos; alguns grãos mostram bordas recrescidas, atestando duas etapas 
de formação de granada, a segunda das quais está intercrescida com 
biotita. Provavelmente é almandina. A biotita se desenvolve nas bor
das do hiperstênio e aparece em la melas fortemente pleocróicas agru
padas em massas irregulares que envolvem o piroxênio. Freqüente
mente mostra intercrescimento simpletftico com quartzo e também 
está intercrescida com granada. Num exemplar foi observado que a 
granada e o hiperstênio mostram-se totalmente substitufdos por mas
sas irregulares, constituídas por f in fssimas palhetas de clorita e sericita 
intercrescidas com anfibólio(?) e quartzo, aos quais se associam clino
zoisita, opacos e biotita. Os acessórios são zircão, esfeno e opacos. Es
tas rochas da fácies granulito estão parcialmente transformadas em 
condições de fácies anfibolito (hiperstênio passando a granada e bioti
ta) e de fácies xisto verde (sericitização e cloritização). 

1.2.2.1.6- Análises qufmicas 

Apresentam-se aqui os resultados de 57 análises qufmicas em óxidos 
dos elementos maiores, realizadas em amostras de rochas do Comple
xo Goiano, cujos resultados encontram-se na Tabela 1.111. A partir 
destes resultados foram feitos os cálculos da norma C I PW (Tab. 1.1 V) 
e estudos em diagramas discriminantes, cujas interpretações serão da
das a seguir. 

No diagrama An-Ab-Or de Barker (1 979) modificado de O'Connor 
(1965 apud Barker, 1979) as rochas ca(ram nos campos tonalito
trondjemito-granodiorito-granitos, sendo que a maioria das amostras 

está concentrada nos campos dos granitos e trondjemitos. Observam
se a pobreza em Andas rochas e a riqueza principalmente em Ab e Or 
(Fig. 1.12). 

No diagrama AFM, Coleman & Do nato (1979) plotaram os plagio
granitos oceânicos, separaram os campos tolefticos, calcoalcalino e al
calino e plotaram o trend trondjem(tico continental de Coleman & 
Peterman, 1975, e Barker & Arth (1 976 apud Coleman & Do nato, 
1979). As rochas do Complexo Goiano seguem os trends calcoalca
lino e trondjem(tico do gráfico em questão, e estão principalmente 
nos campos calcoalcalino e alcalino (Fig. 1.13). 

Collerson & Bridgwater (1 979) plotaram também os gnaisses Uivak 
I e Uivak li da área de Saglek ( Labrador), onde se têm um trend calco
alcalino e um trondjemítico daquelas rochas. As rochas do Complexo 
Goiano estão praticamente ocupando o mesmo campo do Gnaisse 
Uivak I, o campo do Gnaisse Amitsok, pobres em potássio, e da su(te 
silicosa bimodal do Complexo Swazilândia. Neste diagrama (0-Ab-Or), 
apresentado pelos autores em questão, as rochas do complexo seguem 
também os trends calcoalcalino e trondjem(tico (Fig. 1.14). 

No diagrama K2 O versus Si02 • Coleman & Donato (1979) compa
raram os plagiogranitos oceânicos com os granófiros continentais, 
trondjemitos continentais, basaltos e gabros oceânicos subalcalinos e 
basalto toleítico continental. Além diss<i mostraram na Figura 5, pág. 
157, que os plagiogranitos oceânicos contêm menos K que a média 
do basalto continental e acima de 1 O vezes menos que os granófiros 
continentais. Na Figuru 1.15, quando plotadas as rochas do Complexo 
Goiano, verifica-se que estão concentradas principalmente nos campos 
4 e 5, isto é, nos campos dos trondjemitos e granófiros continentais. 
Este tipo de diagrama é problemático, pois as rochas do complexo es
tão na maioria dos casos microclinizadas, tendo portanto entrada de 
potássio durante os processos de metassomatose e granitizações; este 
enriquecimento favorece, talvez, a distribuição nos campos em ques
tão (Fig. 1.15). 

Nicollet, Leyreloup e Dupuy (1979) plotaram amostras leucocráti
cas no diagrama normativo An-Ab-Or, que ca(ram nos campos tona
lito-trondjemito e dos feldspatos de baixa pressão (<5Kb, área hachu
rada na figura apresentada por O'Connor, 1965apud Nicollet, Leyre
loup e Dupuy, 1 979). As rochas estudadas neste trabalho, quando plo
tadas no diagrama, estão principalmente nos campos tonalito-trondje
mito-granito e em sua maioria no campo de feldspatos de baixa pres
são (Fig. 1.16). 

No diagrama de La Rache os granitóides estão amplamente distri
bu(dos, porém observam-se algumas amostras no campo magmático 
(Fig. 1.17). 

No diagrama Na20 + K20 versus AI203 (Fig. 1.18) a linha traceja
da, que separa o trondjemito alto e baixo A120 3, foi idealizada por 
Barker et ali i (1 976 apud Malpas, 1 979). Os granitóides do Complexo 
Goiano estão dispersos em ambos os campos (Fig. 1.18). 

TABELA 1 111 
Complexo Goiano Análises qufmicas 
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TABELA 1 111- Conclusão 
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Fig 1.12 - Diagrama An·Ab-Or modificado de O'Connor (apud Barker, 1979) onde 

foram plotadas as rochas do Complexo Goiano 
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Fig 1 13 - Diagrama AFM apresentado por Coleman & Donato (1979) onde foram 
plotadas as rochas do Complexo Goiano 
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Fig 1 14- Diagrama 0-Ab-Or apresentado por Collerson & Bridgwater (1979) onde 
foram plotadas as rochas do Complexo Goiano Os campos são: 1) gnaisses da suíte 
silicatada bimodal e complexo de gnaisses antigos de Swazilândia; 2) suíte granodiorí
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1 2 2 2- Complexo Barro Alto 

1 .2.2.2. 1 - Gflneralidades 

Os primeiros trabalhos de geologia realizados no âmbito do Complexo 
de Barro Alto devem-se a S/A Mineração de Amianto (SAMA), que 
em 1954 pesquisou amianto crisotila na fazenda Santo Antônio da La
guna, próximo ao povoado de Barro Alto (Milewsky, 1975). 

Segundo Baeta Júnior (1981 ), o minerador Helmuth Brocker em 
1934 teria coletado amostras de serpentinitos no ribeirão Barro Alto, 
que analisada no laboratório da "Empresa Comercial de Goiaz" forne
ceu resultado superior a 1,5% de Ni. 

Almeida ( 1967b) sugeriu que o mesmo faria parte do serpentine 
belt por ele reconhecido em Goiás, representante de um complexo do 
tipo Alpino, resultado das manifestações precoces do ciclo greossincli
nal relacionado ao Grupo Araxá. Este ter-se-ia formado num ambiente 
eugeossinclinal, o que para este autor favoreceu a ascensão de grandes 
volumes de magma básico-ultrabásico, resultado de extensos fratura
mentos da crosta. 

Barbosa et alii (1969) usaram o termo Maciço de Barro Alto e divi
diram-no sumariamente em três blocos alongados na direção nordeste, 
que teriam uma origem vulcânica com intrusão básico-ultrabásica. 

Thayer (1970), num trabalho de reconhecimento, descreveu-o co
mo tendo a forma de um boumerange com parte convexa voltada para 
sudeste e constituído basicamente por gabros e anortositos com piro
xenitos subordinados. Fez menção à faixa de peridotitos ricos em o/i
vina com direção levemente diagonal às estruturas principais, e referiu
se a fortes bandeamentos e foliações com dobramentos e falhamentos 
complexos; descreveu, porém, anortositos com texturas cúmulus ou 
de assentamento. 

Baeta Júnior etalii (1972) efetuaram o trabalho mais completo até 
então realizado no complexo, fazendo a primeira divisão em zonas do 
mesmo, baseados principalmente nos caracteres petrográficos, onde 
tecem amplos comentários sobre sua origem e evolução. Relataram os 
aspectos ligados à prospecção de metais, fazendo menção a uma reser
va de 65.000.000 t a 1 ,5% de N i em minério laterítico, cubados pela 
BAMINCO (Mineração e Siderurgia S/ A). 

Pena et ali i (1975) teceram comentários baseados nos trabalhos de 
Motta et a/ii (1972). 

Schobbenhaus Filho et alii (1975a) também fizeram rápidos co
mentários a respeito do Complexo Barro Alto. 

Albuquerque & Sousa (1979), em trabalhos direcionados à pros
pecção, fizeram uma nova e importante reinterpretação dos fenôme
nos geológicos que envolveram o Complexo Barro Alto (Fig. 1.19) 
Usando os modelos da tectônica de placas, aqueles autores interpreta
ram toda borda leste-sul do complexo como uma possível crosta oceâ
nica sobre a qual se desenvolveram conjuntos vulcanossedi mentares 
que se modificaram com a evolução da bacia. Associa-se um grande 

corpo plutônico, de natureza básico-ultrabásica, diferenciado, parcial
mente descaracterizado pelos processos tectônicos. 

Danni & Fuck (1979) descreveram o Complexo Barro Alto como 
fazendo parte de uma ampla faixa móvel granul ítica, descontínua, de 
idade arqueana, que se estenderia desde Guaxupé (Minas Gerais) até 
Porto Nacional, Folha SC.22 Tocantins. Desvinculam as zonas anfibo-
1 íticas e gabro-anortosíticas acamadas, que formam a parte côncava do 
complexo, das seqüências de granulitos básicos, a qual denominam de 
"Associações Plutônicas Gabro-Anortosíticas", relacionando-as a intru
sões ocorridas no Proterozóico Inferior, deformadas segundo padrões 
dômicos, que evoluíram para isoclinais fechadas. 

Fuck et ali i (1981) basicamente reforçaram as idéias de Danni & 
Fuck (1979). Referiram-se a rochas granul íticas ácidas (leptinitos, hi
perstênio granulitos) e sillimanita-cordierita gnaisses, posicionados aci
ma dos granulitos noríticos que teriam suas origens relacionadas possi
velmente a diferenciados ácidos de intrusões básicas Correlacionaram 
ainda a faixa de serpentinitos que ocorre próximo ao povoado de 
Barro Alto às faixas ultrabásicas dos Complexos Niquelândia e Cana
Brava 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Projeto RADAMBRASI L no Com
plexo Barro Alto se fizeram na escala de reconhecimento, constando 
de caminhamento nas principais estradas que o cortam, não se deten
do em trabalhos mais específicos; no entanto, foi executada uma rea
valiação dos estudos geocronológicos com aplicação do diagrama de 
Harper, que é uma técnica moderna a qual proporciona uma maior 
confiabilidade nos dados geocronológicos pela caracterização de amos
tras com problemas analíticos (vide 1.2.2.2.4- Geocronologia), assim 
como foi feita uma compilação dos trabalhos anteriores e, baseada 
nestes, a subdivisão observada no mapa. No entanto, os estudos biblio
gráficos, bem como a discussão do problema com diversos estudiosos 
do assunto, a aplicação dos modernos modelos geotectônicos e a aná
lise conjunta com os Complexos Niquelândia e Cana-Brava, permitem 
tecer algumas considerações e especulações. 

Sem dúvida, pelos dados atuais de que se dispõe, embora seja am
plamente aceita para a gênese dos grandes complexos a formação ini
cial de uma crosta oceânica, encontram-se grandes dificuldades em ca
racterizá-la, por vários motivos, entre eles: 1) pelo desconhecimento 
em parte do quimismo que envolve a formação de crostas oceânicas 
(antigas), suas diferenças da crosta gábrica ou manto superior, ou ain
da, transformações químicas devidas a forte metamorfismo, bem co
mo sua evolução tectônica; 2) os poucos dados petroquímicos especí
ficos de que se dispõe, bem como estudos detalhados, direcionados ao 
problema; 3) e, finalmente, não há ainda a maturação dos trabalhos 
até agora realizados, que por serem todos muito recentes ainda não 
puderam ser amplamente debatidos pela comunidade científica. 

Fuck et a/ii (1981) admitiram a possibilidade das rochas represen
tadas por cianita-sillimanita-granada quartzitos, leptinitos e granulitos 
finos ricos em clino e ortopiroxênios constituírem um conjunto vulca
nossedimentar representativo da evolução da crosta oceânica(?) primi
tiva nos domínios da faixa móvel. Todavia, não descartaram a possibi
lidade de que se trate de uma seqüência tipo greenstone belt transfor
mada por metamorfismo no grau granulítico 

Albuquerque & Sousa (1979) interpretaram os granulitos ácidos 
acima descritos como sendo realmente componentes (possíveis meta
cherts ou correlatos) da seqüência vulcanossedimentar em sua parte 
mais inferior, separada no entanto do grande conjunto descrito por 
Fuck et a/ii (1981) (zona basal e seqüência ocidental não diferenciada 
de Baeta Júnior et alii, 1972) como crosta oceânica. Isto é, para estes 
autores essa seqüência vulcanossedimentar inferior representaria, mais 
ou menos, a porção mediana norte daquela que Baeta Júnior et alii 
(1972) chamaram de "Seqüência Ocidental não Diferenciada" ou 
Zona Mista de Schobbenhaus Filho et alii (1975a). A parte mediana 
sul, zona basal, desses autores seria representativa da crosta oceânica 
primitiva que teria concentrações de corpos noríticos diferenciados in
trusivos, gradando para piroxenitos a peridotitos por diferenciação 
magmática. Essa seqüência vulcanossedimentar seria gradativamente 
transformada nos conteúdos petrográficos relativos, com a evolução 
da bacia, pelo contínuo aumento dos termos sedimentares detríticos. 

Nota-se que com o advento da tectônica global houve uma acen
tuada mudança nas interpretações devida à grande flexibilidade que 
os atuais modelos geotectônicos proporcionam. Com isso a evolução 
dos fenômenos geológicos que formaram os grandes complexos come
çaram a tornar-se mais claros e suas separações temporal e espacial fa-
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GABROS, TROCTOLITOS E ANORTOZ ITOS,GABRO -ANORTOZÍTICOS, CLINO-PIRO

X~NIO, NORITOS, HIPERITOS ETC POSS(VEL SEQUÊNCIA PL UTÔN ICA DIFEREN
CIADA PARCIALMENTE DESCARACTERIZADA PELOS INTENSOS PROCESSOS 

TECTÔNICOS 

pBa 

ESCALA APROXIMADA 1:1000000 

ZONA VULCANO-SEDIMENTAR A INTERMEDIÁRIA 

~ METABASITOS (ANFIBOUTOS-METABASALTOS) CORPOS SUBORDINADOS DE GRA
e_:__j NADA QUARTIZITOS, POSS(VEIS METACHERTS, POSSÍVEIS CORPOS DE METAVU~ 

CAN ITOS ÁCIDOS ASSOCIADOS 

ZONA VULCANO-SED!MENTAR INFERIOR 

I pE:vs in f I GABROS, BIOTITA GABROS, ANFIBOLITOS E ANFIBÓLIO GABROS ASSOCIADOS, 
CORPOS NORÍTICOS DIFERENCIADOS A PIROXENITOS SUBORDINADOS, CORPOS 
LENTIFORMES DE GRANADA GRANULITOS, GRANADA-CIANITA-XISTO FELDSPA
TICOS E GRANADA QUARTZITDS,POSSIVEIS LENTES DE METACHERT 

ZONA BASAL 

~ GABROS, METAGABROS, ANFIBOLITOS SUBOROINADOS,CONCENTRAÇÕES DE 

~ CORPOS NORÍTICOS DIFERENCIADOS QUE GRADAM PARA PIROXENITOS POR 
DIFERENCIAÇÃO MAGMÁTICA, POSSÍVEL PROTO CROSTA OCEÂNICA 

COMPLEXO GOIANO 

~ GNA~SSES, GRANODIORITOS GNAÍSSICOS CATACLÁSTICOS, MIGMATITOS E GRA
~ NITOIDES DIVERSOS 

ZONA VULCANO~SEDIMENTAR SUPERIOR ROCHAS GRANITÓIDES E SIENÍTICAS INTRUSIVAS 

~3-METAPELITOS!.METAPELI;ros GRAFITOSOS, MICAXISTOS,QUARTZITOS FERRUGINO-~ 
~ SOS, FORMAÇOES FERRIFERAS,CORPOS CARBONATADOS SUBORDINADOS L_____i__j 

2-METAVULCÀNICAS ÁCIDAS COM INTERCALACÃO DE METASEDIMENTOS, SERICITA 

QUARTZITOS FELDSPÁTICOS COM OLHOS DE QUARTZO AZULADOS,QUARTZO 
SERICITA XISTO PIRITOSO , TEXTURAS TIPO"CRISTAL TUFF." 

l-INTERCALAÇÕES DE ANFIBOLITOS E MICAXISTOS,ANFIBOLITOS, GRANADA- CIA
NITA-ESTAUROLITA-QUARTZO-MICA XISTO, META TUFOS SUBORDINADOS 

Fig 1 19- Mapa geológico do Complexo Goianésia-Barro Alto, segundo Albuquerque & Souza (1979) 
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cilitadas, embora ainda existam relações duvidosas e dúbias quanto 
ao mecanismo evolutivo e relacionamentos. 

Albuquerque & Sousa (1979) chamaram de Complexo Barro Alto 
somente as partes com características plutônicas diferenciadas, ou seja 
as zonas de olivina gabros, gabro-anortos(ticas, anortositos e zonas de 
topo gabro-anfibolítico de Baeta Júnior et alii (1972). Interpreta
ram-na como uma seqüência plutonobásico-ultrabásica diferenciada e 
parcialmente descaracterizada pelos processos tectônicos, que se intro
duziram nas seqüências vulcanossed imentares; inclu (ram ainda nessa 
seqüência a zona ultrabásica de Baeta Júnior et alii (op cit) 

Danni & Fuck (1979) e Fuck et a/ii (1981) deram interpretação 
semelhante, embora com variações profundas na distribuição espacial 
e conotações genéticas. Estendem para oeste a seqüência chamada de 
Complexo Barro Alto por Albuquerque & Sousa (1979), a qual deno
minaram de "Seqüência Gabro-Anortosítica" englobando parte da Se
qüência Vulcanossedimentar Intermediária desses últimos autores. 

Esta Seqüência Gabro-Anortosítica teria contatos tectônicos com 
as rochas granulíticas, consistindo de uma associação plutônica de ro
chas acamadas, elevadas ao grau metamórfico da fácies anfibol ítica. 
As intrusões ou complexos gabro-anortosíticos acamados teriam seus 
núcleos ocupados por troctolitos e olivina gabros coron íticos, que pa
ra o topo tansicionam para anortositos acamados, que por sua vez gra
dam para anfibol itos. 

A seqüência vulcanossedimentar de Juscelândia de Danni & Fuck 
(1979) corresponde estratigraficamente à seqúência vulcanossedimen
tar superior de Albuquerque & Sousa (1979) 

Quanto à zona ultrabásica, constituída por dunitos e peridotitos 
serpentinizados, as opiniões se dividem. Enquanto Albuquerque & 
Sousa (1979) incluíram-na na seqüência plutônica diferenciada que 
chamaram de Complexo Barro Alto, e pertencente à seqüência mais 
jovem do grande conjunto básico-ultrabásico, Fuck et alii (1981) 
descreveram-na como serpentinitos derivados de metaperidotitos gra
nulitizados e, por correlação com as faixas ultrabásicas de Niquelândia 
e Cana-Brava, posicionaram-na em princípio como a unidade mais an
tiga da área, estratigraficamente abaixo do conjunto gabro-norítico 
granulítico. Sem dúvida, um maior estudo do posicionamento da zona 
u ltrabásica dará importantes subsídios à evolução tectônica do Com
plexo Barro Alto. 

Acredita-se que no atual estágio dos trabalhos nenhuma das hipó
teses acima pode ser descartada, visto que pelo modelo empregado 
ambas podem perfeitamente ocorrer. Nos Complexos Niquelândia e 
Cana-Brava, o posicionamento das faixas ultrabásicas é mais claro, 
uma vez que estão envoltas por rochas básicas granulíticas (protocros
ta oceânica?) com faixas retrometamórficas. 

Assim, a interpretação não é facilitada no Complexo Barro Alto, 
visto a zona u ltrabásica encontrar-se em contatos bruscos tanto com 
a seqüência gabro-norítica granulítica (protocrosta oceânica?), corres
pondente à zona basal de Baeta Júnior et alii (1972), quanto com as 
seqúências plutônicas acamadas gabro-anortosíticas. Lembra-se que 
Thayer (1970) já descrevia a direção da faixa ultrabásica do Complexo 
Barro Alto como diagonal às estruturas principais 

A presença na zona basal (granul ítica) de corpos norfticos-piroxe
n íticos diferenciados, descritos por Albuquerque & Sousa, ou no ritos, 
quartzo-dioritos e granodioritos com fácies típicas de brechas magmá
ticas, descritos por Fuck et ali i (1981 ), podem corresponder a fenô
menos devidos a refusões ou formação de câmaras magmáticas nos es
tágios de fechamento da pretérita bacia Esta interpretação é idêntica 
àquela que foi dada aos corpos no r íticos e piroxen íticos diferenciados 
mapeados pela TER RASE R VICE (1973) nas zonas gabro-norfticas 
granulíticas do Complexo Niquelândia. 

A filiação desses corpos diferenciados acamados, com os corpos 
plutônicos maiores, e as relações genéticas da faixa ultrabásica ainda 
são um problema em aberto que carece de estudos de detalhe e cuja 
escala foge à do presente trabalho. Contudo, é de vital importância, 
pois acredita-se que constitua uma das chaves para o entendimento da 
mecânica que deu origem à grande estrutura, que sem dúvida trará 
subsídios importantes aos setores ligados à prospecção mineral. 

No presente trabalho não houve tempo hábil para que se pudesse 
estudar o problema no campo, o que permitiria cartografar com maior 
segurança as novas interpretações que vêm sendo dadas ao Complexo 
Barro Alto Por isso ainda se adota a divisão feita por Baeta Júnior 
et alii (1972), baseada principalmente nos caracteres petrográficos, 
porém com ligeiras modificações. 

A seqüência ocidental não diferenciada, ou zona mista daqueles 
autores, composta por gabros granulíticos e/ou gnaissóides com nori
tos, piroxenitos e anfibolitos, foi cartografada informalmente pEba. 

A zona mista do topo daqueles autores foi denominada como mb 
ou seja, metabasaltos(?) anfibolitizados com corpos plutônicos de ga: 
bras e olivina gabros não individualizados 

A zona basal daqueles autores, constituída por gabros altamente 
metamorfizados, com noritos e piroxenitos diferenciados e anfiboli
tos, foi cartografada como (b), separando-se no entanto dois corpos 
de rochas no r íticas (nr); essa zona eventual mente abrange também a 
porção mediana sul do pEba, da mesma forma interpretada por Albu
querque & Sousa (1979) (Fig. 1.19). 

A zona ultrabásica de Baeta Júnior et ali i (1972) composta por pe
ridotitos, dunitos parcial ou totalmente serpentinizados e piroxenitos, 
foi cartografada como (ub), com posicionamento ainda indefinido, co
mo visto acima 

A porção do grande conjunto, com características de complexo 
acamado, foi dividida por aqueles autores nas seguintes zonas: 
- intermediária setentrional: composta predominantemente por troc
tolitos, olivina gabros coroníticos, com serpentinitos subordinados; 
- anortosítica: composta predominantemente por anortositos com 
gabros anortosíticos no topo; 
- intermediária meridional: composta por gabros anortosíticos, com 
gabros subordinados; e 
- do topo: composta por gabros e equivalentes metamórficos, anfibo
litos e epídoto anfibolitos com lentes de piroxenito subordinados. 

Estas zonas foram cartografadas respectivamente como (m2), (ao), 
(m1) e (t), conservando-se seus limites através de contatos litológicos 

As rochas ácidas com texturas granulíticas, leptinitos e granada 
quartzitos, interpretados por Baeta Júnior et a/ii (op cit ) como per
tencentes ao Complexo Basal (Goiano), mais antigo, foram aqui en
globados na grande estrutura e interpretados como remanescentes al
tamente transformados dos estratos componentes das seqúências vul
canossedimentares 

1.2.2.2.2- Distribuição na área 

O Complexo Básico-Uitrabásico Barro Alto se estende desde as cerca
nias da cidade de Rubiataba, Folha SD.22-Z-C, até a margem esquerda 
do rio Maranhão, a aproximadamente 39 km a N-NO da cidade de 
Barro Alto, junto à barra do ribeirão da Laguna, na Folha SD 22-Z-B 
O grande conjunto possui a forma de um arco, com a concavidade 
apontada para NO (Baeta Júnior et alii, 1972), com a inflexão maior 
na região do povoado de Juscelândia, porção NO da Folha SD 22-Z-D. 

Possui um comprimento no eixo mediano de aproximadamente 
153 km, com largura entre 8 e 25 km, perfazendo uma área total cal
culada em cerca de 2.860 km

2
. Destes, 51 O km

2 
são ocupados pela 

zona basal (b); 1 345 km 2 pelas seqüências indiferenciadas (pEba); 
45 km2 pela faixa ultrabásica serpentinizada; 315 km2 pela faixa de 
anfibolitos (metabasaltos). com corpos de gabros e olivina gabros 
(mb); 590 km 2 pelos conjuntos de rochas de natureza plutônicas 
acamadas (m1, m2, ao e t); e 55 km2 ocupados pelas rochas ácidas 
com texturas granul íticas, leptinitos e granada quartzitos (1t e gqz). 

1.2.2.2 3- Posição estratigráfica 

O Complexo Barro Alto, assim como o Niquelândia e o Cana-Brava, 
quando analisado como um todo ainda se recente de uma posição 
estratigráfica bem definida. 

Baeta Júnior et a/ii (1972) postularam uma idade pré-cambriana 
média a inferior. Danni & Fuck (1979) atribuíram uma idade arquea
na (2.600 MA) às partes gabro-noríticas granulitizadas e uma idade 
de 1.900 a 2.200 MA (Proterozóico Inferior) para as seqüências com 
características plutonoacamadas e vulcanossedimentares. 

Sem dúvida, com o avanço dos estudos geocronológicos (vide 
1.2.2 3 4- Geocronologia), embora mostrando uma grande variacão 
dos dados fornecidos pelas datações radiométricas K/Ar, houve pr~ti
camente um consenso dos diversos autores que estudaram o problema 
em posicionar o Complexo Barro Alto, assim como o N iquelândia e 
o Cana-Brava no Arqueano, ou seja, com uma idade superior a 
2.600 MA. 

Com a evolução dos estudos geológicos, caracterizou-se a forma
ção dos grandes conjuntos em várias fases e/ou ciclos, que retrabalha
ram as rochas primitivas (conjunto básico-ultrabásico granul itizado) 
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e as acresceram com novos conjuntos de rochas (seqüências vulcanos
sedimentares e plutônicas acamadas). 

Nesse contexto, começa haver uma necessidade de separação 
desses eventos para seus posicionamentos em coluna 

A aplicação do diagrama de Harper dá uma indicação de que real
mente pelo menos parte dos complexos (seqüências gabro-norfticas 
granulitizadas) tenha uma idade aproximada de 3.000 MA. Contudo, 
não há uma certeza de que as amostras estudadas sejam realmente co
genéticas, e isso se deve em parte à falta de uma localização segura das 
mesmas dentro dos eventos geológicos formadores dos grandes com
plexos hoje conhecidos. 

Amostras seguramente dentro do evento plutonoacamado datadas 
em rochas anortosfticas forneceram idades de 1.213 ± 517 MA e 
1.168 ± 55 MA, porém há na mesma região(?) amostras de rochas gá
bricas com idades em torno de 2.500 MA. O diagrama de Harper mos
tra que essas amostras possuem significado geológico, faltando deta
lhes de campo para uma melhor análise e compreensão desses dados. 

A falta de trabalhos mais especfficos levou os autores a situar o 
grande conjunto básico-ultrabásico no Pré-Cambriano Inferior (Ar
queano), como vem sendo admitido, embora se saiba da possibilidade 
de eventos mais jovens afetarem este complexo. Encontra-se na coluna 
estratigráfica proposta posicionado logo acima do Complexo Goiano 
e abaixo do Grupo Pilar de Goiás. Seu posicionamento é interpreta
do como contemporâneo aos Complexos Niquelândia e Cana-Brava. 

1.2.2.2 4- Geocronologia 

Uma descrição generalizada deste item pode ser visualizada no 
1.2.2.3.4- Geocronologia, referente ao Complexo Niquelândia, onde 
se procurou fazer um estudo envolvendo os três grandes complexos 
básico-ui trabásicos. 

Especificamente sobre Barro Alto, as idades próximas a 3.900 MA, 
valores encontrados também no Complexo Cana-Brava, ainda possuem 
significações obscuras, podendo representar apenas amostras que pos
suem excesso de Ar4 0 radiogênico, dando consequentemente idades 
mais antigas do que as reais. Entretanto a concordância dos resulta
dos não parece ser acidental, como reportam Cordani & Hasui (1975), 
o que leva a considerar que essas idades tenham algum significado geo· 
lógico. 

Admitindo-se essa hipótese como verdadeira, fica em princfpio ex
pl fci ta a admissão de que essas rochas máfico-ultramáficas seriam re
presentativas da crosta primitiva da terra, que eventualmente se teria 
formado há aproximadamente 4.000 MA por diferenciação do manto 
Essas idéias proporcionam uma série de modelos evolutivos que levam 
a proposições essencialmente teóricas, as quais não serão debatidas, 
pois fogem do escopo do presente trabalho. 

Considerando-se que em análises K/Ar às vezes ocorrem variações 
de idades em diferentes minerais de uma mesma rocha ou variações 
de idades em uma mesma rocha, bem como variações de idades em um 
mesmo mineral de rochas de afloramentos próximos, explicadas por 
retentividade ou absorção diferencial de argônio, a aplicação do dia
grama de Harper em princfpio possibilitou a visualização de amos
tras com problemas analfticos. Sua aplicação no Complexo Barro Alto 
(Fig. 1.20) permitiu constatar que as retas traçadas passam pela ori-
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Fig 1 20- Diagrama de Harper Complexo Barro Alto 
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gem do diagrama, indicando, a exemplo do Complexo Niquelândia, 
que as amostras datadas possivelmente não apresentam problemas de 
excesso de Ar40 radiogênico, sendo portanto as idades obtidas signifi
cativas. Somente as amostras PC-20 e BA-627 apresentaram comporta
mentos diversos, situando-se fora das retas traçadas Por esses pontos, 
podem ser traçadas linhas que passam ou não pela origem. Conse
qüentemente, nada se pode afirmar com segurança a respeito dos valo
res de suas idades, a não ser encará-los com reservas (Fig. 1.20). 

1.2.2.2.5- Petrografia 

Dadas as limitações inerentes à escala de reconhecimento, não foi pos
sfvel no presente trabalho efetuar uma amostragem sistemática nos 
conjuntos litológicos mapeados. Em vista disso, tais conjuntos, carta
grafados compilariamente, não foram tratados individualmente por 
ocasião dos estudos petrográficos, e tão-somente as rochas do com
plexo como um todo foram agrupadas em função de sua composição. 
Nesse contexto, serão descritos a seguir os grupos dos granulitos bási
cos, noritos, anfibolitos, metabasitos, quartzitos aluminosos, gnaisses 
e xistos cataclásticos. 

Granulitos básicos - São rochas que macroscopicamente exibem cor 
cinza com tons variando entre o escuro e o claro, granulação fina a 
média, ora mostrando conspfcua foliação, ora apresentando-se quase 
isotrópicas; o primeiro caso normalmente é dado por seus componen
tes minerais orientados (hiperstênio e plagioclásio). Ao microscópio 
a textura via de regra é granoblástica ou xenoblástica, aparecendo as 
variações porfiroblástica e nematoblástica. A mineralogia essencial in
clui hiperstênio, plagioclásio, hornblenda, granada, clinopiroxênio e 
mais raramente diopsfdio e biotita, enquanto que entre os acessórios 
observam-se opacos, apatita e, em raras amostras, rutilo. O hiperstê
nio ocorre normalmente em cristais xenoblásticos, em geral com 
pleocrofsmo verde-pálido a rosa ou pardo-claro esverdeado a rosa, 
com alguns cristais contendo !ameias de exsolução de clinopiroxênio 
encurvados e apresentam extinção ondulante. Em determinadas amos
tras aparece em dois tipos de cristais: os mais antigos são pré-tectô
nicos, apresentando-se encurvados, microfalhados, com extinção on
dulante, e contêm !ameias de exsolução de clinopiroxênio, denuncian
do origem fgnea; o segundo tipo está presente em grãos menores, cres
cidos nas bordas dos cristais pré-tectônicos e esparsos na rocha, indi
cando serem o produto de recristalização daqueles; ambos são pardo
esverdeados a pardo-róseos. Às vezes seus cristais estão agrupados, 
lembrando cumulados, observando-se em suas bordas intercrescimen
tos simplectfticos com espinélio verde, que aparece também em pe
quenos grãos intersticiais. São parcialmente recristalizados, especial
mente nas bordas, processo esse que resultou na neoformação de hi
perstênio (annea!ing). Mostram também passagem a hornblenda mar
rom e biotita, como também pseudomorfose para clorita, tremolita
actinolita e epfdoto. O plagioclásio, via de regra labradorita e algumas 
vezes bytounita, ocorre em cristais poligonais xenoblásticos 
(annealing), com gemi nação polissintética e complexa (deformação 
rftmica). e muitos cristais apresentam-se encurvados e microfalhados, 
com extinção ondulante e geminação de deslizamento, indicando a 
forte deformação. Em algumas amostras há também cristais pré-tectô
nicos e sericitizados, sendo que os primeiros mostram extinção ondu
lante, geminação complexa de deslizamento, sendo as !ameias de ge
minação encurvadas e microfalhadas; os grãos recristalizados mostram 
feições de annealing, possuindo extinção menos ondulante e gemina
ção mais regular O plagioclásio pode, ainda, mostrar-se alterado a 
sericita e calcita. A hornblenda ocorre envolvendo os piroxênios, 
constituindo auréolas em torno deles, bem como na interface do pla
gioclásio e do piroxênio ou em pequenos cristais marrom-esverdeados 
a avermelhados e castanhos. São fortemente pleocróicos e às vezes es
tão alterados a tremolita-actinolita e epfdoto. Às vezes são poiquil f
ticos. O clinopiroxênio aparece em cristais xenoblásticos, verde-pá
lidos, pleocrofsmo fraco, de mineral da série diopsfdio hedenbergita 
As granadas aparecem como enormes poiquiloblastos pardo-róseos 
muito fraturados ou desenvolvidas na interface dos plagioclásios e dos 
piroxênios, constituindo auréolas em torno destes últimos. A biotita 
ocorre raramente nas amostras analisadas, na forma de !ameias cas
tanho-avermelhadas, fortemente pleocróicas associadas a hornblenda 
marrom e crescidas às bordas do ortopiroxênio; e o diopsfdio em cris
tais verde-pálidos a incolores, francamente pleocróicas. Quartzo e es
pinélio foram vistos em raras amostras, os primeiros em cristais xe-



nomórficos e o espinélio na forma de cristais simpletíticos com 
hiperstênio e em grãos intersticiais associados ao hiperstênio neo
formado. Estes granulitos em sua maioria foram originados de nori
tos, mas podendo advir de rocha vulcânica básica. Em algumas amos
tras a textura é orientada e apresentam caráter cataclástico, tipo 
"mortar", com cristais alongados, grosseiramente lenticulares de 
hiperstênio, plagioclásio e hornblerrda marrom, que se mostram en
curvados, microfalhados e fraturados, com extinção ondulante, e 
apresentam proeminente granulação de borda, com a neoformação 
de hiperstênio, plagioclásio e hornblenda, constituindo envelopes es
treitos, ãs vezes descontínuos, em torno dos cristais pré-tectônicos; 
clorita, actinolita e epfdoto aparecem preenchendo fraturas da rocha. 

Noritos - São rochas em geral de cor cinza-claro, mosqueadas, granu
lação grossa e estrutura isótropa. Ao microscópio exibem textura gra
nular xenomórfica e compõe-se principalmente de plagioclásio, hi
perstênio, hornblenda e cl inopiroxênio, ocorrendo secundariamente 
granada espinélio e quartzo. Opacos e apatita são acessórios. O pla
gioclásio, labradorita (An 60-65%), ocorre em grãos xenomórficos, às 
vezes tabulares, geminação polissintética e complexa, zonados, fre
qüentemente envolvidos pela hornblenda ou agrupados e cercados por 
esse mineral. Alguns cristais mostram-se encurvados, com macias de 
deslizamento e extinção ondulante, indicando sofrida deformação. 
Apresentam-se alterados a sericita, carbonato e clinozoisita. O hipers
tênio aparece em grandes cristais reliquiares, deformados (pré-tectô
nicos) e em pequenos grãos recristalizados dispersos entre os cristais 
de plagioclásio e com I ameias de exsolução de clinopiroxênio. Os cris
tais reliquiares mostram coroas de reação na interface com plagioclá
sio; nessas coroas aparecem envelopes descont(nuos de hornblenda 
marrom ou espinélio verde e auréolas externas em que hornblenda e 
espinélio estão intercrescidos simplectiticamente. Freqüentemente 
mostram evidências de se haver cristalizado após o clinopiroxênio, 
fato demonstrado pelas inclusões desse mineral no hiperstênio. Ao 
longo dos cristais maiores, observam-se grãos de hiperstênio em for
ma de gotículas, intercrescidas com o plagioclásio. A hornblenda 
ocorre em grandes cristais ou como envelopes contínuos em torno 
do ortopiroxênio ou do plagioclásio, nesse último caso lembrando 
textura cúmulus. Sua cor varia de marrom a verde, ou castanho, pleo
cróica. Às vezes ela se desenvolveu a partir do ortopiroxênio, que 
subsiste em restos no seu interior; mostra-se alterada a calcita e epí
doto e em suas bordas observa-se recrescimento de actinolita-tremoli
ta; ocasionalmente contém cavidades preenchidas com pequenos cris
tais de plagioclásio, actinolita-tremolita e epídoto. O clinopiroxênio, 
provavelmente augita, aparece em grãos xenomórficos verde-claros, 
fracamente pleocróicos, schillenitizados, com algumas inclusões (ru
tilo), ou como inclusões no hiperstênio. A granada aparece em pe
quenos grãos goticulares na interface do hiperstênio com labrado
rita, e o quartzo como raros cristais intersticiais. Em algumas amos
tras há vestígios de feições cúmulus, com cúmulus de plagioclásio e 
hiperstênio intercúmulus. Ambos os minerais mostrando evidentes si
nais de deformação, com extinção ondulante, encurvamentos e micro
falhas; além disso, o plagioclásio mostra geminação de deslizamento. 
Observa-se também recristalização de plagioclásio e hiperstênio, es
pecialmente nas bordas do primeiro. 

Anfibolitos - São rochas de cor cinza-esverdeado de granulação fina 
a média, sem foliação, ou com esta dada pela orientação de minerais 
prismáticos Compõem-se predominantemente de hornblenda, plagio
clásio, quartzo, ep(doto, biotita e granada, com apatita, opacos e tita
nita alteradas a leucoxênio, na forma de acessórios A hornblenda apa
rece em cristais prismáticos alongados de cor verde, levemente pleo
cróicos, entrecruzados ou radiados, responsável pela xistosidade da 
rocha, quando se exibe foliada. O plagioclásio do tipo oligoclásio
andesina ocorre em cristais xenoblásticos intersticiais, maclados se
gundo a lei da Albita, Albita-Carlsbad, ou Polissintética, às vezes em 
prismas curtos e orientados que se alternam com o anfibólio. O 
quartzo apresenta-se em cristais xenoblásticos, intersticiais, às vezes 
cristalizados em mosaico poligonal. O epfdoto foi descrito em uma 
amostra como sendo um termo da série clinozoisita-pistacita, aparen
temente próximo do pólo cálcico, uma vez que a birrefringência não é 
elevada; ocorre em cristais hipidiomórficos dispersos na rocha. A bio
tita exibe-se como ocasionais lamelas castanho-escuras, pleocróicas, 
desenvolvidas ao longo da hornblenda, enquanto que a granada, em 

poucas amostras, constitui porfiroblastos bem desenvolvidos. Nor
malmente esses litótipos são oriundos de rocha fgnea básica. 

Metabasitos- Rochas em geral de cor cinza-escuro a médio, com tons 
esverdeados, granulação variando de fina a média, em alguns exempla
res, com manchas brancas de granulação grossa. Às vezes não mostram 
foliação aparente, e quando mostram esta é dada pela orientação 
preferencial dos minerais componentes ou como leitos estreitos, pa
ralelos, descontfnuos de quartzo. A textura pode ser nematoblástica, 
diablástica ou intergranular, predominando a segunda Nesse caso, os 
prismas de anfibólio dispõem-se ao acaso, com zoisita e quartzo 
preenchendo os interstícios, ou então como uma massa de feixes de 
actinolita; arranjados diablasticamente, envolvem manchas claras, 
constitufdas de pequenos cristais de zoisita. A composição essencial 
inclui anfibólio (hornblenda), plagioclásio, zoisita e, secundariamen
te, clinopiroxênio, quartzo, sericita e clorita. Opacos, apatita, esfeno e 
epídoto são acessórios. O anfibólio (hornblenda) aparece em cristais 
prismáticos verde-claros, francamente pleocróicos, ou como restos es
parsos de hornblenda reliquiar, pleocróica em tons de castanho-es
verdeado; tais restos encontram-se no interior de manchas incolores 
que consistem de feixes e leques de cristais aciculares entrecruzados 
de tremolita; esses conjuntos são envolvidos por bainhas irregulares, 
às vezes descontínuas, de actinolita verde-pálida, pouco pleocróica, e 
devem ser o resultado da substituição de hornblenda castanho-esver
deada e possivelmente de antigo piroxênio. Em algumas amostras, há 
dois anfibólios presentes, o mais antigo é hornblenda marrom, que 
aparece na forma de relíquias e consiste de cristais prismáticos, pleo
cróicos em tons de castanho, subsistindo em restos envolvidos e subs
tituídos por actinolita, verde pálida, pouco pleocróico. Há exempla
res que exibem dois plagioclásios presentes; o mais antigo (provavel
mente labradorita) subsiste em restos nos cristais reliquiares quase in
teiramente substituídos por zoisita e albita; a albita é neoformada, 
aparecendo em manchas irregulares intercrescidas com zoisita. Esta 
ocorre em cristais pequenos xenoblásticos (prismáticos) de cor par
da intercrescidos com sericita ou agrupados em manchas ou feixes 
divergentes, envolvidos por actinolita, bem como crescidos por sobre 
antigos cristais tabulares de plagioclásio, cujos vestfgios persistem, o 
que indica dever sua origem em parte à substituição desses. Apare
ce também em prismas bem formados junto de actinolita ou como 
agrupamentos irregulares com quartzo intersticial. O clinopiroxênio, 
provavelmente augita, foi descrito em poucas amostras, aparecendo 
como restos de cristais levemente pleocróicos (verde-pálido a amare
lo-pálido) envolvidos pela hornblenda. O quartzo é visto como grãos 
límpidos, xenoblásticos, irregulares, intersticiais, geralmente associa
dos a zoisita. A sericita ocorre como !ameias irregulares, associadas a 
zoisita, enquanto a clorita na forma de !ameias verde-claras, produto 
de alteração dos máficos, e freqüentemente preenchendo fraturas de 
rocha. 

Essas rochas são produto da transformação de rochas gábricas e an
fibolitos ou granulitos básicos. Foram separadas no mapa pela sim
bologia mb. 

Granada quartzitos ou quartzitos aluminosos - Rochas de cor cinza
claro ou creme-esbranquiçado, granulação variando de fina a grossa 
ora foliada, ora isotrópica. Ao microscópio exibe textura granoblás
tica ou porfiroblástica, nesse caso exibindo porfiroblastos de granada 
envolvidos por matriz fina, granoblástica ou cataclástica, dominante
mente quartzosa. Os principais constituintes são quartzo e granada, 
ocorrendo secundariamente anfibólio, plagioclásio, biotita e cianita. 
Opacos, zircão e rutilo são acessórios. O quartzo é normalmente o 
principal constituinte da rocha, ocorrendo tanto em grãos orientados, 
alongados, microfraturados e com extinção ondulante, ou constituin
do um agregado granoblástico ou xenoblástico compondo um mo
saico interlobulado. Em um dos exemplares, o quartzo mostra-se afe
tado por uma segunda deformação (S2l, onde houve intensa catada
se e recristalização de fin(ssimos grãos de quartzo junto com biotita. 
A granada ocorre em grandes cristais porfiroblásticos arredondados, 
róseos, englobando opacos, quartzo e biotita, e estão muito fratura
dos, às vezes com inclusões tipo bolo de neve. Em um exemplar evi
dencia-se que a granada é pós-tectônica em relação ao anfibólio(?), 
porém pré-tectônica em relação aos eventos deformacionais que orien
taram a rocha, e às vezes está alongada, com forma de ovóide. O anfi
bólio aparece em finos prismas orientados formados ao que parece, 
em grande parte, ao longo de fraturas (foliação) feitas no quartzo; ou-
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tros ocorrem como cristais dispersos, com clivagem de fratura retor
cida. O plagioclásio, provavelmente andesina, exibe-se em cristais 
xenoblásticos dispersos na matriz quartzosa, com geminação polis
sintética. A biotita aparece em lamelas castanho-avermelhadas, pleo
cróicas, orientadas, e a cianita em cristais prismáticos, hipidioblásti· 
cos xenoblásticos, encurvados com extinção ondulante. 

As rochas desse grupo encontram-se mapeados com a simbologia 
gqz. A paragênese mineral é da fácies anfibolito a granulito, com re
cristalização em condições de fácies xisto verde. 

Gnaisses - Desse grupo poucas foram as rochas descritas ao micros
cópio. Macroscopicamente exibem coloração cinza-médio, de granu
lação média a grossa, foliada, contendo em um afloramento xenólitos 
( 1 O em de diâmetro) de piroxenito(?) actinolitizado e de calcário. Ao 
microscópio exibem textura granoblástica e a composição mineraló
gica inclui predominantemente quartzo, plagioclásio, hornblenda, gra
nada e biotita; como minerais acessórios apresenta opacos, zircão, apa
tita e esfeno. O quartzo aparece em cristais xenoblásticos, com ex
tinção ondulante, parcialmente recristalizados em mosaicos poligo
nais, intercrescidos com sericita. O plagioclásio, provavelmente ande
sina, exibe geminação polissintética em adiantado processo de substi
tuição por zoisita, que aparece em feixes de prismas alongados, asso
ciados e sericita, calcita e albita (saussuritização). A hornblenda ocorre 
em cristais prismáticos, xenoblásticos, pleocróicos, em tons de verde, 
envolvidos pela biotita, que ocorre como lamelas castanho-escuras 
ricas em agulhas de rutilo e com halos pleocróicos em torno de inclu
sões de zircão, envolvendo hornblenda e granada, estando alterada a 
clorita. A granada aparece em grandes cristais poiquilíticos englo
bando plagioclásio, quartzo e hornblenda, parcialmente substitu(dos 
por clorita e biotita Em um dos exemplares analisados, que é um gra
nada-hornblenda-biotita gnaisse do fácies anfibolito, existem evidên
cias de que a rocha original era um tonalito que sofreu deformação 
e recristalização sob condições de fácies anfibolito (paragênese: 
hornblenda, granada e biotita) e de fácies xisto verde (sericita, zoisita, 
calei ta, clorita, alb i ta e quartzo). 

Xistos cataclásticos- São de cor cinza-claro-esverdeado, granulação fi
na, com pronunciada foliação e aspecto cataclástico. Ao microscópio 
exibem textura granoporfiroblástica ou porfiroclástica - neste caso 
com porfiroclastos de granada envolvidos por matriz fina, foliada, 
com estrutura de fluxo. Quando de textura granoporfiroblástica, des
tacam-se corpos lenticulares às vezes arredondados, com aspecto ro
tacionado, compostos de grãos de zoisita envolvidos por matriz fina 
diferenciada em leitos lepidoblásticos de clorita e granoblásticos poli
gonais de quartzo. Dentre as amostras analisadas, a mineralogia essen
cial inclui quartzo, granada, zoisita, clorita, albita, ep(doto e sericita. 
O quartzo ocorre, em pequenos cristais, associado a zoisita, formando 
mosaicos poligonais orientados como parte da matriz, ou em grãos 
achatados, recristalizados, juntamente com a sericita, que também se 
desenvolve nas fraturas. A zoisita aparece em prismas incolores isola
dos ou em agrupamentos diablásticos, intercrescidos com albita e 
quartzo, formando conjuntos que constituem corpos lenticulares ou 
arredondados envolvidos pela matriz. A granada aparece em porfiro
blastos bem desenvolvidos, de formas diversas, às vezes achatada, em 
forma de olho e cortada por fraturas preenchidas por sericita, mos
trando ser pré-tectônica a principal cataclase e recristalização que 
ocorre na rocha. A clorita apresenta-se como lamelas incolores, 
geralmente agrupadas em leitos lepidoblásticos microdobrados, con
tornando os glomeroporfiroblastos de zoisita; em pequena proporção 
acompanha também o quartzo nos leitos lepidoblásticos. A albita apa
rece em cristais irregulares, intersticiais aos de zoisita, com gemi nação 
polissintética, enquanto que o epi'doto ocorre em minúsculos grãos 
nos leitos lepidoblásticos junto com a clorita e, especialmente, nos lei
tos granoblásticos acompanhando quartzo e clorita. Dentre as amos
tras analisadas há indicações de terem sido originalmente gábricos e 
sofrido cataclase e recristalização em condições da fácies xisto verde. 

1 2 2 3- Complexo Niquelândia 

1.2.2 3.1- Generalidades 

O conjunto de rochas básicas e ui trabásicas situado ao norte da atual 
cidade de Niquelândia, antiga São José do Tocantins, foi tema de 
inúmeros trabalhos tanto por autores nacionais como estrangeiros 
As idéias muitas vezes conflitantes têm sido motivo de intensos de
bates. 
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As denominações na bibliografia são bastante variadas, como: Ma
ciço da Serra da Mantiqueira, Complexo do Tocantins, Complexo de 
Niquelândia, Maciço de Niquelândia, Complexo de São José do To
cantins e Maciço São José do Tocantins. 

Motta et ali i (1972), numa tentativa dé uniformização das várias 
denominações, propuseram que passasse a vigorar o termo Complexo 
do Tocantins de Pecara & Barbosa (1944). No entanto, por uma ques
tão de toponfmiu, há uma tendência nos últimos anos da generaliza
ção do termo Complexo Niquelândia, principalmente pela facilidade 
de localização geográfica que o termo em si assegura. Por esse moti
vo, parece mais confortável a última denominação, embora se reconhe
ça que a de Pecara & Barbosa (op. cit.) seja mais antiga. 

Os primeiros registros bibliográficos de que se tem conhecimento 
devem-se a Moraes (1934), que fez uma descrição sucinta das jazidas 
niquellferas e das pesquisas até então realizadas, bem como dos as
pectos de transporte e comercialização do minério. 

De acordo com Moraes (op. cit.). por volta de 1915 o Sr. Joa
quim José da Silva teria coletado e remetido para São Paulo e Rio de 
Janeiro amostras que teriam sido analisadas em 1919, constatando-se 
a mineralização niquelffera, sendo esse o primeiro trabalho realizado 
no complexo. 

Segundo Leonardos (1939), os primeiros trabalhos no complexo 
se devem aos irmãos Fraimundo e Helmuth Brockes, netos do natu
ralista Fritz Müller, por volta de 1908, quando emigraram de Santa 
Catarina para Goiás na busca de malacacheta. Souberam na época da 
existência de rocha "azinhavrada", que supuseram fosse de cobre, 
não econômico. Só muito mais tarde os Irmãos Brockes constataram 
a mineralização niquelífera, e a partir de 1932, com a constituição da 
Empresa Comercial de Goiaz, é que foram feitos os primeiros traba
lhos de pesquisa propriamente ditos. 

Assim, Barbosa (1942 apud Schmaltz, 1976) fez um relato dos ja
zimentos de ni'quel da região da cidade então chamada de São José 
do Tocantins, Goiás, e o mesmo autor, juntamente com W. T. Pecara, 
publicaram em 1944 o trabalho "Jazidas de Níquel e Cobalto de São 
José do Tocantins", onde fazem a primeira divisão do complexo. 
Constantino ( 1966) apresentou na sua tese de doutorado, na Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, um estudo microscópico 
dos minerais de minério do Complexo Niquelândia, auxiliado pelo 
uso de sonda eletrônica. Almeida (1967a) deu uma importante con
tribuição no aspecto regional com seu trabalho, onde fez um relato 
do Pré-Cambriano da região central de Goiás. Angeiras (1968) refe
riu-se sobre o aspecto regional, descrevendo as faixas serpentin(ticas 
da região central de Goiás, onde o Complexo Niquelândia é debatido. 
Barbosa (1968) apresentou um trabalho sobre o ambiente geológico 
das jazidas de ni'quel de Niquelândia, onde considerou o complexo 
como um dos exemplos mundiais típicos de intrusão estratiforme di
ferenciada. Barbosa et ali i ( 1969) publicaram através do DNPM outro 
importante trabalho no aspecto regional, no qual o Complexo Nique
lândia é inserido no "Projeto Brasília". Motta, Lindenmayer e Silvei
ra Filho (1969) fizeram um ligeiro estudo do complexo e das suas 
mineralizações e o classificaram como um dos maiores corpos i'gneos 
estratiformes conhecidos na literatura geológica. Berbert ( 1970) refe
riu-se a Niquelândia, num trabalho de cunho regional sobre os corpos 
básico-ultrabásicos de Goiás. Costa (1970) também fez um relato so
bre as jazidas de n(quel do Maciço São José do Tocantins. White 
(1970) realizou um estudo sobre as serpentinas, no "Cinturão Ser
penti'nico de Goiás" White ainda em 1970 escreve para o DNPM -
6~ Distr. um relatório de atividades onde cita Niquelândia. F leischer 
& Routhier (1970) lançaram hipótese em que pressupõem uma es
pessura máxima de 7 km para o complexo. Thayer (1970), num rela
tório inédito, referiu-se a Niquelândia em trabalho de cunho regional, 
onde fez uma análise das rochas básico-ultrabásicas e seus recursos 
minerais. Lindenmayer ( 1970a) fez um relato sobre o Complexo Ni
quelândia Lindenmayer, Z. G & Lindenmayer, D. H. ( 1971) apresen
taram um trabalho sobre as rochas ultramáficas do Brasil Central e 
suas mineralizações de n(quel, onde discorreram sobre Niquelândia. 
White, Motta e Araújo ( 1971) fizeram um estudo dos cromititos ricos 
em platina, do Complexo Niquelândia, e referiram-se às ocorrências 
de platina nos cascalhos derivados da zona ultramáfica do complexo. 
Motta & Araújo ( 1971) realizaram um trabalho sobre as cromitas do 
Complexo Niquelândia. Drago & Monteiro ( 1972 apud Drago, 1981) 
fizeram um estudo do Complexo Niquelândia, através de perfis geo
lógico-geoquímicos (Figs. 1.21 e 1.22). Hasui, Kawashita e lwanuch 
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(1972) apresentaram estudo geocronológico pelo método K/Ar do 
Complexo Niquelândia. Motta et alíi ( 1972), dando seqüência aos tra
balhos do Projeto Goiás iniciados em 1967 pelo DNPM, publicaram o 
mais completo trabalho até então realizado no complexo, o relatório 
final do "Projeto Niquelândia". Terraservice (1973) concluiu mapea
mento geológico-geoqulmico do Complexo Niquelândia. Cunha 
(1974) apresentou um trabalho sobre os resultados da prospecção 
para Cu-Ni no Complexo Niquelândia. Figueiredo, Motta e Marques 
(1975) apresentaram um estudo comparativo entre os Complexos 
Barro Alto e Niquelândia. Schobbenhaus Filho et a/ii (1975a) traça
ram um esboço geral do Complexo Niquelândia. Schmaltz ( 1976) 
apresentou o relatório final do mapeamento, prospecção e sondagens 
executados pelo DOCEGEO, no Complexo Niquelândia, incluindo os 
chamados Gabros Leste. Figueiredo (1977) fez um estudo compara
tivo das cromitas de Goiás e Campo Formoso na Bahia. Especifica os 
depósitos de Niquelândia com conotações à classificação dentro dos 
modelos alpino e estratiformes. Danni & Leonardos Júnior (s.d.) 
apresentaram um trabalho denominado "As seqüências granulltica, 
anortosltica-anfibolítica e ultramáfica da região de Niquelândia, 
Goiás". Leonardos, Danni e Veiga (1979) descreveram as rochas de 
efeitos dinâmicos do Complexo Niquelândia. Danni & Leonardos 
Júnior (s.d.) teceram novas considerações sobre a gênese e evolução 
do Complexo Niquelândia. 

Dos grandes complexos básico-ultrabásicos, quais sejam, Barro 
Alto, Niquelândia e Cana-Brava, sem dúvida o Niquelândia é o que 
tem sido melhor estudado. A partir de Pecara & Barbosa (1944), a 
tendência geral dos autores que se dedicaram ao estudo do Complexo 
Niquelândia tem sido a de subdividi-lo em faixas ou zonas de acordo 
com a litologia predominante. Considerando-se como Complexo Ni
quelând ia toda a estrutura geomorfológica elevada, pode-se generica
mente traçar uma comparação das divisões elaboradas pelos diversos 
autores, não considerando as rochas gnáissico-granlticas do vale do rio 
Bilhágua, que têm sido admitidas como restos de uma crosta (prato
crosta) siálica. Tem-se de leste para oeste o correspondente à seqüên
cia base-topo da estratigrafia local. O quadro a seguir mostra a estra
tigrafia comparada de diversos autores que estudaram o Complexo 
Niquelândia (Tab. 1.V). 

A partir de 1967, com a criação do Projeto Goiás, pelo DNPM, 
iniciaram-se estudos mais acurados nos grandes complexos básico
ultrabásicos, onde o Niquelândia foi estudado a partir de 1968; 
desde então, os conceitos geológicos sobre os mesmos foram gra
dualmente refinados. 

Já em 1967 Almeida, encaixando-o no serpentine be/t, classificou 
o Complexo Niquelândia como do tipo alpino resultado das manifes
tações precoces do ciclo geossinclinal relacionado ao Grupo Araxá, 
resultado de extensos fraturamentos da crosta que teriam separado 
as plataformas do São Francisco e Guaporé, presumivelmente a par
tir de 1,2 BA. 

À luz dos dados obtidos pelos trabalhos do Projeto Goiás e pela 
necessidade de um conhecimento genético do Complexo Niquelân
dia para orientação de futuros trabalhos, mormente os de prospecção, 
outros autores se preocuparam em teorizar sobre a gênese e evolução 
do Complexo Niquelândia. 

Assim, Angeiras (1968), atentando para os tipos de cromita, au
sência de metamorfismo de contato e acamamento nas rochas básico
ultrabásicas e posicionamento num "eugeossinctrneo", classificou-o 
como um complexo tipo alpino. 

Lindenmayer (1970a) sugeriu a formação do Complexo Nique
lândia por intrusões múltiplas 

White, Motta e Araújo ( 1971) classificaram-no como pseudo-es
tratiforme, à semelhança do Complexo de Camaguey em Cuba e do 
Complexo de Bay of lslands em Newfoundland no Canadá, que tam
bém são classificados por outros autores como alpino-estratiformes. 

Thayer (1972 apud Motta et alii, 1972) classificou as zonas do 
topo como Estratiformes e as zonas central, ultrabásica e basal como 
Alpinas. 

Motta et alii ( 1972), nos trabalhos realizados nas ocorrências de 
cromita que se localizam desde as nascentes do córrego Forquilha até 
a extremidade sul da zona ultrabásica, classificaram estes minerais em 
três modos de ocorrência: disseminado, compacto e aluvionar. No 
estudo de detalhe através de trincheiras caracterizaram os depósitos 
como camadas lentiformes irregulares e traçaram uma comparação 
qulmica dessas cromitas com as provindas de outros corpos básico
ultrabásicos encontrados na literatura geológica nacional e estrangei
ra (Tab 1 VI). Pelo alto teor em Si02 , baixo teor em MgO e alto teor 
em A1 20 3, obtidos nas análises químicas, concluíram pela tendência 
podiforme-alpina, embora reconheçam que as relações Cr/Fe coloca
riam o complexo numa posição intermediária entre o alpino e o estra
tiforme. 

White, Motta e Araújo ( 1971) salientaram que a zona cromitlfera 
não revelaria uma estratigrafia coerente com a esperada para os cro
mititos do tipo estratiforme e que as texturas, estruturas e formas, por 
eles observadas, refletiam uma intensa deformação, juntamente com a 
rocha encaixante, caracterlstica tlpica dos depósitos podiformes. 
Sobre os relictos de textura cumulada observada em algumas amos
tras, comentam que tais texturas remanescentes também são reconhe
cidas, segundo Thayer (1969 apud White; Motta; Araújo, 1971). em 
depósitos de cromita tipicamente podiformes em outros lugares do 
mundo. 

Figueiredo (1977) fez um estudo comparativo das cromitas de 
Goiás, no qual foram incluídos os depósitos de Niquelândia e os de 
Campo Formoso, na Bahia, tidos como estratiformes (Tab. 1.Vll). 
Concluiu aquele autor que, dadas as caracterlsticas de forma, distri
buição e estruturas das cromitas, os depósitos seriam de tipo podi
forme (alpino), o que restringiria enormemente o aparecimento de 
grandes depósitos de cromita, bem como de platinóides em Goiás. 

TABELA 1 V 
Quadro comparativo da estratigrafia do Complexo Niquelândia, segundo vários autores (modificado de Motta et a/ii, 1972) 

Pecara & Barbosa Motta et a/ii Lindenmayer Motta et alii Terraservice Schmaltz Danni & Leonardos Júnior 
1944 1970 1970b 1972 1973 1976 (sd) 

Faixas Zonas Zonas Zonas Zonas Zonas Associações 

Gábrica ,..,. Vulcanossedimentar 
ocidental _ ~q_ln!_G~A~x~- rAnfibolitos +- lndaianópolis 

f------- ----- ------ -----
Gabro Gabro 

gnáissica anortosítica "' Anfibolitos u 

"' Anortosítica do topo do topo do topo E Anortositos 
"' u 
<( Troctolitos 

Gábrica 
central 

Gábrica central Noritica central Central Central piroxê· Central piroxê-
"' Norito /! Flaser 

nio norítica nio norítica t) gabróica granulitos 
2 <I) 

Piroxênio :; "' Ultramáfico T Peridotítica Ultrabásica Ultrabásica Ultra básica U ltrabásica c 
peridotítica 

c o 
~ N 

Gábrica Gábrica Norito "' I 
oriental basal basal Basal Basal Basal 

P€bAnf gn- P€bAnf gn-

Obs: as setas indicam unidades com diferentes posicionamentos 
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TABELA 1 VI 
Quadro comparativo entre análises de cromita para alguns complexos básico-ultrabásicos, segundo Motta et alii (1972) 

Morro Feio 
Amostras Niquelândia (Goiás) 

W-44D W-47 W-58 A B 

Óxidos % % % % o/o o/o 
Cr,Q, 41,3 46,6 38,3 39,0 42,0 33 a 48 
Fe20a 21,1 20,5 26,6 18,6 22,0 11 a 18 
FeO 1,8 0,5 1,2 1,7 - -
AI> O, 18,1 22,6 21,7 26,9 22,6 12 a 30 
MgO 17,3 8,9 11,1 8,8 7,8 17 a 22 
MnO 0,3 0,2 0,5 - - -
TiO, Tr 0,6 0,6 - Tr -
si o, Nihi/ Nihil Nihil - 0,5 3a8 
N,Q (unidades) Tr 0,01 0,1 - - -
Totais 99,9 99,9 100,0 95,0 94,9 

Razão Cr/Fe 1,78 2,11 1,33 1,87 1,86 2,2 a 2,9 

TABELA 1 VIl 
Quadro comparativo entre as cromitas de Goiás e as de Campo Formoso (Bahia), 

segundo Figueiredo (1977) 

Tipo 

Modo de 
ocorrência 

Granulometria 

Texturas 

Quimismo 

Minério 
produzido 

Cromitas de Goiás 

Podiforme 

Eluvionar, lentes e/ou cama
das descontínuas de cromiti
to compacto Disseminações 

Média a grosseira, com alguns 
cristais alcançando 3 em Fina 
subordinada às dissemina
ções 

De recristalização, nodular 
e pele-de-onça Relictos de 
texturas cumulus Ausência 
de forma cristalina dos grãos 
de cromita 

Relação Cr/Fe de 2:1 ou me
nos em minério maciço Con
teúdo de ferro total prati
camenteconstante,l salvo ex
ceções Teor máximo em 
cr,Q, de 50% Variedades 
ricas em alumínio 

Refratário predominantemen
te e subordinadamente quí
mico 

Cromitas de Campo 
Formoso (BA) 

Estratiforme 

Lentes e/ou camadas contí
nuas, exceto quando des
membrada por falhamen
tos Disseminações 

Fina, raramente excedendo 
0,2 mm Média invariavelmen
te subordinada a zonas de ci
salhamento 

Cumulus, oclusas e em rede, 
predominantemente Cristais 
euédricos de cromita 

Relação Cr/Fe de 3:1 ou mais 
em minério maciço Conteudo 
de ferro total variável Quanto 
mais alto este, menor a percen
tagem de Cr20a Teores máxi
mos de Cr,Q, da ordem de 
70% Variedades pobres em 
alumínio 

Metalúrgico predominante
mente e subordinadamente 
químico 

De uma forma geral a maioria dos autores que classificaram o 
Complexo Niquelândia como alpino teve seus estudos dirigidos às 
porções centro-basais, enquanto que os que o classificaram como 
estratiforme tinham suas idéias calcadas em dados, em sua maioria, 
obtidos nas partes superiores (zona do topo) do complexo. Assim, 
Barbosa (1968) o classificou "como um todo" produto de uma intru
são estratiforme diferenciada, fazendo no entanto alusões à não ho
mogeneidade das faixas, que de um modo geral pressupunha produto 
de intrusões múltiplas e/ou refusões. 

Motta, Lindenmayer e Silveira Filho (1969) também o reconhe
ceram como estratiforme, por apresentar "evidências de diferenciação 
magrnática por cristalização fracionada e deposição mineralógica, sob 
controle da gravidade e correntes de fluxo", 

Machado (1969 apud Motta et alíí, 1972) o classificou como es
tratiforme modificado, 

Fleischer & Routhier (1970) classificaram-no "também como um 
todo" como um maciço diferenciado e o compararam com Stillwater 
(Montana- EUA). 

White (1970 apud Motta et a/íí, 1972) foi o primeiro a chamar 
atenção para as texturas cumuladas da zona do topo do Complexo 
Niquelândia, "definidas pelo perfeito aleitamento localizado de cris-
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Mairipotaba Araguacema C Formoso Great Dyke Bushveld Stillwater Bird River 
(Goiás) (Goiás) (Bahia) (Rodésia) (A Sul) (USA) (Canadá) 

% o/o % % % o/o % 

32 a 43 27 a 45 48 a 51 51 a 59,1 35,3 a 53 36,6 a 49,2 39,6 a 43,5 
11 a 15 11 a 15 11 a 16 O a 10,3 0,1 a 15,8 0,2 a 16,8 7,2 a 18,1 

- - - - - - -
25 a 30 25 a 28 8 a 17 6,3a13,3 9,5 a 19,9 10,5 a 21 8,9 a 17,2 
13 a 17 13 a 18 12 a 20 11,4 a 15,7 5,8 a 13,4 6,4 a 12,9 2,3 a 8,9 

- - - - - - -
- - - - - - -

3a7 1 a 10 5a6 - - - -
- - - - - - -

2,8 a 2,9 -2 1,5 a 3 ± 1 a 1,5 0,8 a 1,6 ± 1 a 1,5 ± 1 a 1,5 

tais de plagioclásio rosa de até 2 em de comprimento, paralelos entre 
si, evidenciando não só uma foliação primária como uma lineação ca
racterlstica de fluxos", que seriam confirmadas mais tarde por 
Thayer, Berbert e Marques (apud Motta et a/íí, 1972), que reconhe
ceram outras texturas primárias em associação com texturas metamór
ficas secundá rias. 

Thayer (1972 apud Motta et alíí, 1972) vinculou a zona do topo 
do complexo com os do tipo estratiforme, enquanto que as zonas 
centro-basais com complexos do tipo alpino. Contudo, não chegaram 
a uma conclusão definitiva sobre o problema por não terem dados 
reais sobre o acamamento diferencial dos vários tipos litológicos, nem 
de cryptíc Layeríng, que julgaram mascarados por problemas de me
tamorfismo. Decreveram, no entanto, intercalações de leitos rnáfi
cos e félsicos com espécie de estratificação cruzada associada com tex
tura cúmul us, o que caracterizaria corpos diferenciados. 

Outros, como Figueiredo, Motta e Marques (1975), estudando as 
lentes descont(nuas de ilmenomagnetita e magnetoilmenita vanad(
feras, intercaladas em rochas gabro-anortos(ticas da zona do topo, 
aliadas à presença de texturas primárias como cúmulus, estratificação 
cruzada e aleitamento de plagioclásios, relacionaram-nas com o Com
plexo de Bushveld (África do Sul) tipicamente estratiforme. 

Townend ( 1975 apud Schmaltz, 1976) reconheceu seqüências rná
fico-ultramáficas acamadas nas zonas basais e ultrabásicas, afirmando 
que a quantidade de platinóides nos cromititos, conforme estudo rea
lizado por White e outros, seriam mais coerentes com aqueles exibi
dos por complexos estratiformes do que com alpinos. 

Alguns autores, como Motta et alíi (1972), Berbert (1970) e Fi
gueiredo, Motta e Marques (1975), interpretaram a zona basal do 
complexo como borda de resfriamento. Esta hipótese foi contestada 
por Thayer (apud Motta et a/íí, 1972), que, considerando sua espes
sura (aproximadamente 3 km) em comparação com Bushveld (120m) 
ou Stillwater (160 m), sugeriu a possibilidade da zona basal estar 
desvinculada geneticamente do resto do complexo, provinda de mate
rial da base da crosta, arrastado durante o emp/acement do Complexo 
Niquelândia. 

Motta et a/íí (1972), embora admitissem a discrepância das espes
suras em se tratando de bordas de resfriamento, salientam semelhan
ças na mineralogia e granulação Fizeram um estudo qu(mico para 
elementos maiores e traços da zona basal de Niquelândia com os da 
borda de resfriamento de outros grandes complexos (Tabs. 1. VIII e 
1.1X), aventando a hipótese do magma original apresentar uma com
posição próxima a de basaltos tole(ticos, com alto teor de alumina, à 
semelhança de Stillwater e Bushveld. 

Como exposto, as tentativas dos diversos autores em classificar o 
Complexo Niquelândia, como um todo, segundo os modelos con
vencionais, internacionalmente usados para a classificação de corpos 
básico-ultrabásicos, por um motivo ou outro nunca chegaram a um 
denominador comum. Por isso a identificação com complexos estra
tiformes t(picos, dos quais Bushveld na África do Sul e Stillwater nos 
EUA são exemplos clássicos, bem como com complexos alpinos, ca-



TABELA 1 VIII 
Compamção das análises de óxidos entre Niquelãndia e outros complexos 

básico-ultrabásicos 

~s Complexo Intrusão de Complexo Complexo 
ó Tocantins Skaergaard Bushveld Stillwater 

si o, 5020 4808 51 00 5068 
Al,o, 1705 17 22 1695 1764 
Fe,o, 065 1 32 066 026 
FeO 935 844 955 968 
CaO 975 1138 1112 1047 
MgO 7 55 862 7 57 771 
Na,o 230 237 1 91 1 87 
TiO, 065 117 050 045 
K,O 040 025 016 024 
MnO 045 016 035 015 

Obs: comparação entre as análises químicas para elementos maiores da rocha 
gábrica da Zona Basal do Complexo Tocantins (Niquelândia, GO) com o gabro mar
ginal de resfriamento da Intrusão de Skaergaard (Groenlândia Oriental) e os gabros 
basais dos Complexos Bushveld (África do Sul) e Stillwater (Estados Unidos), os 
dois últimos tipos como possíveis gabros de resfriamento (segundo Motta et alii, 
1972) 

TABELA 1.1X 
Comparação entre o gabro marginal de resfriamento de Skaergaard e o gabro da 
Zona Basal do Complexo Tocantins (Niquelândia), através das análises químicas 

para alguns elementos menores ou traços (segundo Motta et alii, 1972) 

Elementos 
menores Skaergaard Complexo Tocantins 

(ppm) 

Ti 7020 6500 2 375 
Mr. 1 240 5500 1 325 
Sr 267 (-)200 (-)100 
v 190 200 362,5 
Ni 193 77,5 775 
Cu 126 85 362,5 
Zn 132 18,5 -
Co 56 30 87,5 
As 0,30 (-)200 -
w 0,22 (-)50 -
Ag 0,11 (-)0,5 -
Au 0,0046 (-)20 -

racterizados pela irregularidade na forma e estruturas internas, das 
quais o dos Urais na União Soviética é o mais famoso, nunca pôde ser 
completada. 

O não enquadramento do Complexo Niquelândia nos modelos 
convencionais levou alguns autores, como visto, a classificá-lo como 
pseudo-estratiforme, alpino-estratiforme etc., sendo que Thayer (apud 
Motta et alii, 1972) aventou a hipótese de se tratar de um mo
delo novo, até então desconhecido na literatura geológica. 

Danni & Leonardos Júnior (s.d.), seguindo o modelo de Katz 
( 1976) para a evolução do Arqueano, demonstraram a impossibilida
de de se explicar o problema por um unico modelo, alpino ou estra
tiforme, e fizeram uma nova interpretação para a evolução do Com
plexo Niquelândia. Partiram de um cinturão granulftico arqueano, 
formado a expensas de um ediffcio ofiolftico, altamente diferencia
do, associado a deformações transcorrentes numa ampla zona trans
formante. Essas zonas transform teriam dado origem aos sulcos nos 
quais formar-se-iam osgreenstones be/ts do Estado de Goiás, descritos 
por Danni & Ribeiro (1978), Sabóia (1979), Teixeira et alii (1981 ), 
Montalvão, Lopes e Pereira (1981) e Montalvão & Bezerra (1981b). 
Essas seqüências ofiolíticas diferenciadas e granulitizadas estariam for
mando hoje as zonas central, ultrabásica e basal. 

Num estágio seguinte, possivelmente no Proterozóico Inferior, se
gundo Danni & Leonardos Júnior (s.d.), ter-se-ia originado por rifea
mento das estruturas granulíticas um vulcanismo basáltico, associado 
a cherts e sedimentos calcossilicatados e posteriormente sedimentos 
terrígenos. Esse vulcanismo marcaria o início de uma seqüência vul
canossed imentar que teria uma estreita relação com as rochas basalto
gabtóicas do substrato do fundo oceânico. Consangüineamente ao 
vulcanismo básico, formar-se-ia, segundo os autores, sob o substrato 
oceânico, aquilo que poderia ser interpretado como uma câmara 

magmática de material originalmente gabróico, que se diferencia
ria, produzindo os termos troctolfticos, anortosíticos, gabróides e 
anfibol íticos. 

Com o fechamento do ríft e a formação de zona de subducção, 
esse corpo diferenciado se introduziria nas seqüências vulcânicas, 
segundo padrões dômicos, produzindo-se pelo cavalgamento do 
corpo diferenciado e seus envoltórios na placa subduzida uma gran
de estrutura isoanticlinal, com o flanco oriental invertido e eixo 
N-S. Essa grande estrutura anticlinal teria seu núcleo composto por 
rochas troctolíticas e olivina-gabros coroníticas seguidas de uma 
ampla zona de anortositos maciços fina e regularmente bandeados, 
que para as bordas começariam a se intercalar com anfibolitos, até 
desaparecerem na massa anfibolítica. 

Esse corpo teria aproximadamente 30 km de comprimento coni 
11 km de largura na parte sul e aproximadamente 5 km na parte nor
te. Geograficamente encontrar-se-ia representado pela serra dos Bor
ges, e foi chamado por aqueles autores de Associação Plutonoacama
da da serra dos Borges, podendo também ser usado o termo Com
plexo. 

Aqueles autores dividiram então o Complexo Niquelãndia em três 
grandes associações, a saber: Associação Máfico-Uitramáfica da Serra 
da Mantiqueira, de idade arqueana, correspondendo às zonas basal, ul
tramáfica e central dos outros autores; Associação Plutono-Acamada da 
Serra dos Borges de idade proterozóica inferior correspondendo à 
zona do topo de outros autores e Associação Vulcânica de lndaia
nópolis, também de idade proterozóica inferior correspondendo ao 
conjunto anfibolito gnáissico ou anfibolitos, ou seqüência inferior do 
Grupo Araxá de diversos autores (Tab. 1 .V). 

Os autores do presente trabalho, em viagem de reconhecimento 
nas regiões de Juscelândia e lndaianópolis, fizeram algumas seções nas 
bordas do Complexo Niquelândia, tendo admitido que o Complexo 
Niquelândia foi submetido a compressões com foliações planoaxiais 
desenvolvidas, evidenciadas pelas estruturas de transposições exis
tentes, tais como dobras intrafoliais, root/ess, boudíns, etc. Consi
derando o mergulho variável e diferente da vertical, acredita-se que 
é menos provável este cinturão ter se formado por falhas transfor
mantes, uma vez que cinturões desenvolvidos por estas falhas apre
sentam os planos axiais, eixos e foliações verticais. Entretanto, neces
sita-se de melhor estudo estrutural coni o fim de elucidar tal pro
blema. 

Os trabalhos realizados pelo RADAMBRASI L na área de Nique
lândia foram feitos em escala de reconhecimento, constando de ca
minhamento ao longo das principais estradas que cortam a estrutura. 
A cartografia das subunidades aqui apresentadas tiveram como base 
os trabalhos de Motta et ali i ( 1972) em escala 1:50.000 e principal
mente nos trabalhos da TERRASERVICE (1973) em escala 
1:50.000, a partir de trabalhos de campo em 1:25.000 e outros exis
tentes. 

A partir disso, e através da vasta bibliografia consultada e à luz dos 
novos conhecimentos, adquiridos pelo debate com geólogos e consul
tores de diversas empresas e órgãos públicos, procurou-se reunir o 
maior número de dados possíveis, para uma melhor teorização sobre 
Niquelândia. 

Inicialmente, acredita-se que a identificação pura e simples de Ni
quelândia, com complexos estratiformes (i.e Bushweld, Stillwater, 
etc.), fica difícil, mesmo quando se analisa o fenômeno no aspecto re
gional, porque, enquanto estes se formaram em áreas relativamente es
tabilizadas, o Complexo Niquelândia, assim como o Barro Alto e o 
Cana-Brava formaram-se em ambiente de cinturão tipicamente instá
vel. Assim como a identificação com os de tipo alpino contrasta pela 
presença de uma grande porção tipicamente diferenciada. 

A rigidez dos modelos conhecidos na época dos primeiros traba
lhos não dava muitas chances de um esclarecimento aceitável para 
a evolução geológica do complexo, o que levou T. P. Thayer a propor 
uma parte estratiforme e outra alpina, ou que Niquelândia constituía 
um novo modelo de complexos básico-ultrabásicos até então des
conhecido. 

O advento da Tectônica Global, no início dos anos 70, trouxe uma 
enorme contribuição na medida em que dava uma maior flexibilidade 
no manuseio dos dados facilitando novas reinterpretações. 

Assim, Drago ( 1977) desvinculou os anfibolitos da zona de topo, 
das partes centrobasais (gabro-noríticas e ultrabásicas), que interpre
tou como uma protocrosta oceânica, chamando as primeiras de "pos-
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sível seqüência tipo greenstone belt'' e estendendo-a para oeste, além 
da margem esquerda do rio Traíras. 

Na coluna geológica aqui apresentada, embora diferenciadas, in
cluem-se no Complexo Niquelândia a Seqüência Plutono-Acamada, de 
Danni & Leonardos Júnior (s.d. ), e as rochas granulíticas do vale do 
rio Bilhágua, tidas como embasamento por Motta et a/fi (1972). Isso 
no primeiro caso se deve ao fato da existência de corpos diferencia
dos norito-piroxeníticos, nas partes centro-ultrabásica e basal de 
Motta et a/fi (op. cit) ou seqüência máfico-ultramáfica diferenciada 
de Townend ( 1975 apud Schmaltz, 1976), que também reconheceu as 
texturas granulfticas da zona gabro-norítica, fazendo menção dessas 
texturas, também na faixa anortosftica. Contudo, Townend (1975) 
fez ressalva do mau uso do termo "granulito", propondo que repre
sente um termo textura!, talvez produto da intrusão sob alta pressão; 
seria caracterizado também pela exsolução de rutilo nos ortopiroxê
nios, observados nas zonas noríticas do Complexo Niquelândia, fe
nômeno que também ocorreria, segundo ele, no Complexo Giles, na 
Austrália. Acredita-se aqui que a presença desses corpos não está de 
acordo com o grau de deformação e metamorfismo (granulítico, se
gundo Danni & Leonardos Júnior, s.d ) das rochas do conjunto, ga
bro-non'tico e ultrabásico, zonas central, ultrabásica e basal de Motta 
et a/fi ( 1972), podendo, por isso, representar um evento posterior. 
Se possuem alguma filiação com a gênese da Zona Piutono-Acamada 
ou se representam fusões e/ou intrusões de um evento diferente, pare
ce ainda um problema em aberto, que eventualmente poderia trazer 
esdarecimento para os dados discrepantes obtidos pela geocronologia. 

Esses corpos noríticos diferenciados que gradam para piroxenitos 
também são descritos no Complexo Barro Alto por Albuquerque 
& Sousa ( 1979) Segundo os autores, esses corpos diferenciados 
teriam sido intrudidos formando concentração nos metagabros da 
zona basal daquele complexo, que é interpretado como possível 
protocrosta oceânica, atingindo em menor escala suas porções me
dianas, que os autores interpretaram como a porção inferior de uma 
seqüência vulcanossedimentar. 

Em Niquelândia, alguns desses corpos foram compilados do tra
balho da TE R RASE RVI CE ( 1973) e plotados como piroxenitos (px) 
situados na parte centro-norte do complexo, também no extremo sul 
da Zona Plutono-Acamada, correspondente às zonas central piroxê
nio-norítica e de topo, respectivamente, daqueles autores. Quanto às 
seqüências de granulitos félsicos com rochas gabróides e anfibolíticas 
associadas, ocorrentes no vale do rio Bilhágua, tidas pela maioria dos 
autores como pertencentes às rochas gnáissicas do Complexo Goiano, 
são aqui interpretadas como pertencentes à Seqüência lndaianópolis, 
base do Grupo Araxá(?) 

O posicionamento da faixa granul ftica félsica, alinhada nos limites 
da zona PJ utono-Acamada e da Seqüência Vulcanossedimentar de In
daianópolis com as seqüências gabro-norfticas, que se mostra como 
uma zona de cavalgamento tectônico, já indica certa impropriedade da 
correlação com as rochas do Complexo Goiano, pela possr'vel mistura 
dos diferentes tipos Jitológicos como já haviam notado Motta et a/li 
(1972) em zona de alta pressão. Esses autores descreveram, ainda 
nesta faixa dos granulitos félsicos, variações para termos Jeptiníticos 
e quartzr'ticos, texturas mirmequíticas e gráficas e também a presença 
de riebeckita, que indicaria a atuação de fenômenos ígneos nessa faixa 
chamada de granulitos félsicos. 

Townend (1975), como acima descrito, sugeriu em Niquelândia a 
impropriedade do uso do termo "granulito" para rochas submetidas 
a alta pressão, propondo seu uso como de efeito meramente textura!. 

Albuquerque & Sousa (1979) também interpretaram os termos 
granulíticos da faixa correspondente no Complexo Barro Alto descri
tos por Baeta Júnior et a/fi (1972) (Jeptinitos e granada quartzitos), 
também como de efeito puramente textura!, e os incluíram como ro
chas pertencentes às porções inferiores de uma seqüência vulcanosse
dimentar. 

A presença nesta faixa de "granulitos~" félsicos de rochas, dos ter
mos graníticos, leptiníticos, quartzíticos, gábricos e anfibolíticos, 
possíveis metabasitos como descritos em Motta et ali i (1972), aliada 
às evidências de atividade ígnea (riebeckita), bem como seu posicio
namento em zona tectônica de alta pressão com visível mistura de 
rochas e às proximidades das rochas vulcanossedimentares, propor
cionou uma sensível tendência a englobá-las, como parte da seqüên
cia vulcanossedimentar, como o fizeram Albuquerque & Sousa 
(1979) no Complexo Barro Alto. Contudo, devido à impossibilidade 
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desta equipe em desenvolver um trabalho mais específico do proble
ma, preferiu-se deixá-lo em aberto, situando-o sem conotação gené
tica juntamente com a Zona Plutono-Acamada dentro do Complexo 
Niquelândia, para uma melhor definição em estudos futuros. 

Diante do exposto restou aos autores do presente trabalho ideali
zar uma coluna geológica para a região do Complexo Niquelândia. 

Danni & Leonardos Júnior (s.d.) genericamente propuseram três 
associações: a basal, de idade Arqueana, correspondendo às zonas ba
sal, ultrabásica e central de outros autores, com a particularidade de 
que a zona ultrabásica seria a mais antiga; a intermediária, de idade 
proterozóica inferior, constituída por uma seqüência plutônica aca
mada, cor respondendo à zona do topo de trabalhos anteriores; a supe
rior, igualmente de idade proterozóica inferior, correspondendo à 
zona de anfibolitos da TERRASERVJCE (1973) ou anfibóiio gnaisses 
de Motta et alii (1972) com parte da zona do topo desses autores. 

A subdivisão em conjuntos litológicos aqui apresentada asseme
lha-se àquela de Danni & Leonardos Júnior (s.d.), embora o que de
nominaram de Zona Piutono-Acamada tenha sido incluída no Com
plexo Niquelândia, bem como a sua evolução geológica diferir em 
alguns pontos da interpretação mostrada neste trabalho. Porém, em
bora admita-se a consangi.Jinidade entre a Associação Plutono-Acama
da e a Seqüência Vulcanossedimentar de lndaianópolis, acredita-se 
que esta última já estava perfeitamente litificada, quando do 
emplacement dõmico daquela seqüência. Tal seqüência ainda possuía 
uma certa plasticidade, capaz de englobar os xenólitos da carapaça 
vulcanossedimentar (como descrito por Danni & Leonardos Júnior, 
s.d ), no seu lado oriental, ou as texturas ofíticas descritas por Motta 
et a/fi (1972) (zona do topo), na porção ocidental do corpo plutono
acamado. Estes corpos com textura ofítica, se bem que possam repre
sentar eventos magmáticos tardios no corpo plutono-acamado, como 
o interpretaram Darrni & Leonardos Júnior (s.d. ), atestam, todavia, 
que este ainda estava altamente aquecido, por isso, embora consan
gt.iíneo, geocronologicamente deve ser considerado mais jovem que a 
carapaça vulcanossedimentar já perfeitamente litificada e resfriada. 

O cinturão representado pelos grandes complexos básico-ultrabá
sicos sem dúvida tiveram uma longa evolução geológica, onde os dados 
geocronológicos fornecem idades que vão do Arqueano ao Brasiliano, 
passando pelos Ciclos Transamazônico e Uruaçuano. A ordem de gran
deza das deformações e os movimentos relativos que esses ciclos pro
duziram na bacia pretérita ainda é um fato desconhecido. 

No caso de Niquelândia, o mergulho das camadas que circundam 
o complexo, quase sempre contra o mesmo, leva a pensar que este po
deria fazer parte de uma espécie de núcleo rígido, pelo menos nos es
tágios finais do seu emplacement, ao qual se adaptaram, por fluxo, as 
rochas mais plásticas. 

1 2 2.3.2- Distribuição na área 

O Complexo Niquelândia forma um conjunto de serranias com cotas 
máximas de aproximadamente 1.100 m, que se destaca dos arredores 
arrasados dos rios Maranhão e Bagagem, com cotas entre 450 e 600 
metros. As principais serras que formam o complexo recebem o nome 
de serra da Mantiqueira, serra dos Borges e serra do Barbosa, sendo a 
primeira a mais famosa por abrigar os depósitos de níquel supergê
nicos. 

O complexo possui uma forma grosseiramente ovalada, tendo o 
eixo maior cerca de 43 km, dispondo-se numa direção aproximada de 
N20°E; para o eixo menor estipula-se um valor médio de 15 a 18 km. 
Ocupa uma área de 680 km2, situando-se no canto nordeste da Folha 
SD.22-Z-B. 

A principal drenagem que corta o complexo é o rio Bilhágua, cujo 
vale separa a serra da Mantiqueira da serra dos Borges, afluente do rio 
Traíras, que corre para norte seguindo o lado ocidental do complexo 
indo desaguar no rio Maranhão, que é o principal rio da região. No 
lado oriental do Complexo de Niquelândia, também correndo no sen
tido norte, temos o rio Bacalhau, afluente do rio Bagagem que tam
bém deságua no rio Maranhão. 

Os diferentes tipos litológicos, que compõem o Complexo Nique
lândia, formam faixas petrográficas relativamente homogêneas e con
tínuas, seguindo o eixo maior da grande estrutura, que têm sido des
critas como zonas, possuindo corpos descontínuos de composição 
diferente, que também se alinham segundo o eixo maior. 



Distinguiram-se em Niquelândia quatro faixas de rocha engloba
das em três zonas, respectivamente zona ultrabásica, gabro-norítica 
e plutonoacamada, e dois conjuntos de corpos denominados de: 
granulitos (gl), para os de natureza félsica e textura granul ítica que se 
alinham ao longo do vale do rio Bilhágua, prolongando-se ao extremo 
norte do complexo; e piroxenitos (px), para as rochas de natureza 
piroxeníticas englobando outros termos ultramáficos, que apresen
tam texturas cumuladas. 

Das três zonas considerou-se como mais antiga a zona ultramáfica 
(ub), que em seu bojo comporta subdivisões petrográficas, segundo 
Motta et a/ií (1972), em subzona peridotito-piroxenítica na sua por
ção leste, onde predominam estes litótipos, e subzona piroxenito
peridotítica, na porção mais a oeste da zona ultrabásica, onde existe 
também a predominância dos litótipos que lhes dão o nome. 

As proporções relativas entre as duas subunidades que compõem 
a zona ultrabásica ainda não foram estabelecidas. Dentro da zona 
ultrabásica têm sido descritos corpos básicos diferenciados que pare
cem ter uma gênese diferente da mesma. Esta zona situa-se na parte 
leste do Complexo Niquelândia e é limitada tanto a leste como a oeste 
pela Zona Gabro-Norftica, enquanto que nos seus extremos norte e 
sul pelas rochas da Seqüência Vulcanossedimentar do Grupo Araxá 
( lndaianópolis). Forma uma faixa contínua que vai do extremo sul 
do complexo, junto à cidade de Niquelândia, até o extremo norte, 
onde sofre uma pequena inflexão para NO, numa distância de 43 km. 
Possui uma largura média de 3 km na porção mediana a sul, diminuin
do sensivelmente dessa porção para norte, onde passa a ter uma largu
ra em torno de pouco mais de 1 km. Calculou-se em torno de 100 km 2 

a área ocupada pela zona ultrabásica. Motta et a/ií ( 1972) calcularam 
uma espessura média de 3 km na parte sul e 700 m na parte norte. 

Toponimicamente a zona ultrabásica forma a serra da Mantiqueira 
e no seu extremo norte forma alguns morros isolados que são conhe
cidos como Pedra Verde, Mica Verde, Oco, Cabeçuda e Fruta do 
Lobo, 

A Zona Gabro-Norftica (pEni) foi interpretada como uma anticli
nal com o flanco oriental invertido e altamente milonitizado cujo nú
cleo é ocupado pela zona ultrabásica (ub). 

Forma basicamente duas faixas contínuas separadas pela zona ul
trabásica, denominadas anteriormente como zona basal e central por 
Motta et a/íi (1972) e outros. A faixa da Zona Gabro-Norftica que for
ma a borda leste do Complexo Basal (de Motta et a/ii, 19 72) ou flaser 
granulitos (de Danni & Leonardos Júnior, s.d.). evidencia sem dúvida 
uma intensa atuação dos esforços mecânicos que produziram, sobre as 
rochas gabro-norfticas metamorfizadas, retrometamorfitos, os quais 
Lindenmayer (1970a) chamou de greenstones; esta teria seu limite 
leste ocupado pelas rochas vulcanossedimentares gnáissicas altamente 
deformadas e no seu limite oeste a zona ultrabásica 

Townend (1975 apud Schmaltz, 1976) descreveu, nesta parte da 
zona gabro-norítica, seqüências máfico-ultramáficas diferenciadas. A 
TERRASERVICE (1973) mapeou também nesta faixa corpos peri
dot fticos e quartzfticos. 

Esta faixa possui 40 km de comprimento, por pouco mais de 
1,5 km de largura média, e sua área foi calculada em cerca de 
65 km2

; segundo Motta et alií (1972) teria uma espessura aproximada 
de 3 km com espessamento para norte. A outra parte da Zona Gabro
Norítica está situada entre a zona ultrabásica, limite oriental, e Zona 
Plutono-Acamada (pa), limite ocidental, possuindo em torno de 
43 km de comprimento por uma largura aflorante média de pouco 
menos de 8 km; sua área calculada foi de aproximadamente 335 km2 ; 

Motta et a/íí ( 1972) calcularam 8 km para sua espessura média. Com
preende rochas gabro-noríticas com texturas granulfticas que Danni 
& Leonardos Júnior (s.d.) subdividiram em granulitos gabro-noríticos 
e biotita-hornblenda granulitos, enquanto que a TE R RASE RVI CE 
( 1973) mapeou corpos piroxeníticos nesta faixa que se verificou pos
suírem texturas cumuladas Ocorrem <!inda corpos de s(lica possivel
mente ligados a falhamentos que também já foram interpretados 
como quartzitos e pegmatitos ricos em muscovita. 

A Zona Plutono-Acamada (pa) (Danni & Leonardos Júnior, s.d.) 
situa-se na borda ocidental do complexo, sendo limitada a leste pela 
Zona Gabro-Norftica e a oeste pela Seqüência Vulcanossedimentar de 
lndaianópolis (Grupo Araxá); toponimicamente forma a serra dos 
Borges. Possui em torno de 31 km de comprimento, com uma área 
calculada de 160 km2

, com a forma aproximada de uma lente plano-

convexa ou levemente côncavo-convexa, com a parte sul mais desen
volvida, tipo pingo d'água algo encurvado. 

Motta et a/íí (1972) calcularam uma espessura aproximada de 
5 km para o corpo, com sensível adelgaçamento para o norte. Foi 
interpretada como uma intrusão sob pressão de um corpo original
mente de natureza básica diferenciado, formando uma espécie de an
ticlinal, com o flanco oriental invertido, cujo núcleo ainda não to
talmente exposto seria constituído por rochas ultrabásicas, produto 
de diferenciação magmática. Para Danni & Leonardos Júnior (s d.) 
estes corpos de natureza ultrabásica, troctolitos e olivina gabros coro
níticos são envolvidos por anortositos que, por sua vez, gradariam 
para rochas anfibolíticas 

Outros autores descreveram e mapearam outros termos petrográ
ficos como gabros, gabros anortosíticos, gabros gnáissicos (hornblen
da gabros), epidositos e piroxenitos. 

Os corpos básicos com termos ultrabásicos, situados a leste do 
Complexo Niquelândia, descritos como gabros leste e gabros do ri
beirão do Engenho por Schmaltz (1976), têm sido relacionados ou 
não por diversos autores ao complexo; neste trabalho foram separados 
e colocados sem posicionamento definido na coluna (Fig. 1.23). 

1.2 2 3 3- Posição estratigráfica 

O Complexo Niquelândia, assim como o Barro Alto e o Cana-Brava, 
ainda se ressente de uma posição estratigráfica bem definida. 

Motta et alií (1972) atribulram para Niquelândia uma idade pré
cambriana média a inferior, supostamente maior que 1.800 MA, co
locando-o em coluna, logo acima do "Complexo Basal". 

Com o avanço dos estudos geocronológicos, embora, como se verá 
no próximo item, existir uma grande variação nos resultados radiomé
tricos, houve praticamente um consenso entre os diversos autores em 
posicionar o Complexo Niquelândia no Arqueano, ou seja, com uma 
idade superior a 2.600 MA. 

Os estudos geológicos atuais confirmam eventos diferentes na for
mação do Complexo Niquelândia (presença de corpos diferenciados); 
a disseminação desses corpos levou os autores deste trabalho, seja pelo 
desconhecimento de suas possíveis relações de consangüinidade (Zona 
Plutono-Acamada (pa) com corpos menores encaixados nas zonas 
gabro-noríticas e ultrabásica), ou ainda pela possibilidade de terem se 
originado de refusões das porções inferiores gabro-noríticas e ultrabá
sicas, a englobá-los no termo "Complexo". Neste aspecto embora se 
saiba da possibilidade de haver ocorrido eventos mais jovens, posicio
nou-se este complexo como um todo, logo acima do Complexo Goia
no, que no caso é interpretado como uma protocrosta siálica arquea
na. Considera-se duvidosamente que seja mais antigo que o Grupo Pi
lar de Goiás e contemporâneo aos complexos Barro Alto e Cana
Brava. 

1.2.2.3.4- Geocronologia 

Parece fora de dúvida que os três grandes complexos básico-ultra
básicos de Goiás, ou seja, Barro Alto, Niquelândia e Cana-Brava, tenham 
uma mesma origem e história geológica, embora possam ter comparti
mentações diferentes. Conseqüentemente, acredita-se que para uma 
interpretação geocronológica que melhor defina os grandes traços de 
suas evoluções, o estudo deva abranger, simultaneamente, os três gran
des complexos. 

Os Complexos Barro Alto, Niquelândia e Cana-Brava foram alvos 
de estudos geocronológicos realizados por diversos autores, dos quais 
destacam-se Mqtsui et alíí (1976), Souza (1973apud Tassinari, 1981) 
e Girard et ali i (1978). Estes estudos contaram apenas com datações 
pelo método K/Ar, o que dificulta muito a completa caracterização da 
evolução tectonomagmática destes complexos durante o tempo geo
lógico, devido às limitações interpretativas deste método radiométrico 
em rochas que sofreram evolução polifásica e policfclica, aliadas tam
bém à falta de uma melhor localização das amostras, que, pelos atuais 
modelos geológicos de evolução, eventualmente poderiam trazer no
vos subsídios. Mesmo assim algumas conclusões podem ser tiradas e 
outras inferidas. 

Encontram-se disponíveis até o momento 35 datações, cujos dados 
analíticos constam da Tabela 1.X. As idades obtidas distribuem-se 
dentro de um amplo intervalo de tempo, variando desde 4.000 MA até 
500 MA. Embora os limites desse intervalo sejam bem espaçados, as 
idades conseguidas agrupam-se preferencialmente em torno de 
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Fio . 123 - Reg•;o de NiQuetândia. Complexo Básico-Uitrabásico Niquelêndia e rochas plutooo-acamadas associadas. r-,lostra também a Seqüência Vulc<i'nossedimentar de 
t nda,anópolis tvsl com rochas graniticas e gnáisslcas associadas. F olha SD22· Z • B (as convenções g rã ficas d as f19uras de imagem de radar se encontram definidas no mapa geológíco 

1 :1.000.000). 
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TABELA 1 X 
Dados analíticos K/Ar para os Complexos Niquelãndia, Barro Alto e Cana-Brava 

N• de 
N• de campo Folha Litologia Material N• lab %K Af1l\d f.CSTP) X 1 o-• %Aratm Idade (MA) Rei ordem g 

57 BA-627 8022-Z-D Anfibolito Anfibólio 2386 0,4230 234,7 1,39 4010 ± 36 1 
58 BA-627 8022-Z-D Anfibolito Anfibólio 2246 0,4230 228,8 2,98 3968 ± 101 1 
59 BA-503 8022-Z-B Gabro Plagioclásio 2297 0,0985 19,5 13,65 2 450 ± 154 1 
60 BA-443 8022-Z-D Anfibolito Anfibólio 2242 0,3365 28,8 4,27 1 432 ± 102 1 
61 BA-701 8022-Z-0 Anortosito Plagioclásio 2286 0,012 0,70 96,60 1213±517 1 
62 BA-401 8022-Z-0 Gabro Plagioclásio 2278 0,7058 45,8 40,06 1173 ± 76 1 
63 BA-701 8022-Z-0 Anortosito Anfibólio 2387 0,061 3,90 30,53 1168 ± 55 1 
64 PC-20 8022-Z-C Enderbito Plagioclásio 2419 0,1100 56,0 3,79 3867 ± 34 1 
65 OB-13 8022-Z-C Enderbito Plagioclásio 389 0,1658 48,6 3,35 3700 ± 54 1 
66 N-2 8022-Z-B Gabro Plagioclásio 2365 0,083 27,26 2,64 3168 ± 37 3 
67 N-23 8022-Z-B Gabro Plagioclásio 2326 0,028 8,757 7,35 3082 ± 85 3 
68 SJT-R-156 8022-Z-B Gabro Plagioclásio 2323 0,033 6,16 9,13 2342 ± 83 3 
69 SJT-R-156 8022-Z-B Gabro Biotita 2377 7,268 238,1 1,75 682 ± 10 3 
70 N-15 8022-Z-B Gabro Plagioclásio 2328 0,007 0,861 56,9 1 788 ± 249 3 
71 N-12 8022-Z-B Anortosito Plagioclásio 2320 0,026 2,963 29,77 1 725 ± 137 3 
72 N-13 8022-Z-B Anortosito Plagioclásio 2325 0,032 2,833 91,46 1475±162 3 
73 Cana-Brava 8022-X-0 Metagabro Plagioclásio 1197 0,036 1,644 67,09 916 ± 92 3 
74 N-3 8022-Z-B Anortosito Plagioclásio 2315 0,051 2,325 83,94 899 ± 108 4 
75 N-27 8022-Z-B Gabro Plagioclásio 2364 0,081 3,547 8,77 870 ± 32 3 
76 N-28 8022-Z-B Gabro Plagioclásio 2322 0,025 1,094 36,39 868 ± 80 3 
77 N-28 SD 22-Z-B Gabro Biotita 2367 7,352 241,8 1,81 684 ± 12 3 
78 N-24 8022-Z-B Anortosito Plagioclásio 2324 0,081 2,84 0,26 726 ± 31 3 
79 V-68 8022-X-0 Metanorito Plagioclásio - 0,038 22,34 8,17 4125 ± 192 2 
80 V-89A 8022-X-D Granulito Plagioclásio - 0,046 10,99 11,1 2691 ± 50 2 
81 V-88 8022-X-0 Metanorito Plagioclásio - 0,026 5,35 22,18 2477 ± 58 2 
82 V-83 8022-X-D Anfibolito Plagioclásio - 0,035 4,96 16,79 2012 ± 51 2 
83 V-104 8022-X-D Anfibolito Rocha total - 0,351 25,67 5,38 1280 ± 21 2 
84 V-81 8022-X-0 Anfibolito Rocha total - 0,356 18,95 6,80 1010 ± 17 2 
85 V-83 8022-X-0 Anfibolito Anfibólio - 0,137 4,95 10,45 981 ± 12 2 
86 V-82 SD 22-X-D Gabranorito Plagioclásio - 0,058 2,87 83,33 971 ± 360 2 
87 V-92 8022-X-0 Anfibolito Plagioclásio - 0,755 35,71 5,96 928 ± 87 2 
88 V-15 8022-X-0 Anfibolito Rocha total - 0,9821 34,67 4,90 726 ± 10 2 
89 V-74 8022-X-D Metagabro Plagioclásio - 0,2950 7,07 14,86 522 ± 6 2 
90 MCB-364 SD 22-X-D Gabranorito Plagioclásio - 0,0670 8,49 49,98 1863 ± 30 2 
91 MCB-10-367 SD22-X-0 Metanorito Plagioclásio - 0,0247 3,13 87,21 1 866 ± 151 2 

-Referenc1as: 1 -Souza (1973 apud Tass1nan, 1981); 2- G1rard1 et a/u (1978); 3- Hasu1, Kawash1ta e lwanuch (dados med1tos); 4- HasUI & Alme1da (1970) 

3.900 MA, 2.500 MA, 1.900 MA, 1.000 MA e 600 MA. Os resultados 
próximos aos quatro últimos grupo coincidem com aqueles pertinen
tes aos Ciclos Orogênicos Jequié, Transamazônico, Uruaçuano e Brasi
liano, respectivamente. 

Os dados geológicos e petrográficos existentes indicam a presença 
de processos polifásicos e poli c f clicos nestes complexos, embora a 
atuação de todos os eventos geodinâmicos nestas rochas seja uma 
admissão que deve ainda ser encarada como preliminar, necessitando
se de um maior número de dados para concluir-se algo com maior se
gurança. 

As idades próximas a 3.900 MA, obtidas em rochas pertencentes 
aos Complexos Barro Alto e Cana-Brava, possuem significação obscu
ra, 8odendo representar apenas amostras que possuem excesso de 
Ar4 radiogênico, dando conseqüentemente idades mais antigas do 
que as reais. Entretanto, a concordância dos resultados não parece ser 
acidental, como reportam Cordani & Hasui (1975), o que obriga a 
considerar a hipótese destas idades com validade geológica. 

Admitindo-se a hipótese acima como verdadeira, ter-se-ia que con
siderar estas rochas (pelo menos as porções orientais dos complexos) 
como representativas da crosta primitiva (protocrosta) do Globo Ter
restre, que teria se formado há 4.000 MA, aproximadamente, por di
ferenciação do manto. 

Considerando-se que em análises K/Ar, às vezes, ocorrem variações 
de idades em diferentes minerais de uma mesma rocha, ou variações 
de idades em um mesmo mineral de rochas de afloramentos próximos, 
explicadas por retentividade ou absorção diferencial de argônio, Mat
sui et alíi (1976) submeteram os dados K/Ar obtidos no Complexo 
Cana-Brava a um tratamento geocronológico mais sofisticado, só pos
sfvel quando as idades conseguidas são de amostras seguramente coge
néticas. Para tanto foram utilizados o diagrama K/Ar e o denominado 
diagrama de Harper ( 1973 apud Tassinari, 1981 ), apesar de não se ter 
nenhuma certeza que a premissa acima esteja sendo obedecida. 

Desta forma, Matsui et alfí ( 1976) obtiveram no diagrama isocrôni
co K/Ar com coordenadas Ar40 /Ar36 versus K40 /Ar36 , isócronas 
com 1.925 ± 110 MA e 475 ± 15 MA (Fig. 1.26), demonstrando a 
ação dos ciclos orogênicos Transamazônico e Brasiliano naquela re-
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gião. A presença de alguns pontos acima das retas traçadas (amostras 
V-68 e V-89a) sugere tratar-se de amostras pré-transamazônicas. 

No diagrama de Harper (Fig. 1.27), que relaciona quantidades de 
Ar40 radiogênico e K'~ 0 , Matsui et a/ii (1976) verificaram que as 
amostras analisadas radiometricamente apresentavam já uma certa 
quantidade de Ar40 radiogênico incorporado nos minerais durante a 
sua cristalização. Observem na Figura 1.24 que as retas traçadas deve
riam passar pela origem do sistema, pois no inicio da evolução isotó
pica, o mineral não deveria conter nenhuma quantidade de Ar40 ra
diogênico, entretanto, isto não ocorre, demonstrando que estas amos
tras já possufam uma certa quantidade de Ar40 radiogênico na época 
de sua cristalização. 

Este fato, torna-se problemático para as análises K/Ar em amostras 
com baixo teor de K, que terão conseqüentemente, também, um bai
xo teor de Ar40 radiogênico, tornando a quantidade de Ar40 primá
rio nas amostras significativa no cálculo das idades. Portanto, as idades 
convencionais de tais amostras (V-83, V-82 e V-88) devem ser encara
das com reservas. 

Para o Complexo Niquelândia mais especificamente, apesar de não 
se ter qualquer garantia quanto à cogeneticidade das amostras anal i
sadas, devido a intrusões de inúmeros corpos diferenciados básico-ul
trabásicos e a presença de uma parte tipicamente diferenciada, a Zona 
Plutono-Acamada (pa), foi também utilizado o diagrama de Harper 
(Fig. 1.24), para que se observasse o comportamento de tais amostras. 
Neste diagrama, foi notado que as retas obtidas passam pela origem do 
sistema, indicando que ~rovavelmente estas amostras não foram afeta
das por excesso de Ar4 radiogênico e que as idades conseguidas de
vem possuir significação geológica. Apenas os plagioclásios N-12 e 
N-13 não se situaram sobre as retas, devendo-se considerar suas respec
tivas idades com cuidado. 

As amostras N-12, N-13 juntamente com N-24, são amostras de 
anortositos, que estão localizadas na Zona Plutono-Acamada (pa), 
com idades, 1.725 ± 132 MA, 1.475 ± 162 MA e 726 ± 31 MA, res
pectivamente; infelizmente, como visto acima, não proporcionam ain
da uma relativa segurança, para um posicionamento seguro em coluna 
daquelas rochas como unidade à parte, já que na mesma zona são des
critas rochas gabróides, com idades arqueanas. 
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Pela análise geral da aplicação do diagrama de Harper nos grandes 
complexos básico-ultrabásicos granulitizados de Goiás, pode-se admi
tir que os mesmos foram formados em épocas muito antigas (Arquea
no) e que nos ciclos orogênicos posteriores foram de alguma maneira 
retrabalhados e acrescidos pela formação de novas rochas, sem que se 
possa, entretanto, situar com segurança as épocas desses acréscimos. 

1.2.2.3.5- Petrografia 

Os conjuntos litológicos mapeados no Complexo Niquelândia, à seme
lhança com Barro Alto, não foram alvo de um estudo petrográfico de
talhado. Estes conjuntos, conforme já dito, tiveram sua separação no 
mapa anexo, baseada principalmente nos trabalhos da TER RASE R VI
CE ( 197 3) e de Motta et ali i ( 1972), e desse modo as observações pe
trográficas descritas a seguir são devidas aos últimos autores citados. 

Unidade pfni - Esta unidade corresponde ao que Motta et alii (1972) 
denominaram de zona basal e zona central, localizadas a leste e oeste 
da zona ultrabásica (ub), respectivamente. A zona basal, segundo os 
autores: "É composta por rochas de composição gábrica metamorfica
mente alteradas ou não. A alteração metamórfica, parcial ou total, 
mais conspfcua na base, difunde-se razoavelmente nas porções 
intermediárias e superiores da zona. Macroscopicamente, as rochas gá
bricas exibem orientações nem sempre muito nftidas, fruto da interca
lação milimétrica de faixas mais ricas em minerais félsicos com outras 
mais ricas em minerais máficos. As suas cores variam em matizes de 
cinza, ao passo que a granulometria é quase que predominantemente 
fina. Microscopicamente, a textura é granoblástica ou granular hipi
dioblástica orientada. Amiúde, verifica-se a presença de feições cata
elásticas, com o encurvamento e/ou estiramento dos minerais prisrná· 
ticos e o quebramento ou a redução de tamanho dos cristais em geral, 
evidenciando, sem dúvida, uma intensa atuação de esforços mecâni· 
cos. A mineralogia essencial compõe-se de plagioclásio básico, ortopi· 
roxênio e clinopiroxênio. Acessoriamente, têm-se uralita, espinélios 
(verde e marrom), opacos (sulfetos, entre outros), quartzo, biotita e 
carbonato. O plagioclásio pode apresentar-se maclado segundo as leis 
da Albita e da Albita/Pericl fneo. Apesar de básico (labradorita?), não 
teve determinadas com maior precisão as suas percentagens de anorti· 
ta. O ortopiroxênio é representado por dois dos membros da série 
enstatita-ferrossilita, a bronzita e o hiperstênio. Em amostras dos per
fis do mapa integrado, notou-se, a partir de um certo trecho da zona, 
que parece haver uma tendência a um progressivo enriquecimento no 
conteúdo de enstatita em direção ao seu topo. Contrariamente antes 
do citado trecho ou nas porções aflorantes mais basais da zona, este 
conteúdo parece distribuir-se de maneira bastante irregular, tanto la· 
teral (E-0) quanto longitudinalmente (N-S). Assim ter-se-ia inicial· 
mente o aparecimento de ambos os ortopiroxênios em proporções va
riáveis e heterogêneas e, depois, à medida que se aproximasse da zona 
ultrabásica (ZUb1 ), a bronzita tornar-se-ia o único ortopiroxênio pre· 
sente, cada vez mais magnesiano ou rico em enstatita. Vale registrar 
no entanto, que, em face das dimensões dessa zona, os dados disponí· 
veis são ainda quantitativamente insuficientes para que se os considere 
estatfsticos e representativos". 

"O clinopiroxênio, por sua vez, apesar de anteriormente definido 
como diopsfdio (Lindenmayer, op. cit ), não teve a sua composição 
determinada com a devida precisão para efeitos de comparação e ver i-

ficação de possfveis mudanças ao longo da zona. Sabe-se somente que 
algumas medidas razoavelmente precisas revelaram composição em 
torno dos membros diopsídio, salita e augita. 

As proporções relativas entre estes três minerais são também variá· 
veis, causando, por exemplo, o aparecimento de termos praticamente 
piroxenfticos (conteúdo de plagioclásio > 5%), principalmente nas 
proximidades do topo. Tal fato é possível que evidencie um enriqueci· 
menta no conteúdo de minerais má ficas, à medida que se aproxima da 
zona ultrabásica (Zub1) sobrejacente. Entre os piroxênios, por seu 
turno, há uma predominância quase que invariável do orto sobre o cli· 
no, fazendo com que a composição das rochas gábricas varie desde 
praticamente noritos, quando é amplo o predomfnio do orto, até pra
ticamente hiperitos, quando as porcentagens relativas mais ou menos 
se equivalem. Tais termos extremos, no entanto, só aparecem muito 
localmente sendo mais abundantes os intermediários, ou seja, os clino
piroxênios norito". 

"Complementando a principal litologia da zona registra-se a ocor
rência de um processo de alteração metamórfica, a que foram subme· 
tidas as rochas gábricas acima. As rochas assim derivadas compõem~e. 
essencial ou acessoriamente, de tremolita-actinolita, epídoto, saussuri· 
ta, talco, cl o ri ta, biotita (titanífera?), quartzo, granada, opacos (entre 
eles, sulfetos) e carbonato, às quais Lindenmayer (op. cit) chamou de 
greenstones. Quando a alteração é parcial, observam~e ainda relictos 
dos minerais essenciais às rochas gábricas". 

No tocante à zona central, Motta et alií ( 1972) relataram: "Do que 
se considera nos mapas anexos como zona central, pelo menos a sua 
porção mais oriental compõe-se de rochas de composição gábrica". 

"Macroscopicamente, tais rochas são de cor cinza, predominando 
os tons médios; localmente, podem ser leucocráticas ou melanocráti· 
cas. A sua granulação varia de fina a média, predominando a última. 
Apresentam-se em geral orientadas, mesmo que incipientemente, po
dendo, por vezes, conter verdadeiras estruturas gnáissicas, resultado da 
intercalação de bandas mais ricas em minerais félsicos com outras mais 
ricas em máficos; raramente são isótropas". 

"Microscopicamente, apresentam texturas granulares hipidiomórfi· 
case menos comumente xeno-hipidiomórficas. Texturas cataclásticas 
são também observáveis, através do quebramento e encurvamento de 
cristais, do desenvolvimento de saussurita, cl orita e quartzo em planos 
de cisalhamento e da presença de extinções ondulantes". 

"A mineralogia essencial é composta, de um modo geral, por pla
gioclásio básico, ortopiroxênio e clinopiroxênio. Acessoriamente, 
ocorrem biotita, uralita, carbonato, opacos (sulfetos), granada, quart· 
zo, saussurita e clorita". 

"O plagioclásio pode apresentar-se maclado segundo as leis da Al
bita e de Albita/Periclínio. Representa-se por dois membros da série: 
a labradorita e a bytownita". 

"O ortopiroxênio é representado pela bronzita e pelo hiperstênio. 
Quase sempre contém lamelas de clinopiroxênios paralelas aos planos 
( 100) e (001 ). O clinopiroxênio mais uma vez ficou indeterminado". 

"As proporções relativas destes minerais principais são bastante va
riáveis; localmente, quando é maior o predomínio do plagioclásio, en
contram-se termos mais anortosíticos, leucocráticos; outras vezes, 
quando predominam os máficos, aparecem gabros mais piroxeníticos, 
melanocráticos. Entre os piroxênios, há uma predominância geral 
maior do orto sobre o clino, resultando no aparecimento local de nori
tos e, mais conspicuamente, de clinopiroxênios noritos. Menos comu
mente, quando as proporções relativas mais ou menos se equivalem, 
têm-se os hiperitos; mais localmente ainda, há casos em que o clinopi· 
roxênio predomina, constituindo-se, então, os gabros. Entre os acessó
rios, além do já registrado aparecimento de saussurita, clorita e quart· 
zo, a granada, quando ocorre, o faz sob a forma de coroas no contato 
entre o plagioclásio e o piroxênio, ao passo que a uralita ocorre envol
vendo os cristais de piroxênio. Localmente, além do enriquecimento 
local de piroxênio nos termos gábricos, aparecem lentes de tamanho 
variável de piroxenito (Websterito), de cor verde-amarelada, granula
ção média e textura isótropa". 

Unidade ub - Esta unidade corresponde àquela que Motta et alií 
(1972) denominaram de zona ultrabásica. Segundo os autores, a zona 
ultrabásica comportaria subdivisões em duas subzonas: a peridotito
dunftica, composta por peridotitos e dunitos, e a piroxenito·perido
tftica, constituída por peridotitos, piroxenitos, dunitos, gabros com 
dois piroxênios (clinopiroxênio noritos) cromititos e calcedonitos. 
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As descrições petrográficas relatadas por Motta et a/ii (1972) são 
as seguintes: "A subzona peridotito-dunítica, como o nome indica, é 
formada predominantemente por peridotitos (harzburgitos, principal
mente, e lherzolitos) e dunitos, parcial ou totalmente serpentinizados 
Secundariamente, ocorrem também gabros com dois piroxênios (cli
nopiroxênio noritos). piroxenitos e calcedonitos. Alguns fragmentos 
de cromititos foram encontrados nas cabeceiras do ribeirão do Enge
nho, mas, ao que parece, eles são ali de natureza mais coluvionar do 
que eluvionar. Entre as rochas principais, a predominância recai sobre 
os termos peridotíticos. De um modo geral, verifica-se uma alternân
cia de bandas de dunito harzburgito e lherzolito, desde mil i métricas a 
métricas e com variadas formas, que Lindenmayer & Lindenmayer 
(op. cit.) caracterizam como um peridotito bandeado". 

"Macroscopicamente, os peridotitos apresentam uma cor verde-es
cura a negra, quando frescos, e amarelada, quando alterados. A sua 
granulação é fina a média, sendo que, por vezes, os cristais euédricos 
milimétricos de piroxênio sobressaem da matriz submilimetricamente 
mais fina. A sua estrutura pode apresentar-se folheada. Microscopica
mente, a mineralogia essencial é composta por olivina, piroxênios (o r
to e clino) e serpentina. A composição moda! aproximada destes mi
nerais revelou as seguintes percentagens extremas: 10 a 20% de piro
xênio (orto e clino), 80 a 90% de olivina e 30 a 60% de serpentina. O 
processo de serpentinização, invariavelmente registrado, além de par
cial, é seletivo, ou seja, verifica-se muito mais acentuadamente na oi i
vi na do que nos piroxênios. A mineralogia acessória, de um modo ge
ral, constitui-se de eddingsita, carbonato, magnetita, eremita e talco. 
A olivina, constantemente serpentinizada, aparece com dimensões va
riáveis, atingindo até cerca de 1,5 mm. Nesta sub zona as percentagens 
de forsterita (Fo) calculadas para cinco amostras (duas de peridotito 
e três de dunitos), procedentes da parte central da subzona, revelaram 
uma flagrante uniformidade, sempre em torno de Fo90 . Os cálculos 
basearam-se em medições razoavelmente precisas do ângulo ótico (2v) 
e fazem com que se situe a olivina no limite entre os membros crisoti
la e forsterita da série. Estudos de imersão e difração de raios X, rea
lizados em amostras de peridotitos e dunitos da zona ultrabásica por 
White (1970), mostraram que, de um modo geral, a serpentina pre
dominante é a lizardita, geralmente associada a quantidades subordi
nadas de clinocrisotila. O ortopiroxênio apresenta-se em cristais eué~ 
dricos, de hábito prismático curto ou tabular, com dimensões de cer
ca de 2 mm. Para os mesmos, nas poucas amostras citadas, as medidas 
do ângulo ótico mostraram uma pequena variação irregular nas per
centagens de enstatita (En8 6 _9 0 ), enquadrando no membro enstatita 
da sua série. O clinopiroxênio, de abundância bem mais restrita, não 
foi encontrado nas amostras referidas e, por isso, não ficou determi
nado com certa precisão. Desconhecem-se análises sobre as suas por
centagens relativas de Ca, Fe, Mg, sabendo-se apenas de sua presença 
em alguns peridotitos (lherzolitos). A magnetita, por seu turno, po
de deixar de assumir o seu caráter acessório, e aparecer, talvez associa
da a outros óxidos de ferro, em concentrações secundárias de forma e 
tamanho variáveis. Constitui produto da serpentinização". 

Sobre dunitos da subzona peridotito-dunr'tica, Motta et a/ii (1972) 
disseram: "São rochas de cor negra, quando frescas, e amareladas, 
quando alteradas. Sua granulação é fina a média. Microscopicamente, 
revelam uma mineralogia essencialmente à base de olivina e serpenti
na. O grau de serpentinização varia de parcial a total e produz uma 
textura em malha. Acessoriamente, ocorrem espinélio aluminoso 
(pirrotita? ), eremita, magnetita, talco e bronzita, os três últimos pro
duzidos durante a serpentinização (Constantino, 1966; White, op 
cit.). A olivina, como antes referido, situa-se no limite entre os mem
bros crisolita e forsterita da série. A serpentina, além da lizardita e da 
clinocrisolita, pode ser também, e principalmente, a antigorita, espe
cialmente no que respeita às rochas totalmente serpentinizadas, como 
depreende-se do trabalho de White (op. cit ). As rochas menos abun
dantes, que também ocorrem na subzona piroxenito-peridotítica 
(Zub2 ), atingindo aí proporções relativamente mais notáveis, serão 
descritas no subi tem a ela destinado". 

Com relação ã subzona piroxenito-peridotítica, Motta et alii 
( 1972) assim se referiram: "Os peridotitos são praticamente idênticos 
aos já descritos na subzona peridotito-dunr'tica. Na porção centro-sul 
da zona ultrabásica, mais especificamente no trecho relativo a esta 
subzona, as medições aproximadas do ângulo ótico da olivina, em 
duas amostras colhidas, revelaram percentagens de forsterita mais 
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altas do que as encontradas na subzona anterior, atingindo até Fo97 
nas proximidades da zona central. Obviamente que estes poucos dados 
aproximados não são quantitativa e qualitativamente suficientes para 
propiciarem uma generalização. No entanto, é possível que indiquem, 
se confirmados, um aumento de magnésio em direção ao topo, ao me
nos por parte das olivinas". 

"Os piroxenitos macroscopicamente são rochas de granulação mé
dia a grosseira, com cores variando em tons de verde. De um modo ge
ral, não se apresentam orientados, revelando um caráter maciço (isó
tropo). O ortopiroxênio possui cores negra e caramelo, ao passo que o 
clinopiroxênio é esverdeado Microscopicamente, apresentam texturas 
idio-hipidiomórficas, com cristais de piroxênio apresentando um há
bito prismático curto. A sua mineralogia essencial é composta por or
to e clinopiroxênio. Os acessórios, de um modo geral, são espinélios 
(verde e marrom), opacos, plagioclásio e, por vezes, o próprio clino
piroxênio. O ortopiroxênio predominante é a bronzita. Ao que tudo 
indica, nas proximidades da subzona anterior, pode aparecer a enstati
ta. Mesmo em se considerando somente a bronzita, parece haver uma 
variação nas percentagens da enstatita (En). White et alii referem-se, 
baseados em estudos de imersão e difração de raios X, a uma varia
ção nos ortopiroxênios da zona ultrabásica, cujos limites são En 76 e 
En92 . No entanto, tal variação distribui-se caoticamente, sem indicar 
a possibilidade da existência de cryptic /ayering. O clinopiroxênio não 
foi determinado, e nada se sabe a respeito de possíveis variações ao 
longo da subzona. White et a/ii (op. cit.) dizem da presença de diop
sídio ou augita em rochas ultrabásicas do Complexo do Tocantins. A 
proporção entre os dois piroxênios é variável. Quando a predomi
nância do orto é acentuada, têm-se os bronzititos, e quando as propor
ções relativas mais ou menos se equivalem, os websteritos. Além dis
so, o ortopiroxênio apresenta comumente !ameias de clinopiroxênios 
nos planos (100) e (001 ), à semelhança do que foi registrado nas ro
chas gábricas da zona basal. Em alguns casos, outrossim, tem-se o 
ortopiroxênio com extinção oblíqua. A presença de Kink band não 
é incomum". 

Sobre os dunitos Motta et alii (1972) descreveram: "Em termos 
petrográficos, equivalem-se aos já descritos na subzona peridotito-du
nftica. Apenas, tudo o indica, o seu aparecimento nesta subzona supe
rior é mais restrito. No extremo norte, em contato com rochas anfibo
lfticas, muito possivelmente relacionadas com o Complexo Basal, apa
recem rochas serpentinizadas que, localmente, apresentam-se parcial 
ou totalmente talcificadas". 

Sobre o cromititos da subzona piroxenito-peridotítica esses auto
res observaram: "Os cromititos do Complexo do Tocantins ocorrem 
em lentes, camadas descontínuas e pods de tamanho irregular, dentro 
de zona de 2-5 m de espessura, localizando-se a oeste do contato de 
transição entre as subzonas peridotito-dunítica e piroxenito-perido
títica. Os leitos individuais são compactos e raramente ultrapassam 
1 m de espessura, espaçando-se ou adelgaçando-se, passando para dis
seminações ou simplesmente desaparecendo (Motta & Araújo, 1971 ). 
Seus contatos, quase sempre nítidos, são paralelos ã foliação geral das 
rochas hospedeiras (dunito e/ou peridotito). O cromitito compacto 
apresenta, em geral, uma textura grosseira (grãos de até 1 em de diâ
metro), irregular, com grãos anédricos e por vezes alongados, eviden
ciando uma nítida lineação, a qual não pode ser melhor definida para 
efeito de correlação com os contatos e estruturas das rochas hospedei
ras. Entretanto, pode aparecer, esporadicamente, uma textura mais fi
na, regular, com grãos subédricos. White et ali i (1971) referem-se à 
presença local de textura de cúmulus (relict cumu/us texture) defini
da pela ocorrência desses grãos subédricos uniformes em matriz de sili
catos. E;stes mesmos autores descreveram em sessões polidas pequenas 
fraturas e oriHcios nos grãos de eremita, provocados por intemperis
mo, contendo filmes de goethita, ou caulinita, ou óxido de manganês. 
Em alguns grãos foram reconhecidas lamelas de exsolução de hemati
ta, e uma das amostras continha ainda grãos arredondados esparsos de 
hematita com lamelas de exsolução de ilmenita. A forma descontínua 
desses cromititos, bem como as suas texturas e estruturas, que denun
ciam intensa deformação, e a sua granulometria grosseira caracterizam 
esses cromititos muito mais como podiformes (Thayer, 1964) do que 
como estratiformes (Jackson, 1964)" 

Motta et alii (1972) descreveram ainda na zona ultrabásica os cal
cedonitos formados por processos de intemperismo químico sobre ro
chas ultrabásicas, onde o magnésio seria lixiviado, permanecendo a sí
lica na forma de calcedônia. 



Unidade pa - Esta unidade corresponde à zona de topo de Motta et 
ali i ( 1972), à seqüência acamada anfibolítico-anortosítica ou associa· 
ção plutono-acamada de Danni & Leonardos Júnior (s.d.) e às associa· 
ções plutônicas gabro-anortosíticas de Danni & Fuck ( 1979). Segundo 
Danni & Leonardos Júnior (s.d.) esta seqüência de rochas seria consti· 
tuída da base para o topo de troctolitos e coronitos, anortositos e 
anfibolitos. 

Os troctolitos e coronitos foram assim descritos por Danni & Leo
nardos Júnior (op. cit.) (1 ): "Topograficamente abaixo dos anortositos 
circundantes, eles formam dois corpos principais de rochas compac
tas, não acamadas. Com uma percentagem de 40 a 60% de minerais 
máficos, os troctolitos são constituídos por bytownita, olivina, e mag
netita, clino e ortopiroxênio em menor quantidade, sendo a única ro
cha que contém olivina na seqüência. Em muitos casos, os troctolitos 
mostram uma estrutura coronítica bem desenvolvida, com reabsorção 
parcial da olivina. Três tipos principais de coroas de reação foram 
identificadas. A mais simples é formada por uns halos de ortopiroxê
nio que circundam os núcleos de olivina e que freqüentemente evo
luem para um segundo tipo com outras bordas de clinopiroxênio e 
hornblenda. No tipo mais complexo e abundante o núcleo de olivina é 
envolvido por cristais radiais de ortopiroxênio e seguido por manchas 
estreitas e descontínuas de clinopiroxênio, que por sua vez são cir· 
cunscritos a pequenos agregados de espinélio verde e seguido por um 
anel mais externo de um intercrescimento de espinélio e um anfibólio 
fibroso. Diminutas inclusões de espinélio em grãos de plagioclásios 
adjacentes são responsáveis por seu nuveamento característico. Coroas 
de reações em clinopiroxênio estão também presentes em outros troc
tolitos e em diopsídio anortositos. Estes são formados por um anel de 
hiperstênio seguido por uma borda mais éxterna simpletítica de tre
molita e espinélio". 

Quanto aos anortositos, esses autores afirmaram: "São rochas com 
mais de 90% de plagioclásio labradorítico e em menor quantidade 
diopsídio ou hornblenda verde. Os seguintes tipos foram reconhecidos 
e mostram uma transição freqüente para anfibolitos: a) anortositos 
compactos, hololeucocráticos, com raros cristais de piroxênio e horn
blenda dispersos; b) anortosito mosqueado, com concentrações e agre
gados lenticulares de hornblenda, eles mostram freqüentes estruturas 
de fluxo e um claro bandeamento tectônico; c) anortositos acamados, 
com acamamento rítmico de camadas gabróicas hololeucocráticas 
(anortositos sensu stricto) e mesocráticas, com claras estruturas cumu
ladas; e d) anortositos gabróicos ou hornblenda leucogabros caracteri
zados por sua hornblenda primária intercumular cristalizada, local
mente, com fácies grosseira formada por cristais de 5 a 1 O em de horn
blenda poiquilítica envolvendo prismas de plagioclásio euédrico. Len
tes e bandas de ilmenita com cristais de poucos centímetros a um me
tro de comprimento estão presentes como um indicador estratigráfi
co, próximo ao contato com os anfibolitos sobrejacentes. O acama
mento magmático rítmico dos anortositos é em parte obliterado pelo 
generalizado dobramento isoclinal que freqüentemente culmina com 
a transposição tectônica do estrato cumulado, produzindo estruturas 
bandadas descontínuas Eventos metamórficos subseqüentes são regis
trados pela generalizada anfibolitização, escapolitização e saussuritiza
ção dos minerais primários. Os primeiros correspondem à recristaliza
ção de alta temperatura sintectonicamente ao dobramento isoclinal à 
medida que é representada pela reação labradorita + diopsídio +água 
~ hornblenda +granada + andesi na, enquanto que os últimos, a pro
cessos diaftoréticos em temperaturas mais baixas, acompanharam os 
eventos ta r di os de cavalgamento". 

E, finalmente, os anfibolitos foram descritos por Danni & Leonar
dos Júnior (s.d.) da seguinte maneira: "Embora as rochas tenham um 
fabric metamórfico característico e uma associação de minerais domi
nantemente metamórfica, a hornblenda ígnea primária pode ser algu
mas vezes reconhecida, ou como material intercumular preenchendo 
os espaços entre os cristais de plagioclásio ou como megacristais poi
quilíticos. As associações metamórficas são as mesmas descritas para 
os anortositos". 

A seqüência de rochas com texturas granulíticas de natureza félsi
ca que ocorre no sentido do vale do rio Bilhágua, cartografada neste 
trabalho como gl, já relatada acima, foi descrita por Motta et alii 

(1) O original encontra-se redigido na língua inglesa e aqui é apresentada uma tradução 
de trecho do mesmo 

( 1972) como tendo também rochas gábricas ou anfibolíticas associa
das. 

Aqueles autores citam ainda notas sobre ocorrências de rochas si
milares a rochas de metamorfismo de contato da fáceis hornfels. 

Aos granulitos félsicos e rochas afins, Motta et alii (op. cit.) assim 
se referem: "Os granulitos félsicos compõem-se geralmente de rochas 
quartzo-feldspáticas (gnaisses leucocráticos), contendo subordinada e 
invariavelmente máficos (biotita e/ou hiperstênio) e/ou granada. Estas 
rochas possuem uma granulação fina a grosseira e as suas cores variam 
entre branco, cinza-claro e castanho-claro. A sua estrutura pode mos
trar-se orientada ou não, sendo por vezes caracteristicamente 
gnáissica. 

Microscopicamente revelam texturas principalmente hipidiomórfi
cas e, mais raramente, xenomórficas e porfiroblásticas. As proporções 
entre os seus minerais principais são variáveis e, das amostras estuda
das, dez tiveram calculadas as suas composições modais aproximadas, 
cujos extremos apresentaram as seguintes percentagens: quartzo- 20 
a 60%; microclina - O a 40%; plagioclásio - O a 35%; granada -O a 
30%; biotita- O a 30%; ortopiroxênio- O a 15%. · 

Tal variação faz com que apareçam, localmente, termos mais quart
zíticos e leptin íticos. 

Secundária e esporadicamente, podem ocorrer, às vezes perfazendo 
até cerca de 1 0"/o do total das rochas, sillimanita e/ou cianita. Acesso
riamente, aparecem zircão (em cristais arredondados), rutilo (na for
ma de agulhas dentro do quartzo), clorita (a partir da biotita), saussu
rita (a partir do plagioclásio), muscovita e opacos". 

Salientam, ainda, aqueles autores que o plagioclásio é predominan
temente o oligoclásio (10-30% An) e mais raramente a andesina (30-
50% Anl. Sendo que o ortopiroxênio invariavelmente é o hiperstênio, 
o qual apresenta-se sempre com acentuado pleocroísmo de verde e ro
sa. Esporadicamente ocorrem intercrescimentos mirmequíticos e grá
ficos entre o quartzo e os dois feldspatos. Ainda em uma amostra re
gistraram presença de Mg riebeckita. 

Sobre as inclusões lentiformes situadas dentro da zona central 
P€ni neste trabalho, descrevem raros gnaisses leucocráticos, sendo que 
os litótipos predominantes, de natureza quartzítica, são descritos co
mo granada-sillimanita quartzitos, cianita-plagioclásio quartzitos, cia· 
nita-granada quartzitos e plagioclásio-clinopiroxênio quartzitos. Aces
soriamente, ocorrem rutilo (em agulhas dentro do quartzo), carbona
tos e opacos. 

Algumas dessas rochas parecem ter alguma semelhança petrográfi
co-estrutural com as ocorrentes no Complexo Barro Alto, às quais Al
buquerque & Sousa (1979) interpretaram como rochas granulíticas 
pertencentes às seqüências vulcanossedimentares por eles reconhecidas 
naquele grande complexo básico-ultrabásico. 

Sobre as rochas básicas gr anui íticas (?), associadas aos granulitos 
félsicos, Motta et afii (1972) assim se referem: "Sob a forma de inter
calações ou de pequenas lentes, à semelhança de xenólitos, ocorrem 
rochas melanocráticas associadas às rochas leucocráticas acima descri
tas. A sua composição varia entre gábrica e anfibolítica. Tudo indica 
que as rochas de composição mais anfibolítica predominam na porção 
centro-norte da seqüência, ao passo que as de composição mais gábri
ca predominam na porção centro-sul. 

"As pequenas lentes ("xenólitos") podem aparecer tanto nas ro
chas gnáissicas leucocráticas quanto nas próprias rochas básicas, em 
ambos os casos revelando uma granulação mais fina. Suas formas são 
as mais variadas (elipsóides, ovais, etc.), a distribuição é caótica e os 
contornos, em geral nítidos, são muitas vezes irregulares e angulosos. 
Podem ainda apresentar ou não o seu eixo maior concordante com a 
foi i ação geral da rocha hospedeira". 

Além de pressuporem transições entre os termos ácidos e básicos, 
aqueles autores citam mais adiante: "Há casos, também, em que é tão 
acentuado o caráter de heterogeneidade da mistura de termos melano
cráticos, que o aspecto resultante é o de um verdadeiro migmatito". 

Descrevem essas rochas como tendo cores escuras, variando entre 
tons cinza e verde, com granulação fina a média, com as estruturas po
dendo ou não estarem orientadas. 

Os litótipos anfibol(ticos são descritos como tendo textura granu
lar hipidiomórfica e flagrantes evidências de retrometamorfismo. A 
mineralogia essencial é composta por plagioclásio (labradorita) horn
blenda marrom, podendo aparecer, às vezes, saussurita (a partir do 
plagioclásio). Ocorrendo ainda, secundariamente, cristais poiquilíticos 
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de granada, com clorita (a partir da hornblenda), biotita, quartzo e 
opacos acessoriamente. 

Para os litótipos de composição gábrica ou gabro·anfibol (ticas, des
creveram-nos como possuindo textura granular xenoipidiomórfica. 
Aqueles autores apresentaram, para as rochas gábricas associadas aos 
granulitos félsicos, as seguintes composições modais aproximadas para 
as amostras por eles estudadas: clinopiroxênio - 20 a 40%; ortopiro
xênio- 10 a 40%; plagioclásio básico (labradorita-bytownita)- 20 a 
40%; quartzo- 5 a 30%; granada- O a 10%; feldspato potássico (mi
croclina)- O a 15%; biotita- O a 10%; hornblenda- O a 10"/o. 

Como minerais acessórios dessas rochas, citam escapolita origina
da do plagioclásio básico. Observaram ainda, no contato entre o gra
nulito félsico e a rocha básica, cianita, zircão e esfeno. 

Ainda associadas à seqüência granul(tica, aqueles autores descre
vem rochas ricas em biotita, com aspectos de verdadeiros xistos, que 
interpretaram como "possfveis" produtos intempéricos dos metabasi
tos em zonas de falhas. Em função disso, lembram que White, Motta 
e Araújo (1971) referiram-se a grandes inclusões de rochas metassedi
mentares de alto grau no complexo Niquelândia. 

1.2 2.4- Complexo Cana-Brava 

1 2.2.4.1 - Generalidades 

As primeiras referências bibliográficas sobre os trabalhos no Comple
xo Cana-Brava devem-se a Milewski (1962 apud Milewski, 1975), que 
ao checar afloramentos de "Pedra Cabeluda", descoberta pelo garim
peiro Claudionor de Souza Alves, constatou sua importância econô
mica, que viria pouco depois a constituir o maior depósito de amian
to-crisotila conhecido no Brasil, cuja produção industrial começaria 
em julho de 1967. 

Almeida (1967a) o considerou como parte do Serpentiríe Be/t por 
ele reconhecido em Goiás. 

Barbosa et a/ii (1969) interpretaram-no como um horst que se ele
vou através de falhas inversas sobre as rochas dos Grupos Araxá-Ara( 
e Bambu( 

Milewski et alii (1970) chamaram-no de "Complexo (gneo Cana
Brava", o qual teria a forma de um lopólito, associado aos metassedi
mentos dobrados do Grupo Araxá. 

A TERRASERVICE (1972) realizou mapeamento geológico, diri
gido à prospecção em escala 1: 60.000 do complexo e na região a leste 
do rio Cana-Brava Na época aqueles autores exclu(ram a possibilidade 
de a estrutura do complexo se tratar de um lopólito. 

Girodo & Paixão (1973) fizeram um trabalho anal(tico sobre o 
amianto, referindo-se sucintamente sobre a geologia de Cana-Brava. 

Marini et alii (1974) teceram algumas considerações sobre a geolo
gia do canto sudeste do Complexo Cana-Brava 

Cordani & Hasui ( 1975) postularam idades arqueanas para os com
plexos básico-ui trabásicos de Goiás, os quais possivelmente teriam si
do originados por diferenciação do manto há 4.000 MA. 

Marini, Fuck e Figueiredo (1976) sugeriram pela assimetria das fai
xas básico-ultrabásicas, uma estrutura basculada e não lopol(tica. 

Matsui et ali i ( 1976) consideraram o complexo como integrante de 
uma faixa serpentinítica muito antiga com rejuvenescimentos isotópi
cos, associados a metamorfismo, deformação e remobilização. 

Girardi et a/fi ( 1978) descreveram rodingitos associados a rochas 
piroxeníticas, gábricas e serpentin(ticas do Complexo Cana-Brava. 

Girardi et alii (1978) sugeriram metamorfismo granul(tico pré
transamazônico, que ter-se-ia envolvido em vários ciclos geológicos, 
em que poderiam ter ocorrido fusões, sendo a última de idade Brasi
liana, com características retrometamórficas e feições hidrotermais. 

Leonardos, Danni e Veiga (1979) referiram-se a abundantes pseu
dotaquilitos no Complexo Cana-Brava, devido a fusões locais relacio
nadas a movimentos transcorrentes. 

Araújo et a!ii (1979) descreveram o complexo como metamorfiza
do na fácies granul(tica, relacionando a evolução, pré-posicionamento 
atual, envolvido por no mínimo dois eventos que causaram forte cata
c! ase e ação retrometamórfica. 

Marini et ali i ( 1979) postularam idéias da gênese dos complexos 
básico-ultrabásicos de Goiás, pela formação de crosta oceânica arquea
na, granul itizada em zona de subducção de placas. 

Danni & Fuck (1979) relacionaram os três grandes complexos a 
uma faixa móvel granul ftica básico-ultrabásica arqueana, colocados 
em contato com rochas siálicas também arqueanas, por falhamentos 
inversos de alto ângulo. 
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Pamplona & Nagao (1981) inclu(ram Cana-Brava no Complexo Ba
sal Goiano dividindo-o em quatro conjuntos de rochas: conjunto gra
nul ftico, conjunto anfibolftico-gnáissico do rio Cana-Brava, conjunto 
gnáissico do rio Maranhão e conjunto básico-ultrabásico de Cana
Brava. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Projeto RADAMBRASIL no Com
plexo Cana-Brava foram em escala de reconhecimento, constando do 
caminhamento das principais estradas da região 

As constatações, juntamente com as pesquisas bibliográficas efe
tuadas, permitiram visualizar a complexidade geológica da área, en
volvida sem dúvida em vários ciclos geológicos, cujas particularidades 
muitas vezes foram mascaradas pelos eventos posteriores, sendo suas 
identificações e caracterizações sempre assuntos altamente polêmicos. 

A relativa flexibilidade dos atuais modelos geotectônicos permite 
estabelecer-se concepções evolutivas teóricas muito distintas para a 
explicação dos fenômenos geológicos observados, como pode ser no
tado nos trabalhos de Pena et alii (1975) e Marini et a!ii (1979). As 
concepções de trabalhos de caráter regional, normalmente, contras
tam com as de trabalhos em escalas locais ou de detalhes, cujas par
ticularidades não podem ser abrangidas pelos primeiros que, no en
tanto, têm a vantagem da análise global dos fenômenos geológicos, 
o que dificilmente é conseguido em trabalhos espec(ficos locais. Ne5se 
sentido o diálogo mantido com as empresas que atuam no setor, bem 
como com vários geólogos conhecedores do problema, foi de alta 
valia para o melhor direcionamento deste trabalho. 

O grande número dos estudiosos do problema, contatados, incli
na-se a admitir, como indicam os dados geocronológicos, a formação 
dos complexos, pelo menos em parte, como derivados de litosfera 
oceânica ou protocrosta oceânica (arqueana) com evolução poste
rior de seqüências vulcanossedimentares tfpicas. 

Acredita-se que a formação das crostas oceânicas sempre com
porta em maior ou menor escala a participação sedimentar, mesmo 
que de caráter pelágico, ou mesmo a evolução dos elementos for
necidos pelos centros vulcânicos em expansão, cujos retrabalhamen
tos, condicionamentos deposicionais ou de dispersão que dependem 
de suas caracter(sticas Usico-químicas e dos condicionamentos ener
géticos do ambiente produzem eventualmente rochas com caracter(s
ticas qufmicas e petrográficas t(picas de rochas sedimentares 

Por isso, áreas com essas características, elevadas posteriormente, 
como é o caso, a um alto grau metamórfico, dificilmente serão perfei
tamente caracterizadas, geológica ou quimicamente, comportando 
sempre várias gêneses teóricas. Em suma, esses fatos podem sempre 
trazer o ceticismo das caracterizações, geológicas e/ou petroquímicas, 
que nesses casos sempre trazem o estigma das reomogeneizações, per
das ou acréscimos pelos processos metamórficos posteriores. Contudo, 
apesar de no Complexo Cana-Brava não existirem dados petroqu(mi
cos à disposição, acredita-se, por correlação com Niquelândia e Barro 
Alto, num "magma" original de composição "toleftica", embora os 
dados ali obtidos também sejam de caráter preliminar. 

Sem dúvida, como anteriormente comentado, não se pode traçar 
evoluções geológicas em separado para os três grandes complexos bá
sico-ultrabásicos, quais sejam, Cana-Brava, Niquelândia e Barro Alto; 
contudo, tem-se que admitir compartimentações particulares para 
cada um dentro do processo evolutivo. Por exemplo, as seqüências 
plutônicas acamadas, bem caracterizadas nos Complexos Barro Alto 
e Niquelândia, não encontraram até o momento equivalentes em 
Cana-Brava; por outro lado, as faixas ultrabásicas envolvidas pelas 
seqüências gabro-norfticas granulitizadas e/ou retrometamorfizadas, 
interpretadas como base destas nos Complexos Cana-Brava e Nique
lândia, possuem compartimentação diferente da de Barro Alto que 
pode ser interpretada como parte da seqüência plutono-acamada 
(zona dos troctolitos, coronitos, anortositos, anfibolitos) como o fi
zeram Albuquerque & Sousa (1979) (Fig. 1 19). Por isso numa evolu
ção conjunta tem-se que admitir possfveis variações de condiciona
mentos ao longo do cinturão. 

A aceitação das idéias de que o alinhamento dos três grandes com
plexos estaria delineando uma zona de subducção fez com que, apoia
dos em dados de campo, se teorizasse uma evolução para Cana-Brava 
segundo os modelos da Tectônica de Placas, enunciados para a região, 
primeiramente por Pena et alii (1975) e posteriormente por Marini 
etalii (1979). 

As dificuldades encontradas são inúmeras, pois envolvem o conjun
to de unidades laterais que têm sido mapeadas como bacias à parte 



Sem dúvida o estabelecimento do tamanho e forma da bacia ini
cial, ordem de grandeza em que a mesma foi deformada pelo fecha
mento, comportamento das seqüências plataformais, caracterização 
petrográfica e estrutural atual dos termos envolvidos nas zonas de 
choque ou da subducção, movimento relativo dos grandes blocos 
(complexos), separação dos mesmos, etc. são problemas, que dificil
mente chegar-se-á a um consenso, podendo-se nos atuais n lveis de 
conhecimento tratá-los tão-somente de forma esquemática. 

A partir da descoberta de rochas ultrabásicas e xistos com seixos 
de quartzo rolados, encimadas por quartzitos conglomeráticos com 
blocos de hematita na região do povoado de Colinas, canto nordeste 
da Folha SD.22-Z-B, interpretamos os xistos e os quartzitos conglo
meráticos com blocos de hematita como interdigitações entre os ele
mentos fornecidos pelos aparelhos vulcânicos do fundo da bacia e os 
sedimentos continentais, bem como os produtos do retrabalhamento 
de rochas tipo formações ferríferas, nas fases de assoreamento avança
do da bacia. Neste sentido, vimos algum relacionamento com as se
qüências vulcanossedimentares que bordejam os grandes complexos, 
cuja evolução geológica poderia ser explicada satisfatoriamente por 
Tectônica de Placas. 

O conjunto cataclástico, constitu(do por gnaisses cataclásticos, 
protomilonitos, milonitos, milonito gnaisses mapeados por Araújo 
et a/ii (1979) no lado E do Complexo Cana-Brava, envolve faixas de 
rochas xistosas e quartzíticas, intensamente cataclasadas, além de cor
pos de xistos básicos, anfibolitos, gabros e noritos, estes últimos, se
gundo Pamplona & Nagao (1981 ), poderiam ter alguma relação com 
as rochas básicas do complexo ou ser resultantes do metamorfismo de 
rochas ricas em anfibólio. Esses autores descreveram os gnaisses ca
taclasados e milonitizados com estruturas xistosas, com intensa de
formação e esmagamento dos minerais, como podendo mostrar ban
deamento de faixas claras constituídas de quartzo e feldspato e faixas 
mais escuras constituídas de biotita, epídoto, anfibólio e outros má
ficas, sendo o aparecimento de estruturas migmatíticas comuns. Os 
termos migmatlticos mais freqüentes corresponderiam a migmatiza
ções em zonas intensamente afetadas por cataclase e falhamentos. 
Descreveram ainda migmatitos, agmatitos, de paleossoma anfibolltico, 
anteriormente também descritos por Girardi et ali i (1978), que teriam 
sido transformados (neossoma) pela introdução de material quartzo 
feldspático. 

Das várias hipóteses que esses autores sugeriram para a origem e 
posicionamento dessa faixa cataclástica constituída por diversos tipos 
petrográficos metamórficos, citaram que os gnaisses e migmatitos po
deriam ter sido formados a partir dos sedimentos do Grupo Araxá, 
não tendo vinculação com as rochas do Complexo Basal (Goiano) 
correspondendo a fácies metamórficas de maior profundidade colo
cadas por falhamentos junto aos metamorfitos de mais baixo grau 
do próprio Grupo Araxá. 

A descrição de Pamplona & Nagao ( 1981) mostra sem dúvida uma 
área em que houve uma grande mistura de rochas, ocasionada por fe
nômenos tectônicos com fusões eventuais. 

Os fenômenos de migmatização descritos por Pamplona & Nagao 
( 1981) poderiam, eventualmente, evoluir produzindo granitos como o 
mapeado pelo Projeto Canabrava-Porto Real a E-NE da barra do rio 
Tra(ras com o rio Maranhão. 

Pensa-se que essas fusões poderiam ocorrer devido ao alto grau 
geotérmico e à abundante presença de fluidos. Interpretou-se essa 
faixa como área de subducção, onde se produziu uma zona de arrasto 
descendente no sentido leste-oeste que provocou a mistura, cataclase e 
gnaissificação e/ou granitização das rochas de cobertura succionadas. 
Isto provoca também o dobramento em anticlinal do bloco leste 
"obductado", onde o flanco oriental seria progressivamente invertido. 
No núcleo dessa anticlinal penetraria a parte ultrabásica "diferencia
da", originariamente base do conjunto, e serpentinizada posteriormen
te. 

O flanco invertido dessa estrutura anticlinal sofreria mais intensa
mente o processo cataclástico, provocado na zona de arrasto descen
dente. Essa interpretação também pode ser aplicada no Complexo Ni
quelândia. Nessa evolução, os metabasitos descritos por vários autores 
na borda leste de Cana-Brava e tidos eventualmente como borda de 
resfriamento seriam parte do conjunto gabro-nor(tico granulítico, 
altamente cataclasado e retrometamorfizado dinamicamente. 

Pamplona & Nagao ( 1981 ) ao descreverem a faixa de me tabas i tos 
assim se referem: "As rochas metabas(ticas parecem se originar de ro-

chas básicas do maciço, que foram submetidas a intenso retr ometa
morfismo". Continuam mais adiante: "Essa hipótese é evidenciada 
pelo fato de existirem, dentro da faixa metabas(tica referida, zonas ou 
porções de rochas não retrometamorfizadas, e que se caracterizam 
como metagabros e/ou metagabros anfibolitizados, tais como ocor
rem na parte nordeste da serra de Cana-Brava, próximo à barra dos 
rios Cana-Brava com Maranhão. Os efeitos retrometamórficos são 
mais intensos e completos na região meridional do macico nas áreas 
adjacentes à mina de Cana-Brava". · ' 

A descrição desses autores mostra uma estreita relação entre o 
conjunto gabro-norltico granulitizado e os metabasitos. Amostras des
sa faixa estudada mostram uma textura afanltica microcristalina a 
vítrea, composta de actinolita-tremolita com plagioclásio, quartzo, 
vidro, cl orita fi ogopita e opacos. Sendo os principais constituintes os 
pequenos prismas de anfibólio (actinolita-tremolita?), com o quartzo 
e plagioclásio ocorrendo em menor quantidade, estando a flogopita e 
clorita dispersas na rocha em quantidade subordinada. 

A rocha possui uma textura afan(tica e vítrea, eventualmente uma 
textura vulcânica(?), sendo as transformações de epizona evidentes. 
No extremo NE da serra de Cana-Brava foi coletada uma amostra 
que no microscópio apresentou-se foliada, orientada com alternância 
de lentes irregulares, constituídas por prismas de cristais e partes iso
trópicas com aspecto de vidro, e lentes de anfibólio (actinolita-anfi
bolito) que se alternam com lentes escuras isotrópicas, que parecem 
ser resultado de extrema cataclase, passando a pseudotaquilitos. A ro
cha original foi interpretada como metaultrabásica. 

Leonardos, Danni e Veiga (1979) também se referem a pseudota
quilitos nos Complexos Niquelândia e Cana-Brava, produto de extre
ma fragmentação de rochas cristalinas, acompanhadas de fusões lo
cais, com aparecimento de material vítreo, provocado pelos desloca
mentos rápidos em zona de falhas. 

Nestes termos a correlação dos metabasitos, com o corpo princi
pal gabro-norítico representante da crosta oceânica primitiva dobrada 
em forma de anticlinal invertida, com o flanco invertido extremamen
te cataclasado e o núcleo constituído de rochas ultrabásicas (hoje ser
pentinitos) que originalmente faziam parte da porção basal da seqüên
cia, parece uma interpretação bastante aceitável. 

Na serra do Bota e adjacências, onde têm sido reconhecidas, rochas 
gabro-noríticas com feições (gneas reliquiares e feições metamórficas 
superimpostas (como zoneamento e presença de gemi nações complexas 
nos plagioclásios, zoneamento nos ortopiroxênios, olívina com coroas 
de reação, envolvendo simplectitosde piroxênio e espinélio, plagioclá
sios ripiformes com sinais de recristalização nas bordas), descritas por 
Girardi et alii (1978) e Pamplona & Nagao (1981 ), possuem semelhan
ça com os Gabros Leste descritos por Schmaltz (1976), em Niquelân
dia, situados num posicionamento geológico equivalente. 

As texturas coroníticas lembram a Seqüência Plutono-Acamada 
(pa) em Niquelândia, no entanto o posicionamento geológico diverge 
daquele. 

O estudo genético ainda é problemático, mas como se situam 
numa zona de arrasto descendente, com visíveis feições migmatíticas 
e de granitização, pode-se supor que o grau energético do ambiente se
ria suficiente para refundir as seqüências básico-ultrabásicas(?) 
mencionadas, eventualmente pertencentes ao pacote vulcanossedi
mentar (Palmeirópolis) que, pela fusão em zona de grande pressão, 
tomariam um movimento ascensional de caracterlsticas dômicas, ou 
ainda representar intrusões tardias desvinculadas do Complexo Cana
Brava e seqüência vulcanossedimentar. 

Pelo desconhecimento de melhores estudos, estas rochas foram 
separadas e, à semelhança com os gabros leste em Niquelândia, colo
cadas fora da coluna. 

1.2.2.4.2- Distribuição na área 

O Complexo Cana-Brava estende-se desde aproximadamente 3 km a 
SO da cidade de Minaçu, situada na porção mediana leste da Folha 
SD.22-X-D, até a uns 2 km a N do rio Mucambão. Pelo seu alinha
mento estrutural incluiu-se o corpo denominado de Maciço Córrego 
do Mato por Ribeiro Filho & Teixeira (1981 ), o que estende a estru
tura a aproximadamente 60 km de comprimento. 

O complexo tem a forma de uma cunha levemente encurvada, com 
a concavidade voltada para NO, e a faixa ultrabásica serpentinizada 
ocupa a porção mediana leste, seguindo descontinuamente a direção 
geral da estrutura (Fig. 1.25). 
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r •11 1.25 - Regrao da serra d e Cana-Brava. Complexo BâsiCo-UIIrabásteo Cana-Brava (P E: cn e sp) e SeQUência Vulcan<>o.Sedimenta• <1e l'alme~tOPOiis (vs). A te•'" tem-se o 
Lineamento Maranhao-Parana.. Folha SD.22·X·D. 
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A largura maior do corpo encontra-se na sua parte sul, na região 
da cidade de Minaçu, onde atinge cerca de 10 km, estreitando-se em 
direção a N, em cuja extremidade passa a ter em torno de 1 km de lar-
gura a fi orante 

2 
A área calculada do corpo foi de aproximadamente 255 km , dos 

quais 23 km2 são ocupados pelas rochas ultrabásicas serpentinizadas e 
232 km 2 pelas rochas gabro-noríticas, gaiJros anfibolitizados e meta
basitos, segundo o trabalho da TERRASERVICE (1972); os metaba
sitos da borda leste de Cana-Brava, não separados neste trabalho, ocu
pam uma área em torno de 65 km2

, estendendo-se numa faixa con
tfnua com largura média aproximada entre 1,5 e 2,0 km, desde o ex
tremo sul do complexo até pouco a norte do rio Cana-Brava, próximo 
a sua foz no rio Maranhão. 

1.2 2.4 3- Posição estratigráfica 

O Complexo Cana-Brava, assim como o Niquelândia e o Barro Alto, 
ainda se ressente de uma posição estratigráfica bem definida. 

Os dados geocronológicos indicam uma idade arqueana, maior que 
2.600 MA para os complexos. 

Neste trabalho adotou-se a idade arqueana (Pré-Cambriano lnfe· 
rior), posicionando em coluna logo acima do Complexo Goiano e 
abaixo do Grupo Pilar de Goiás. 

1. 2. 2.4.4 - Geocron oi ogia 

Pela necessidade de um tratamento geocronológico conjunto, dos 
três grandes complexos no item Geocronologia do Complexo Nique
lândia, elaborou-se um estudo mais pormenorizado, envolvendo as três 
estruturas. 

Particularmente em Cana-Brava relembramos as significações obs
curas das idades próximas a 3.900 MA 

Os trabalhos de Matsui et a/ii (1976), onde foram utilizados os 
diagramas isocrônicos K/Ar e de Harper (Figs. 1.26 e 1.27), sendo 
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Fig 1 26- Diagrama isocrônico K/Ar para o Complexo Cana· Brava (Matsui et alii, 1976) 

Ar 40 
(CCSTP/g) 

0.4 
(l0-4) 

. V-15 
8 

0,3 

),'" 
V-92 

. V-104 

0.2 

V-89a 

0,1 

0,1 0.2 03 0.4 0.5 0,6 0,7 0,8 0.9 

Fig 1 27- Diagrama de Harper, Complexo Cana·Brava (Matsui et alii, 1976) 
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obtidas isócronas com 1.925 ± 110 MA e 475 ± 15 MA, demonstram 
a ação dos Ciclos Orogênicos Transamazônico e Brasiliano, na região. 
Contudo, a presença de alguns pontos acima das retas traçadas (amos
tras V-68 e V-89a) sugere tratar-se de amostras pré-transamazônicas. 

1.2.2.4.5- Petrografia 

No Complexo Cana-Brava, à semelhança do Complexo Niquelândia, 
suas rochas não foram submetidas à análise petrográfica sistemática no 
presente trabalho. Assim, o estudo petrográfico apresentado a seguir 
deve-se a Pamplona & Nagao ( 1981 ). Esses autores subdividiram o 
complexo nas seguintes unidades litológicas: 

- rochas metabasíticas de fácies epfdoto anfiboli to, associadas a ro· 
chas de fácies xisto verde, compreendendo xistos magnesianos (clori
ta-talco xisto, quartzo·epídoto-clorita xisto, tremolita xisto, talco
tremolita-clorita xisto, actinolita xisto, clorita xisto); 
- rochas ultrabásicas metamorfizadas, constitufdas predominante
mente de peridotitos e piroxenitos serpentinizados e serpentinitos, 
não tendo sido identificadas rochas frescas ou semi·alteradas de com
posição dun ftica; e 
-rochas gabróicas metamorfizadas, constituídas predominantemente 
de metagabros, metagabro-noritos, e que, devido ao metamorfismo se 
apresentam parcial ou totalmente anfibolitizadas. 

No presente trabalho o primeiro e o último conjunto foram ma
peados como Complexo Cana·Brava indiferenciado (pecn), e o se
gundo como um conjunto litológico individualizado no mapa com a 
simbologia sp. Esses conjuntos foram assim descritos por Pamplo
na & Nagao (1981): 

"Rochas metabásicas de fácies epídoto-anfibolito- A Unidade das 
rochas metabasíticas de fácies epídoto·anfibolito, dentro do pacote 
litológico que constitui o Maciço de Cana- Brava, cor responde à sua 
porção basal e sua distribuição ocorre numa faixa de algumas centenas 
de metros de largura, contl'nua na parte oriental do referido maciço, 
estendendo·se paralelamente ao longo do ribeirão Bonito e da mar
gem esquerda do rio Maranhão. 

"Além das características litológicas e estruturais, notam-se, 
em quase todas as lâminas delgadas analisadas, fortes evidências de 
retrometamorfismo e, secundariamente, de processos hidrotermais e 
metassomát i c os. 

"Petrograficamente, para uma melhor caracterização pode-se con
siderar como predominantes os epídoto·anfibolito, anfibolito e "ro
chas verdes". 

"Os epídoto-anfibolitos e anfibolitos são predominantemente 
constitufdos de anfibólios, epídotos, plagioclásios, tendo como mine
rais secundários: clorita, quartzo, talco e sericita Como acessórios 
aparecem titanita, granada, apatita, carbonatos e opacos. 

"Os anfibólios são predominantemente da variedade hornblenda 
verde a marrom que podem estar total ou parcialmente transformados 
em anfibólio fibroso ou acicular (tremolita e/ou actinolita), ou mes· 
mo em clorita. Foram observadas ainda transformações de anfibólio 
em zoisita/clinozoisita e clorita, e ainda muscovita. Em algumas amos
tras foram identificados piroxênios (diopsfdio) em forma de cristais 
reliquiares no centro de anfibólios, ou ainda de ortopiroxênios reduzi
dos a núcleos residuais cercados por talco. A tremolita pode resultar 
da alteração de piroxênios, segundo a reação: piroxênio -+hornblen
da -+tremolita. 

"Os plagioclásios ocorrem sempre. Entretanto, nas rochas se apre
sentam transformados em ep{dotos (clinozoisita e zoisita), na forma 
de pseudomorfos de plagioclásio; a clorita pode ser resultante da 
transformação de plagioclásio; em poucas amostras verificam-se restos 
de plagioclásios inalterados. 

"Os epídotos (clinozoisita/zoisita) parecem ter pelo menos dois ti
pos de geração nas rochas: um ligado à transformação de plagioclásios 
e/ou anfibólios, e o outro ligado a veios secundários, onde ocorrem 
associados a carbonatos em forma de cristais idiomorfos 

"O quartzo, quando presente, pode ser de dois tipos: um primário 
na forma de cristais muito finos, imbricados e deformados, e outro se
cundário, não deformado, na forma de veios, provenientes da fase hi
drotermal quando pode estar associado a carbonatos. 

"As granadas presentes estão parcial ou totalmente cloritizadas, 
enquanto que as cloritas podem se apresentar na forma de pseudomor
fos ou formando cristais isolados e idiomórficos. 



"A titanita presente pode ser resultante da reação a partir de ilme
nita. 

"As diversas reações de transformações dos minerais presentes e 
suas associações em desequilíbrio indicam claramente fortes evidên
cias de que as rochas anfibol íticas e epídoto-anfibol íticas sofreram in
tenso retrometamorfismo e forte ação hidrotermal. 

"Os anfibolitos e epfdoto-anfibolitos apresentam-se com estrutura 
maciça, às vezes bandeados, e texturas nematoblástica e granoblástica. 
Têm um diaclasamento plano-paralelo, em conseqüência do intenso ci
salhamento sofrido, o que é bastante evidente nas fotografias aéreas, 
principalmente nas partes leste e nordeste do Maciço de Cana-Brava. 

"Xistos magnesianos ocorrem em faixas descontínuas na porção 
basal do pacote das rochas metabasíticas, preferencialmente nas áreas 
em contato com as rochas adjacentes do Complexo Basal ou do Grupo 
Araxá (neste trabalho consideradas como pertencentes à Seqüência 
Palmeirópolis). ou ainda na zona de contato com as rochas ultrabási
cas Apresentam-se como tremolita xistos, clorita xistos, clorita-talco 
xistos e clinozoisita e actinolita xistos 

"São constituídos predominantemente por clorita e secundaria
mente por epfdoto, tremolita, raras hornblendas e actinolita e talco; 
quartzo ocorre freqüentemente, sendo ra1 as as presenças de muscovi
ta, biotita, titanita, granada, carbonatos, serpentina e sericita. O epí
doto presente, predominantemente clinozoisita, aparece em forma de 
cristais grandes e parece ter sido formado após a fase de cataclasa
mento e milonitização Ocorre, às vezes, epídoto como produto de 
transformação de plagioclásios. 

"A clorita tem sua oligem ligada ao retrometamorfismo, pois há 
evidência de ter sido f01 mada a partir de granadas e/ou anfibólios. 

"Os anfibólios estão transformados em biotitas e cloritas, enquan
to a ilmenita, quando presente, encontra-se envolvida por titanita 

"A tremolita, quando ocorre, é predominante, e sua origem parece 
estar ligada originalmente ao piroxênio (diopsídio) que se alterou para 
tremolita. O quartzo pode ser de origem primária ou secundária: apa
rece em forma de veios. 

"A textura varia de granoblástica a nematoblástica e a estrutura é 
xistosa, podendo aparecer bandeamento de rochas máficas e quartzo
feldspáticas Os xistos magnesianos mostram, além dos efeitos retro
n.etamórficos, a ação de forte cataclasamento e mil onitização. 

"As rochas metabasíticas parecem se originar de rochas básicas do 
maciço, que foram submetidas a intenso retrometamorfismo As ro
chas gábricas (gabronoritos e gabros) foram metamorfizadas até a fá
cies epídoto-anfibolito e xistos verdes 

"Essa hipótese é evidenciada pelo fato de existirem, dentro da 
faixa metabasítica referida, zonas ou porções de rochas não retro
metamorfizadas e que se caracterizam como metagabros e/ou meta
gabros anfibolitizados, tais como ocorrem na parte nordeste da serra 
de Cana-Brava, próximo à barra dos rios Cana-Brava com Maranhão 
Os efeitos retrometamórficos são mais intensos e completos na região 
meridional do maciço, nas áreas adjacentes à mina de Cana-Brava. 

"As rochas metabasíticas, como todas as outras rochas do Maciço 
de Cana-Brava, mostram falhamentos transversais, de sistemas NE e 
NW, que interceptam e interrompem os diversos contatos e parecem 
ser posteriores à fase de cisalhamento e cataclasamento sofridos pelo 
maciço. 

"Rochas ultrabásicas - As rochas ultrabásicas do Maciço de Cana
Brava são representadas por serpentinitos e piroxenitos, estes poden
do se apresentar serpentinizados 

"Os serpentinitos são predominantes em relação aos piroxenitos e 
dentro do maciço se distribuem preferencialmente na borda leste da 
serra de Cana-Brava, formando faixas descontínuas. A presença maior 
de serpentinitos situa-se na porção SE do maciço, compreendida entre 
o ribeirão Bonito e o cónego Forquilha, onde é mais espessa e con
tinua. 

"Além da faixa leste da sena de Cana-Brava, ocorre ainda um ser
pentinito em forma de corpo lenticular com cerca de 4 km de com
primento por 0,8 km de largura, na margem direita do ribeirão Dois 
de Junho, cujo corpo foi objeto de pesquisa para nfquel, por diversas 
companhias. Suas posições estratigráfica e cronológica não estão bem 
esclarecidas. 

"Na extremidade nordeste da serra de Cana-Brava aflora, pela úl
tima vez, o serpentinito mineralizado, de pequena espessura, em 
contato com talco xisto e esteatito evidenciando a ação metassomá-

tica nas rochas ultrabásicas, nas proximidades de sua zona basal, onde 
deve ter havido enriquecimento de sflica. 

"Rochas gábricas e gabro-noríticas- Incluem-se dentro da unidade 
das rochas gábricas do Maciço de Cana-Brava as rochas básicas com
preendidas entre os termos norito, gabro-norito e gabro, que represen
tam a litologia predominante do Maciço Cana-Brava (serra Cana-Brava 
e morro da Bota). 

"Essas rochas apresentam-se metamorfizadas em metagabro, me
tagabronorito e metanorito nas zonas de cisalhamento e falhamento. 

"Na serra de Cana-Brava observam-se faixas ou zonas preferencial
mente mais metamorfizadas, cujas rochas atingiram caracterfsticas de 
anfibolitos tfpicos, correspondentes a zonas de intenso falhamento e 
cisal h amento. 

"Se for confirmado, através de estudos posteriores, que os anfi
bolitos da faixa oeste do rio Cana-Brava pertencem ao complexo bá
sico-ultrabásico de Cana-Brava, como pareceu indicar pelo morro do 
Filó, devem corresponder à faixa mais metamorfizada das rochas bá
sicas (neste trabalho foram incluídos na Seqüência Vulcanossedimen
tar de Palmeirópolisl. 

"Por outro lado, no morro da Bota, intercalada às rochas metagá
bricas, ocorre uma rocha básica, que apresenta ca1acterfsticas textu
rais diversas daquelas do maciço (presença de olivina e formação tex
tura em "carona"). Pode-se admitir uma origem distinta para esta ro
cha; entretanto, as relações de campo e ausência de contato tornam 
sua posição duvidosa e para seu esclarecimento exige estudos com
plementares (neste trabalho foram cartografados como sem posicio
namento definido em coluna). 

"Os metagabros da serra ele Cana-Brava são predominantemente 
constituídos de plagioclásios, clinopiroxênios e ortopiroxênios. Como 
minerais secundários e acessórios, ocorrem anfibólio (hornblenda). 
alguma biotita, epídoto e opacos. Na maior parte das vezes, os meta
gabros apresentam indícios de deformação e isorientação dos mine
rais, além da estrutura bandeada de plagioclásio e piroxênio Ocasio
nalmente apresentam milonitização e/ou cataclasamento. Os clinopi
roxênios predominam sobre os ortopil oxênios, enquanto a hornblen
da provém de piroxênio; o epídoto (clinozoisita e zoisita) se origina 
do plagioclásio. Os plagioclásios pertencem à série An 55 e An 75 , 
predominando An60_65· 

"Os metagabronoritos e os metanoritos, de um modo geral, são 
constitufdos essencialmente de plagioclásios, clinopiroxênios e orto
piroxênios. Como minerais secundários, apresentam anfibólio geral
mente originado a partir de piroxênios; epfdoto (clinozoisita e zoisi
ta), biotita, talco e quartzo. Como acessórios, apresentam opacos, apa
tita, titanita, granada e carbonatos. 

"Os plagioclásios predominantes são da série An 55 _60 ; por altera
ção dão origem a epfdotos (clinozoisita e zoisita) e sericitas, podendo, 
em alguns casos, restar apenas pseudomorfos. 

"Os ortopiroxênios apresentam, por vezes, I ameias de exsolução e 
pleocroísmo que, por alteração, dão 01 igem a talcos. 

"O anfibólio predominante é a hornblenda, às vezes tremolita e/ou 
actinolita, que se originam dos piroxênios. A biotita também se ori
gina dos máficos, principalmente dos piroxênios 

"O quartzo é sempre de caráter acessório, o mesmo ocorrendo 
com carbonatos, apatita, granada e opacos". 

1.2. 2.4.6- Hipóteses sobre os cinturões básico-ultrabásicos 

A origem dos muitos cinturões básico-ultrabásicos tem sido assunto 
controverso. Existem cinturões cujo metamorfismo foi fraco ou au
sente e, nesse caso, conservam as texturas e estruturas de lavas 
(pillows, vesículas e texturas spinifex, porfirítica, etc), comprovando 
sua origem magmática efusiva; outros têm suas feições completamente 
destruídas e é nesses casos que reside a polêmica. Particularmente em 
Goiás a origem dos grandes complexos básico-ultrabásicos tem sido li
gada a intrusões acamadas ou alpinas e até mesmo intermediárias entre 
esses dois tipos, pois exibem feições características de ambos. Com 
relação a esses tipos de jazimentos serão mostrados a seguir alguns 
exemplos, para que se possa situar o problema 

Wyllie (1967) admite que a associação gabro-norito-peridotito 
ocorre como intrusões acamadas na forma de lopólitos estratiformes 
de tamanho variável, tipo Skaergaard O autor cita que muitos petró
logos concordam que as rochas ultramáficas acamadas desta associa
ção se desenvolveram em câmaras superficiais como acumulações su-
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perpostas de cristais formados durante a recristalização fracionada 
de um magma gabróide original do tipo toleítico. A influência da gra
vidade no afundamento dos cristais é evidente, mas são necessários 
processos adicionais para explicar a formação de unidades cíclicas den
tro dos leitos. As rochas ultramáficas nesta associação são essencial· 
mente sedimentos magmáticos (cúmulus) facilmente distingulveis 
dos cristais pós-cúmulus. 

lrvine & Smith (1967), que estudaram as rochas ultramáficas 
da intrusão de Muskox, no Canadá, a admitem como representando 
uma seqüência "estratiforme" de rochas gabróides e granofíricas. As 
unidades cíclicas são distinguidas pela grande proporção de rochas 
ultramáficas, particularmente tipos ricos em olivina e por repetição 
de leitos em seqüências específicas ou ciclos. Segundo estes autores, 
os ciclos de leitos repetidos, que são similares ãs "unidades clclicas" 
reconhecidas por Jackson (1961 apud lrvine & Smith, 1967), no 
Complexo Stillwater, são ilustrados por três exemplos: peridotito
ortopiroxenito-websterito; dunito-olivina clinopiroxenito-olivina ga
bro e unidades clclicas dentro do leito na intrusão Muskox. A se
qüência peridotito-ortopiroxenito-websterito é repetida quatro vezes 
no topo de leitos ultramáficos. As duas unidades superiores contêm 
leitos de cromitito que ocorrem no peridotito, bem como na base dos 
ortopiroxenitos, e, desse modo, são parte integral da repetição siste
mática. Estas rochas são cumuladas. Na unidade cíclica dunito-olivina 
clinopiroxenito-olivina gabro, os minerais cúmulus ocorrem na seguin
te ordem: olivina mais um pouco de eremita; olivina + clinopiroxênio; 
olivina + clinopiroxênio + plagioclásio A eremita como no exemplo 
precedente cessa de se formar quando começa a precipitação do 
piroxênio 

Jackson (1967) fez uma comparação entre as intrusões de 
Stillwater, Great'Dyke e Bushveld e admitiu que elas, entre si, são 
bastante similares em massa composicional, forma e estrutura interna, 
mineralogia e textura, além de terem grande extensão. São estratifor· 
mes e contêm considerável quantidade de ultramáficas. Estes corpos 
seriam formados por acumulações superimpostas de cristais durante 
a cristalização fracionada. 

Den Tex ( 1969) admitiu que a primeira divisão comumente re
conhecida entre os peridotitos é: 
- peridotito estratiforme ou não orogênico: mostrando acamamento 
cryptic devido à cristalização e diferenciação gravitativa in situ e mui
tas vezes acamamento rítmico causado por convecção sob condições 
variáveis de P e T. Eles nunca estão completamente serpentinizados 
e raramente. encontram-se dobrados, tectonizados e brechados. A re
lação de rochas ultrabásicas para básica é geralmente menor que 1 :1 o
indicando acumulação de olivina, piroxênio e espinélio de magma ba
sáltico ou gabróide. Exemplos clássicos deste grupo seriam os com
plexos Skaergaard, Bushveld e Stillwater; e 
- peridotito orogênico ou "tipo Alpino": principalmente faltando 
acamamento cryptic mas freqüentemente possuindo um bandea
mento rítmico de olivina, Cr-diopsídio, ortopiroxênio ou concentra
ções de espinélio A relação de rochas ígneas ultrabásica para básica é 
de mais de 2:1 na maioria dos exemplos. Eles estão freqüentemente 
serpentinizados e quase sempre tectonizados e brech ados. 

Den Tex ( 1969), com base nas sugestões que havia feito em 
1965, propôs que os peridotitos orogênicos fossem divididos nas se
guintes classes geotectônicas: 
- peridotito do tipo ofiolítico ou verdadeiramente Alpino: seriam 
aqueles que ocorrem em faixas periféricas, algumas vezes dispostas 
externamente quase sempre de modo simétrico, com cerca de 60 km 
afastados da zona axial, pouco erodida, e de idade caledoniana ou 
mais nova. Seu ambiente geológico está localizado em área fortemente 
tectonizada e brechada, porém, de grau metamórfico baixo ou não 
metamórfica, com rochas do tipo prasinitos, xistos verdes e glaucofa
no xistos e também pil/ow lavas, grauvacas e cherts indicando um 
emp/acement relativamente frio em níveis altos da fossa principal. Os 
exemplos típicos seriam os serpentinitos das Formações Franciscan
Knoxville em Coast Ranges, Califórnia; e 
- peridotitos orogênicos (root zone): seriam aqueles que ocorrem co
mo lentes dispersas e fish tectônico na "zona da raiz" de cinturões 
orogenéticos profundamente exumados de idade caledoniana ou mais 
antiga e núcleos mais antigos predominantemente pré-cambrianos, 
como aqueles dos cinturões orogenéticos e compósitos mais novos tais 
como os Alpes. Eles estão encaixados em terrenos polimetamórficos 
muitas vezes, fortemente tectonizados, mas nunca brechados, origi-
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nalmente em condições de catazona (piroxenitos granadíferos, eclo
gitos, granulitos, charnockitos, anfibolitos e cianita-almandina gnais· 
ses). Algumas vezes os gnaisses e anfibolitos encaixantes encontram-se 
migmatizados por uma fase posterior de anatexia seca ou úmida. Ra
ramente são serpentinizados, muitas vezes contêm granada do tipo 
piropo e espinélio magnesiano que pode ocorrer nos peridotitos ofio
líticos. Exemplos tlpicos são as associações de peridotito-eclogito no 
Pré-Cambriano da Europa Central (Moldanubiano) e aquelas que ocor
rem nas montanhas marginais ltyrianas {Styrian Marginal Ranges) e <

zona de raiz de Ticinese dos Alpes Peninos. Den Tex (1969) admitiu 
que seriam intrusões no estado sólido. 

Jaques (1981) estudando o Complexo Ofiolítico de Marum divi· 
diu da base para o topo a seqüência de cumulados acamados em: 
Unidade dunito, Unidade peridotito, Unidade piroxenito e Unidade 
gabro-norito. 

Unidade dunito (cumulado de olivina e cromo espinélio) - Dunito 
relativamente não deformado, com cerca de 300.350 m de espessura e 
camadas menores de cromitito sobreposto a harzburgito. Em zonas de 
falhas e juntas o grau de serpentinização seria bem desenvolvido e o 
dunito fresco estaria exposto em alguns lugares. As camadas de cromi· 
ti to são finas (principalmente 0,5-2,5 em, raramente acima de 1 O em) 
e comumente mostram tênue escala de ritmicidade mineral, gradanJJ 
de tamanho. O acamamento gradacional (0,5-1 mm) seria concordan
te com o acamamento rítmico no peridotito cumulado sobreposto. 

Unidade peridotito (cumulado olivina, cromo espinélio, clinopiro· 
xênio, ortopiroxênio) - Cumulados de olivina-piroxênio diretamente 
sobrepostos ao dunito, separados por uma fase de contato com apa
rência de piroxênio cúmulus. Na maioria das seções, o cumulado oli
vina-clinopiroxênio (Wehelito) está sobreposto por lherzolito, no qual 
o ortopiroxênio (bronzita) é primeiro um pós-cúmulus e por último 
uma fase cúmulus. A bronzita pós-cúmulus comumente forma grãos 
poiquil t'ticos com mais de 5 em de diâmetro, envolvida por olivina 
cúmulus "amebóide" e reabsorvida em alguns piroxênios 

Unidade piroxenito (cumulado bronzita, augita + olivina e plagio
clásio) - Cumulado rico em piroxênio de espessura variável, sobre
põe descontinuamente o cúmulus de peridotito; com o aumento de 
plagioclásio em direção ao topo, o piroxenito grada para norito
gabro. O websterito é o tipo de rocha mais comum. Alguns contêm 
olivina e plagioclásio como fases cúmulus adicionais. O piroxenito está 
comumente interacamado, notando-se que é rico em olivina, próximo à 
base da unidade, e é rico em plagioclásio, associado a gabros, próximo 
ao topo. Alguns piroxenitos mostram estruturas "sedimentares" lem
brando estruturas de sobrecarga e escorregamento. 

Unidade norito-gabro (cumulado plagioclásio, augita, bronzita 
± olivina e magnesita) - A unidade norito-gabro, definida pela pre
sença de cúmulus de plagioclásio, faz o contato na base com o peri· 
dotito, e o contato no topo é transicional com a unidade piroxenito. 
A espessura da unidade provavelmente excede 2,5 km. A porção infe
rior é bem acamada, com camadas gradacionais minerais e rítmicas de 
piroxênio e plagiodásio ± olivina, variando de vários centímetros a 
mais de metro em' espessura. As camadas rt'tmicas ricas em piroxênio 
são tipicamente interacamadas, com camadas ricas em plagioclásio, fato 
que se torna mais evidente no topo da seqüência. 

Moores (1973) fez uma modificação na classificação de Wyllie 
(1970 apud Moeres, 1973), sendo a mesma ao que parece um pouco 
confusa. Moeres ( 1973) dividiu nos seguintes tipos: 
-associação acamada gabro-norito-peridotito de área variável, mas co
mumente de grandes dimensões; 
-corpos dispostos concentricamente, intrusão do tipo Alaska-Ura
liano; 
- lavas ultramáficas e intrusões rasas associadas, parcialmente apresen· 
tando olivina em textura quench; 
- peridotitos alpinos que geralmente ocorrem em cinturões lineares 
de regiões montanhosas deformadas: neste grupo o referido autor suge
riu reunir as massas peridotíticas alpinas com base no seu modo de 
ocorrência: placas do manto que incluem massas alóctones da crosta 
suboceânica e manto, bem como do manto subcontinental; placas do 
manto e crosta suboceânica são bastante comuns e consistem princi
palmente de complexos ofiol íticos, erodidos ou não. Exemplos dessas 
massas incluem os complexos de Troodos, Cyprus; alguns ofiólitos do 
Mediterrâneo; ou ultramafic sheet de Coast Range, Califórnia; talvez o 



plúton ultramáfico Trinity; Montanhas Klamath, Califórnia; e os com· 
plexos peridotito-gabro da Nova Guiné. Placas do manto subcontinen· 
tal conhecidas são raras, sendo o corpo lvrea-Lanzo dos Alpes ociden· 
tais o único bom exemplo, embora Bonati (1971 apud Moeres, 1973) 
sugerisse a presença de algum manto subcontinental abaixo de uma 
porção da cadeia mesoatlântica; 
- manto disrupto ou fatias: seriam placas empurradas, atualmente 
incorporadas nos terrenos do tipo melange, ex.: terreno Franciscano 
da Califórnia e Oregon, no Cinturão Tethyano; 
- Serpentinitos sedimentares e diápiros serpentin fticos: são rochas 
que podem resultar da mobilização de material do manto serpentini
zado ein limites de placas convergentes, mas também podem estar pre· 
sentes nas cadeias mesoceânicas; 
-massas diapfricas quentes com auréolas térmicas: estes corpos são 
relativamente pequenos e raros e incluem tanto lherzolito quanto 
harzburgito. Os exemplos incluem Monte Albert, Quebec; Tinaquillo, 
Venezuela; Beni Bouchera, Marrocos; e Corpos Ronda, Espanha. O 
autor notou que em cada um desses exemplos, o peridotito intrudiu 
no estado quente e metamorfizou termalmente a rocha envolvente; 
-corpos concordantes em terrenos metamorfizados regionalmente: 
são, em parte, os peridotitos root zane (zona de ra!zes) de Den Tex 
(1969). Estes incluem as massas da Serra Nevada Ocidental, Califór· 
nia; da região de Ticino, nos Alpes; e da região nuclear apalachiana; 
- xenólitos ultramáficos; e 
- ofiólitos: a seqüência ofiolftica ideal consiste da base para o topo 
de ultramáficas (alpinas) metamórficas; rocha ultramáfica com textu· 
ra cumulada, gradando em gabro, diorito e/ou quartzo diorito; e rocha 
hipoabissal intermediária-máfica, comumente presente como enxames 
de diques, gradando a pillow lava, recoberta por chert radiolariano ou 
outros sedimentos pelágicos de mar profundo. Para Moeres (1973), o 
termo "ofiólito" deve ser restrito a este tipo de seqüência. 

Para Rivalenti et a/ii (1981) a estratigrafia do principal corpo bási
co de lvrea compara-se favoravelmente a uma intrusão acamada. Este 
complexo ocorre junto com metapelitos e rochas granul fticas. A evi
dência de que o manto peridotftico é do tipo continental são a sua 
tendência calcoalcalina e a abundância de estruturas dinâmicas indi
cando que o complexo foi intrudido em uma crosta continental numa 
área orogênica. 

As litologias que constituem os Complexos Niquelândia, Barro 
Alto e Cana-Brava em alguns locais estão bastante preservadas, não 
tendo sido marcantemente transformadas em serpentinitos e/ou meta
básicas, bem como encontram-se dispostas em zonas nos perfis. Com 
base nisto e tomando-se Niquelândia como exemplo, admite-se que 
constitu fam uma seqüência originalmente diferenciada, posteriormen
te granulitizada. Essas seqüências hoje representam o que se mapeou 
como Complexo Niquelândia propriamente dito (P6ni) e a zona ul
trabásica (ub). Após isso, provavelmente ocorreram intrusões que se 
diferenciaram dando origem à Zona Plutono-Acamada (pa) e corpos 
gabro-piroxen!ticos (px). Logo, pelo menos em Niquelândia pode-se 
pensar em uma seqüência do tipo intrusivas estratiformes, em pelo 
menos duas fases, cujo principal processo de formação seria cristaliza
ção fracionada e "sedimentação de minerais por gravidade" (textura 
cumulada, ocorrente na Zona Plutono-Acamada-pa-) ou acamamento 
eventual das eremitas na zona ultrabásica (ub). Quanto à origem 
desses magmas, Wyllie (1967) admite que as intrusões estratiformes 
constitu !am um magma basáltico tole!tico derivado por fusão, parcial 
do manto superior e que o afundamento por gravidade dos cristais 
formados inicialmente seria o processo dominante. Além da influên
cia da gravidade no afundamento dos cristais é evidente que processos 
adicionais são necessários para explicar a formação de unidades cfcli
cas dentro dos leitos. Outras proposições incluem a operação de célu
las de convecção da câmara magmática e a intermitente intrusão de 
novos magmas da câmara (Wyllie, op. cit.). 

lrvine & Smith (1967) admitiram que a intrusão de Muskox seria 
um exemplo modelo de formação por cristalização fracionada de 
magma basáltico e sistematicamente diferenciada em muitos tipos de 
rochas. As seqüências dentro da intrusão Muskox são estruturalmente 
consistentes com o modelo gravidade-cristalização fracionada. 

Os Complexos Barro Alto, Niquelândia e Cana-Brava, por sua mi
neralogia e coroas de reação que muitas vezes são chamadas de coro· 
nitos, podem ter a mesma origem que a encontrada para o Complexo 
Giles (Austrália) por Nesbitt et a/ii (1970). Estes autores consideraram 
que a coroa de ortopiroxênio em torno das olivinas é devido à reação 

l(quido-cristal. Mostraram ainda que várias intrusões no Complexo 
Giles apresentam caracter(sticas que podem ser devidas à cristalização 
em alta pressão, como mostram as seguintes evidências: 
-reação subso/idus entre olivina + plagioclásio = ortopiroxê
nio + clinopiroxênio + espinélio. Esta reação é encontrada como coroa 
de reação dupla (Goode & Krieg, 1967 apud Nesbitt et alii, 1970). 
Outra reação adicional é ortopiroxênio + plagioclásio =granada. Para 
esses autores, se forem usadas as reações de Green & Ringwood (1967 
apud Nesbitt et a/ii, 1970), e assumindo-se a temperatura de subsoli· 
dus a 1.000°C, estas reações indicariam pressões de 8-13 Kb; 
-alto conteúdo de Al2 0 3 dos piroxênios; 
-a exsolução de rutilo e espinélio em piroxênios deve-se à reação de 
alta pressão (Bot Moere, 1968 e Goode & Krieg, 1967 apud Nesbitt 
et alii, 1970); 
- domfnio do ortopiroxênio na fase inicial de cúmulus sobre a oli
vina; 
-coeficiente de distribuição sobre os piroxênios preexistentes; e, fi· 
nalmente, 
-as margens frias onde observadas são extremamente finas sugerindo 
que os granulitos estavam a alta temperatura no tempo do emplace
ment. 

Nos Complexos Barro Alto e Niquelândia observa-se a transfor· 
mação de piroxênio em anfibólio e deste em biotita e clorita. A gra
nada muitas vezes está transformada em clorita, e também ocorre o 
processo de uralitização do piroxênio e transformações do plagioclá· 
sio. Estas transformações são tidas como retrometamórficas. Alguns 
autores que trabalharam nestes complexos citam anfibolitização dos 
granulitos. Esta anfibolitização pode ser um processo de hidratação 
da associação mineral essencialmente an!drica que Beach (1974) acre
dita ocorrer em sistema aberto. A Intima relação entre deformação e 
metamorfismo e o fato de que os gnaisses mostrados por este autor 
estão bastante anfibolitizados em volta das áreas granullticas sugere 
que a água penetrou os granulitos ao longo das zonas tectonicamente 
deformadas. A água pode penetrar um sistema de litótipos anidros 
mais facilmente por processo de fraturamento hidráulico (Beach, op. 
cit.). Quanto à metassomatose pensa-se que durante a anfibolitização 
a atividade de Mg e Ca era menor na fase I !quida, resultando em várias 
perdas desses elementos na fase só I ida. Enquanto outros elementos 
(AI, Si, F e, Ti e K), sendo móveis, considera-se que foram preservados 
entre as fases hornblenda-feldspato-piroxênio-opaco-quartzo. Este au
tor acredita que o sódio (Na) é o único elemento introduzido na fase 
fluida. 

1.2.2.5 - Grupo Pilar de Goiás 

1.2.2.5.1 - Generalidades 

O Grupo Pilar de Goiás constitui as seqüências vulcanossedimentares 
que assomam nas regiões de Crixás, Guarinos, Pilar de Goiás, Hidro
lina, Luzelândia, Mara Rosa (?) e cidade de Goiás, que hoje sem dúvi
da alguma correspondem aos tão falados greenstones belts. Esses cin
turões de rochas verdes em sua maioria são considerados estruturas 
muito antigas da crosta terrestre (Arqueano) e por isso eles têm setor· 
nado assunto de muita controvérsia. Existem vários exemplos destes 
cinturões na África do Sul, Austrália, Canadá e fndia. Na região de 
Barberton Mountain Land (África do Sul), Viljoen & Viljoen (1969) 
apresentaram uma coluna litoestratigráfica completa para este tipo de 
entidade geotectônica. 

No Brasil os primeiros greenstone belts foram citados por Masca
renhas (1973 apud Mascarenhas, 1979) para a região do munic!pio de 
Serrinha, no Estado da Bahia. Montai vão et alii (1979b) apresentaram 
a serra do lnajá como estrutura arqueana e admitiram o Grupo Grão
Pará na região da serra do lnajá como Greenstone Be/t, tendo lanhez, 
Sousa e Montalvão (1980) apresentado trabalho mais completo sobre 
esta serra. Montalvão & Bezerra (1979 e 1980) mostraram a possibi· 
lidade de estruturas arqueanas para os Grupos Grão-Pará e Vila Nova 
na serra do Navio (AP). João et a/ii (1979) estudando o sudoeste do 
Amapá também mostraram o Grupo Vila Nova como representante 
de uma estrutura do tipo greenstone be/t. 

Em Minas Gerais, citações de greenstone be/t devem-se a Almeida 
(1976 apud Teixeira & Danni, 1979) e Schorscher (1976 apud Teixei· 
ra & Danni, 1979), que propôs uma evolução degreenstone be/t para 
a "Série Rio das Velhas". Costa et alii (1976) citaram seqüências vul· 
canossedimentares do tipo greenstone belt nas regiões de Dianópolis, 
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Almas e Conceição do Norte (GO). Teixeira & Danni (1979) mostra
ram textura do tipo spinifex nas rochas da região de Fortaleza de Mi
nas, em Minas Gerais. 

Quanto à hipótese de seqüência do tipogreenstone belt no Estado 
de Goiás, deve-se a Ribeiro Filho et alii (1978) que assim se referem: 
"A evolução das unidades Associação Metamórfica de Pilar de Goiás e 
Grupo Araxá mostram-se perfeitamente correlacionáveis com os 
mobile be/t e greenstone belt descritos por aqueles autores". Parece 
que apesar da confusão feita pelos autores, eles já correlacionavam as 
áreas de Pilar de Goiás-Guarinos-ltapaci e Mara Rosa com o modelo 
fixista de Anhaeusser et alii (1969); lembra-se que Ribeiro Filho et 
a/ii (1978) escreveram tal assunto em relatório interno da CPRM em 
julho de 1978. Neste mesmo ano, mês de novembro, Danni & Ribeiro 
(1978) apresentaram um trabalho mais completo sobre a região e 
mostraram os cinturões como verdadeiros greenstone belts. Quanto a 
referências a lavas ultramáficas deve-se a Gebrin, que fala em estrutu
ras do tipo pillow segundo Danni & Ribeiro (1978). Entretanto, re
ferências à textura spinifex que praticamente consagra os derrames 
básico-ultrabásicos do tipo komatiitos são devidas a Sabóia (1979), 
devendo-se portanto a este autor a consagração dos greenstone be/ts 
em Crixás e Hidrolina. 

Sabóia et alii (1979) apresentaram à Faixa de Crixás três forma
ções individualizadas, da base para o topo: Formação Córrego do Ala
gadinho, Formação Rio Vermelho e Formação Córrego das Antas. 

Montalvão, Lopes e Pereira (1981) apresentaram um trabalho bas
tante completo sobre a petrologia dos komatiitos de Crixás. Sabóia 
& Teixeira (1980) mostraram as caracterfsticas dos komatiitos das la
vas de Crixás. Teixeira et alii (1981) mostraram excelente trabalhoso
bre textura e estrutura dos derrames máficos e ultramáficos do 
Greenstone Belt de Crixás. 

Dado a amostragem realizada pelo Projeto RADAM BRAS I L estar 
acima da escala de reconhecimento nesses greenstone be/ts, tentou-se 
separar por conjuntos litológicos o que facilitaria outros trabalhos de 
detalhes no futuro 

Estes conjuntos I itológicos foram separados levando-se em consi
deração a predominância de um ou mais tipos de rochas ou, então, 
certos litótipos, que caracterizam bem um ambiente. A partir deste ra
ciocfnio foram criadas as seguintes unidades litol6gicas: unidade 
(ulm), que corresponde à base do greenstone belt, ou seja, o 
greenstone inferior; unidade (clm), correspondente à seqüência que 
apresenta grande contribuição de rochas calcossilicatadas; unidade 
(ulg), seqüência de rochas metabásicas e metaultrabásicas, e rochas 
granfticas; gnaisses e m igmatitos com maior contribuição; unidade 
(mbb), com predominância de rochas metabásicas; e a unidade (ffg), 
que cor responde a xistos pel fticos, formação ferrffera, rochas básicas 
e ultrabásicas, filitos e quartzitos. 

1.2.2.5.2 - Distribuição na área 

As rochas do Grupo Pilar de Goiás ocorrem na área mapeada segundo 
faixas aflorantes na parte central e extremidade sudeste da Folha 
SD.22-Z-A, e segundo uma faixa distribu fda diagonalmente na Folha 
SD.22-Z-C. As duas primeiras faixas são denominadas Greenstone 
Be/t de Cri xás (faixa central) (Fig. 1 28) e Greenstone Belt de Guari
nos-Pilar de Goiás-Hidrolina (Figs. 1.29 e 1 30), enquanto que o úl
timo é o Greenstone Belt de Goiás (Fig 1.31). Em Crixás, que tem 
orientação geral N-S, foram caracterizados a unidade litológica ulm e 
o conjunto indiferenciado p6pg, e na faixa Guarinos-Pilar de Goiás
Hidrolina, orientada principalmente NO-SE, foi reconhecido, além 
desses, o restante das unidades litológicas, individualizadas no mapa 
pelos sfmbolos clm, ulg, ffg e mbb Na faixa de Goiás, por falta de da
dos, foi separado apenas o conjunto litológico ulm, sendo o restante 
mantido indiferenciado (p€pg). Trabalhos da CPRM ainda inéditos 
estendem esta unidade para a região de Porangatu-Mara Rosa. 

1.2.2.5.3 - Greenstone Belts de Crixás e Guarinos-Pilar de Goiás
Hidrolina. Descrição das unidades litológicas 

1.2.2.5.3.1 -Unidade ulm 

Esta unidade tem sua principal área de exposição na faixa de Crixás 
e região de Hidrolina-União-Luzelândia (Figs. 1.28, 1.29 e 1.30). 
Na faixa de Crixás predominam os litótipos básico-ultrabásicos (meta) 
em forma de derrames e intrusões e parece que raramente ocorrem 
metassedimentos. Já na faixa de Hidrolina-Luzelândia-União, a con-
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tribuição metassedimentar é considerável. Para melhor compreensão 
dessa unidade descrever-se-ão algumas seções geológicas, cujos mapas 
de amostragem encontram-se representados nas Figuras 1.32 e 1.33. 

Perfil geológico L T-03 (Fig. 1.34) - Este perfil inicia-se na fazenda 
Camargo, a partir da estrada Crixás-Auriverde. O afloramento 
51 0/EG-67 /PP /60 é um serpentina-tremo! ita-clorita xisto, situado a 
600 m do in(cio da seção, na fazenda Camargo, sendo uma rocha ne
matoblástica, composta de serpentina, clorita, tremolita e opacos. A 
rocha desenvolve no m fnimo duas foliações: a S1, paralela ao "aca
mamento" de fluxo, e a ~, que secciona S1; foram tomadas três me
didas de S1 : N25"0, 30°SO; N20°0, 4t'SO e N50°0, 30°SO. Após 
1 050 m na seção, a unidade aparece na forma de blocos de rocha fo
liada (xistosa), composta de tremolita e talco, tratando-se de um tal
co-tremolita xisto (510/EG-69/PP/62); a 350 m do afloramento an
terior ocorrem blocos de um serpentina-tremolita-clorita xisto 
(510/EG-70); a 1.680 m do infcio da seção aflora rocha xistosa, com
posta essencialmente de clorita e opacos (cloritito, 510/EG-72/PP/ 
64 1 e 64 2); a 770 m deste afloramento, formando lajeiro, ocorre um 
serpentina-calco-tremolita-talco xisto com opacos e uma rocha com
posta essencialmente de tremolita e actinolita (510/EG-73/PP/65); da( 
a 325 m assoma rocha composta essencialmente de prismas de tremo
lita, que se altera para um mineral verde, provavelmente actinolita ou 
clorita, e no espaço interprismas ocorrem cristais menores em massa 
microcristalina de clorita. A rocha é um clorita-tremolitito (510/ 
EG-75/PP/67); a 715 m distante deste ponto aflora um talco xisto de 
granulação fina (51 0/EG-76/PP/68.1 e 68.2) e 370 m à frente, no 
leito de um córrego, foram descritos os afloramentos 510/EG-77/PP/ 
69.1 e 69.2, representados por um clorita-tremolita xisto; continuan
do o perfil em direção à parte oriental, tem-se, a 200 m do aflora
mento anterior, rocha granular, hipidiomórfica, composta de quartzo, 
plagioclásio, microclínio, biotita, muscovita, allanita e epídoto, ca
taclástica e localmente apresenta textura mortar. O feldspato predo
minante é o plagioclásio, tendo-se, portanto, um tonalito (510/EG-
78/PP/70); a 4.525 m aflorao 51 0/EG-79/PP/71, que é um tremolita
clorita xisto; no Km 5,05 da seção, as amostras 510/EG-80/PP/72.2 e 
72.4 são tremolita serpentinitos, onde a serpentina preponderante se 
entremeia com os prismas de tremolita e palhetas de clorita; opacos 
ocorrem dispersos na rocha. Já a amostra 510/EG-80/PP/72.3 é com
posta essencialmente de clorita e tremolita, constituindo um tremoli
tito; a 760 m tem-se afloramento formando lajeiro de anfibolito 
(510/EG-81/PP/73), que volta a ocorrer no final da seção (510/EG-
82/PP/74). 

Perfil à fazenda Santo Antônio - No in feio da seção ocorre metaul
trabásica, constitu (da por talco, clorita, tremolita e serpentina, ora 
foliada, ora maciça 544/EG-14/HA-RM/270); a 400 metros (544/EG-
15/HA-RM/271) a rocha presente é um serpentinito(?) bastante alte
rado com textura spinifex, bem preservada pela erosão dos minerais, 
parecendo intercalar-se a uma formação ferrffera que ocorre em blo
cos; a 300 m em frente, o serpentinito aparece maciço, cortado por 
veios de quartzo (544/EG-16/HA-RM/272) e da( a 400 m (EG-16) 
encontra-se seccionado por veios de talco (544/EG-17/HA-RM/273); 
a 300m afiara o 544/EG-18/HA-RM/274.1, 2 e 3, que se trata de 
uma rocha acamada com bancos ora maciços, ora bandeados, compos
ta de quartzo, opacos e anfibólio (hornblenda verde e actinolita). Tem 
textura granoblástica e granonematoblástica, sendo que, no primeiro 
caso, os minerais às vezes estão alongados. Na amostra 274 1, que 
apresenta um leve bandeamento, o ferro (magnetita e hematita) for
ma veios e veios-lentes ou bandas que se alternam com as de quartzo; 
nesta amostra e na 274.3, o anfiból io está praticamente transformado 
(oxidado), enquanto que na amostra 274.2, o anfibólio está preserva
do. A rocha pode ser classificada como anfibólio-magnetita-quartzo 
xisto e magnetita quartzito, e são aqui consideradas como formação 
ferrffera a exemplo do EG-15; ressalte-se que o serpentinito próximo 
tem foliação N-S,60°0; a 900 m adiante, ocorre novamente serpenti
nito cortado por veio de quartzo (544/EG-19/HA-RM/275) que a 
700 m desse ponto aparece recoberto por um pacote com mais de 
50 m de e~essura de quartzitos e muscovita quartzitos com foliação 
N20°0,30 SO. Estes quartzitos têm textura granoblástica alongada, 
ineqüigranular, às vezes com arranjo granoblástico poligonal, mos
trando efeito térmico preponderante sobre o stress. São compostos 
essencialmente de grãos de quartzo com bordas suturadas, às vezes 
apresentando formas bem arredondadas como se fossem produtos de 



um transporte longo e demorado (544/EG-.20/HA-RM/276); secunda
riamente observa-se muscovita. Esta seqi.lência de metapsamitos está 
sobreposta a rochas metaultrabásicas (Fig. 1.35). 

Perfil geológico em direção a Cedrolina, iniciando a 1,4 km do ramal 
que começa na estrada Hidrolina-Luzelândia e segue para União - A 
seção tem no infcio blocos de rocha ultrabásica (metaultrabásica) e 
quartzitos ferruginosos e a 900 m são vistos bancos acamados de anfi
bolitos e muscovita xistos (544/EG-36); a 200 m afiara novamente 
metaultrabásica muito alterada (544/EG-57) que aparece a 800 m 

· desse ponto na forma de um serpentinito (544/EG-38/HA-RM/292); a 
1,9 km do afloramento citado ocorre quartzito cujo acamamento tem 
atitude N30°E 35°NO (544/EG-39) que volta a ocorrer a 800 m do 
rio Ve'rm'elho, ~gora ferruginoso, grosseiro e acamado (544/EG-40); 
entre o EG;39 e o EG-40 ocorrem later'ita e solo vermelho que pode ser 
alteração' tanto de metaultrabásica como da formação ferrffera 
(Fig. 1.36). 

Perfil geológico para oeste a 1,4 km de Hidrolina, na estrada para Lu
zelândia - Nesta seção as litologias predominantes são serpentinitos 
ora maciços ora foliados, cuja caracterfstica mais importante é a pre
sença de textura spinifex. Estas são conspfcuas no infcio da seção 
(544/EG-26/HA-VW-RM/282. 1 ,3e2). sendo que a 800 m deste ponto 
os afloramentos mostram estrutura semelhante a pillow lavas 
(544/EG-27 /HA-VW-RM/283). Em alguns locais apresentam-se inter
calados a formação ferrffera e foliados segundo N20°0,50°SO 
(544/EG-28/HA-VW-RM/284.1 e 2). Nas proximidades do final da 
seção os serpentinitos dão lugar a um magnetita-talco xisto. Obser
va-se que para oeste a transformação da rocha ultrabásica é mais 
conspfcua, assim como a foliação (Fig. 1.37). 

Seção geológica do ramal da estrada Luzelândia-Hidrolina para loca
lidade União (Fig. 1.38) -A 200m da estrada Luzelândia-Hidrolina 
afiara rocha metaultrabásica à base de tremolita e secundada por ser
pentina e clorita esverdeada, maciça, com predominante textura 
spinlfex e disjunção poliedral, esta pouco desenvolvida, cujos polie
dros chegam a medir 2 x 4 em e 5 x 10 em. A maioria dos blocos apre
senta textura spinifex radial com desenvolvimento de ranhuras devido 
a erosão dos cristais tabulares (b!ades), dando aspecto de textura 
radial tipo pé de pássaro e circular radial; os cristais se desenvolveram 
até 20 em de tamanho (510/EG-269/HA-RM/186.1 e 2) e excelentes 
fotos deste afloramento foram apresentadas por Montalvão, Lopes e 
Pereira (1981). A 800 m adiante, ocorreo 510/EG-270/HA-RM/187, 
que é um quartzito grosseiro a médio, e, a 200 m deste, afiara um 
talco xisto (510/EG-271 /HA-RM/188). A rocha metaultrabásica volta 
a ocorrer da f a 1 .1 00 m, representada por um clorita ou talco xisto 
(510/EG-272) ou por um carbonato-tremolita serpentinito (510/EG-
273/HA-RM/189.1, 2 e 3), com textura spinifex, e com avó ide de 
serpentina e/ou tremolita envolto por cromita, estas com tamanho 
de 1 a 2 em; a 1.300 m afiara quartzito ferruginoso (510/EG-274); a 
500 m do afloramento anterior ocorre o 510/EG-275/HA-RM/190, 
que provavelmente é um metabasito com prismas em arranít> radial e 
xistos idade N25°E,51 °SO. A 300m após a fazenda João Leite e córre
go Taperão despontam blocos de rocha metaultrabásica, com desen
volvimento de textura spinifex e maciça (cumulados), superpostos a 
uma rocha totalmente alterada a caulim com aspecto de granitóide, 
mostrando estrutura acamada bem preservada com atitude de N30°0, 
24°SO (510/EG-276/HA-RM/191 ); a 1.600 m antes da localidade 
União afiara metaultrabásica (510/EG-277/HA-RM/192). 

Seção geológica à fazenda Invernada (Fig. 1.33) - Esta seção é para 
oeste e a 7,1 km de Luzelândia-H idrol i na tem-se afloramento de me
taultrabásica (510/EG-:267/HA-RM/184), que para o ocidente tem fo
liação N60°E, subvertical (510/EG-268/HA-RM/185). 

Seção entre a estrada para a localidade União até Hidrolina (estrada 
Pilar de Goiás-Hidrolina) (Fig. 1.33)- O afloramento 510/EG-181/ 
HA-RM/121, no infcio da seção, é constitufdo de uma metaultrabá
sica (tremolita-talco xisto), crenulada com a foliação principal 
N-S,20°SO; a 500 m à frente afiara quartzito, em bancos finos, bran
co, ortoquartz ftico

6 
recristal izado e cortado por veios de quartzo com 

atitude N70°0, 26 SO (510/EG-182/HA-RM/122); a 100m expõe-se 
o 510/EG-183/HA-RM/123, representado novamente por uma 
metaultrabásica (clorita-tremolita xisto) foliada com atitude N50°0, 
39°SO que ocorre descontinuamente até a cidade de Hidrolina. 

Seção ao córrego do Alagadinho (Fig. 1.39) - Esta é a seção talvez 
mais importante da unidade (ulm) porque nela se encontram as prin
cipais unidades de fluxos da seqi.lência, além de feições caracterfsti
cas de lavas máfico-ultramáficas, tais como disjunção poliedral e tex
turasspinifex e maciça (cumulada). 

Esta seção teve infcio na estrada Auriverde-Crixás, na direção 
SE, e seu fim no ramal que segue para a cachoeira do córrego Alaga
dinho (Fig. 1.32). A seção geológica atravessa todo o corpo máfico
ultramáfico e faz contato em ambas as extremidades com rochas gra
nitóides (gnaisse-migmatitos). O afloramento 510/EG-22/HA-RM-AP
PP/20 está situado a 300 m do entroncamento com a estrada Crixás
Auriverde, representado por rocha meta-mórfica, xistosa, com atitude 
da xistosidade N1 0°0, 34°SO; trata-se de serpentina-clorita-tremolita 
xisto. Esta mesma rocha volta a ocorrer a 900 m do infcio da seção 
com xistosidade N1 0°0, 88°SO; a 500 m deste ponto assoma o 
510/EG-20/HA-RM-AP-PP/18, classificado como tremolita xisto, 
que, em amostra de mão, é maciço. Esta rocha ocorre descontínua
mente ao longo da seção, por uma extensão de 1.300 m, apresentan
do quantidades variáveis de clorita, e em alguns locais aparece cisalha
da (510/EG-19, 18 e 17/HA-RM-AP-PP); no EG-16 situado a 300m 
do EG-17 assoma laterita. No 510/EG-15/HA-RM-AP-PP/15.1 e 2 
observa-se uma rocha com marcante xistosidade segundo N35°0, 
55°SO. Trata-se de um carbonato-talco xisto e clorita-actinolita tre
molitito. Adiante, na encosta de uma serra, afiara metaperidotito, 
maciç~ transformado principalmente em serpentina e tremolita, esta 
em quantidade superior em relação àquela do EG-14; o afloramento 
510/EG-13/HA-RM-AP-PP/13 é um tremolita serpentinito com es
trutura poliedral e/ou fraturado, estando cortado por veios de criso
tila; situado a 100 m do EG-13 encontra-se o 510/EG-12/HA-RM
AP-PP/12, onde a rocha apresenta textura spinifex radial, com placas 
(blades) de tremo! i ta, variando de tamanho, desde micro a 15 em. Os 
blades se distribuem caoticamente, interceptando-se e formando pai f
ganas; os grandes são ressaltados pela tremolita ou concentração de 
opacos (magnetita) que delineiam as grandes placas. Nos espaços in
terblades maiores ocorrem os blades pequenos principalmente de tre
molita, que se dispõem paralelos ou se alternam com opacos e serpen
tina, bem como dispõem-se em feixes. Outras vezes, o espaço inter
blades é ocupado por tremolita anédrica, estando a textura spinifex 
radial bem representada na amostra 12.2, enquanto que a amostra 
12.1 é formada por um tremolita serpentinito onde não' é bem visf
vel a textura spinifex, apesar de pertencerem ao mesmo afloramento 
(Est. 1. V B). A 100 m ocorre novamente serpentinito, praticamente 
sem tremolita, apresentando disjunção poliedral, cujos poliedros apre
sentam dimensões de 30 x 20 x 10 em. Os interpoliedros e/ou fratu
ras estão ocupados por crisotila (510/EG-11 /HA-RM-AP-PP/11); a 
200m deste afiara o 510/EG-10/HA-RM-AP-PP/10, que se trata pro
vavelmente de metapiroxenito com textura spinifex tabular cujas pla
cas atingem até 6 em de comprimento e se interceptam formando 
triângulos. Existe um certo paralelismo entre os lados dos triângu
los e os b/ades, que se constituem ora de tremolita, ora tremolita e 
serpentina e opacos. Os opacos às vezes substituem totalmente os 
pseudomorfos de tremolita e serpentina, delineando-os. Veio de tre
molita de geração mais nova, seciona a rocha. A 30m do EG-10 afia
ra um talco serpentinito com incipiente estrutura spinifex e desenvol
ve fraturamento poliedral (510/EG-9/HA-RM-AP-PP/09); no aflora
mento 510/EG-8/HA-RM-AP-PP/08 encontram-se cloritito e clorita 
xisto. 

Seção na estrada Hidrolina-Luzelândia (Fig. 1.33) - Na estrada Hi
drolina-Luzelândia ocorre o afloramento 544/EG-07/HA-VW-RM/ 
264, que é uma rocha metamórfica, xistosa, verde, rica em talco (me
taultrabásica); 3,3 km antes de chegar a Luzelândia, afiara o 
544/EG-08/HA-VW-RM/265, que é uma metaultrabásica com folia
ção N-S, 55°0. A rocha está cortada por veios de quartzo. 

Como esta unidade representa a base do Grupo Pilar de Goiás e 
constitui o principal pacote de rochas básicas e ultrabásicas com ca
racterfsticas de rochas efusivas, descrever-se-á um perfil completo de 
uma unidade de fluxo com suas subunidades respectivas (Fig. 1.40). 
Tal descrição corresponde à Figura 2-A, de Montalvão, Lopes e Pe
reira (1981 ), também apresentada no XXXI Congresso Brasileiro de 
Geologia; esta será aqui descrita com mais enriquecimento petrográfi
co das subunidades de fluxo. Estas unidades de fluxo representam, 
praticamente, as mesmas disposições daquelas descritas em Munro 
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(Canadà), por Arndt, Noldrett e Pyl<e (1977), e é tida como um dos 
exomplos mais clássicos de derrames máfico-ultramáficos. 

A zona maciça (8) é consritu Ida principalmente de t remolita, acti
nolita. opacos e serpentina. Os blades d istribuem-se em feixes, leques 
ou radialmente, com os ápices caóticos; entre estes blades maiores 
ocorrem placas menores. que se distribuem em feixe ou formam arran· 
jos paralelos. Minerais o pacos xenomórficos sâ'o abundantes, produtos 
de liberação dos anfibólios e. em geral, estão delineando os mesmos. 
Esta zona é maciça em afl oramento, porém em seç11'o delgada verifi· 
ca·se marcante tcx rura spiolfex radial tipo feixe ou leque; as lâminas 
de pseudomorfos de cllnopi roxênio atingem no máximo 1,5 em nesta 
subunidade. A parte inferior da unidade de fluxo tem aproximada· 
mente 50 em fora do n lvel de água (córrego do Alagadinho). Veios e 
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veio-lentes de crisotila de formação mais nova estão secionando aro· 
cha. A subunidade (A2) da parte superior da unidade de fluxo tem 
aproximadamente 45-50 em de espessura, faz contato reto e brusco 
com a unidade de fluxo; os blades apresentam variação de tamanhos 
que começa na base com até 3 em e atinge o topo com b lades de ta· 
manho 1-5 mm; têm~ também os microblades. Es1a subunídade de 
fluxo está representada pela amostra 510/EG-{)5/HA-RM·AP-PP/05.2. 
A rocha em geral é composta principalmente de tremolita, serpentina, 
actinolita e opacos, denotando textura spinifex radial. que se dis· 
põem ao acaso. Interceptando-se, com formas principalmente trian
gulares e outros pol(gonos irregulares, os quais ficam limitados por 
grandes blades. que aparecem como placas continuas, ou formados 
por arranjo de tremolita e/ou serpentina. O espaço entre estes blades 



Fog 1.28 - Conclusao. 

maoores formam arranjos de crista is menores paralelos ou mesmo em 
feixes ou leques. dando, às vezes. aspecto plumoso. O mineral opaco 
xenomórfico, Irregular, dispõe-se ao longo dos blodes de serpentina 
e/ou tremolha. esquematizando-os, assim como pont ilha os cristais 
lnterplacas. A zona spinifex passa a subunidade (A, ). fraturada, res· 
friada, com disjunção pol iedral , que por sua vez passa para outra uni· 
dade de fluxo. sendo que nesta a zona maciça IBl não é contrnua, gra· 
dando lateralmente para uma zona de spinifex. Em direção ao topo 
passa para subunidade (A1 ) da parte superior da unidade de fluxo. 
Esta subunidade tem 55 em de espessura, com zona fraturada. resfria· 
da, apresentando disjunção poliedral, onde os poliedros têm formas 
e tamanhos diversos, chegando a atingir 6 x 9 em neste afloramento 
(Est. 1. VI Bl. 

Montalv3o, Lopes e Pereira (198 1) apresentam poliedros de 
80 x 60 em, em uma rocha constitufda quase que exclusivamente de 
serpentina e alguns cristais de magnetita e carbonato. A serpentina é 
pseudomorfo de olivina em grãos eqüi e ineqüigranulares formando 
um arranjo do tipo cumulado. A magnetita liberada no processo de 
serpent inização contorna os pseudomorfos de olivina. Estas fo rmas 
ovaladas e sextavadas da olivina preexistente é perfeitamente deli· 
neada em nicóis paralelos (510/EG-05/HA-RM-AP-PP/05.31. 

Outras unidades de fluxo foram descritas pelos geólogos do Pro
jeto RAOAMBRASIL nas áreas de Crixás, União, Hidrolina e fazenda 
Santo Antônio, bem como belos exemplos foram descritos por Sabóia 
& Teixeira (1980) no Cinturão de Crixás. 
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Região de Jlapaco- Guaronos- Pilar de Gooas. Mostrando as seqüências arqueanas Que compôem o Greenstone Bell de Guarinos- Pilar de Goiâs-Hidrolina. 
Folha SD.22·Z·A. 
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Fiij. 1 .JO - Região de H idrolina- Uruaçu. Prolongamentosudestedo Greenslone Belt de Guarinos-Pilar de Goiás-H idroli na. Mostra também estruturas desenvolvidas em rochas do 
Complexo Gorano. Folha S022·Z:·B. 
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Fog. 1.31 - Regoao a no roeste da cidade de Goi.1s.. Mostra as seqúências arQueanas Que formam o Greenstone 8ell de Goiás. Folha S0.22·Z·C. 

Na estrada Crixás- Auriverde, a 1.100 m na direçâ'o de Auriverde 
e cerca de 100m fora da estrada na direção S85°E, ocorre um aflora
mento no topo de um morrote. A rocha é cinza, fina a muito fina, tex· 
tura blastofft ica, constitu (da de plagioclásio (às vezes ripiforme cur
to) e ripas longas de anfibólio, apresenta estrutura em almofada e 
am fgdalas. Os p illows tém comprimento variando de 50 a 70 em por 
30 a 40 em de largura (Est. das amostras 51 0/EG-06/PP-AP/05.1 e 21. 

1.2.2.5.3.2- Unidade ctm 

Esta unidade litológica foi individualizada grosseiramente por apre
sentar algumas rochas sedimentares qufmicas. Nela é marcante as fá
cies calcossilicatadas. Além dos mármores, tremotita mármores, talco 
xisto, tremotitito, tremolita xisto e talco xisto tem-se a presença cons
tante de quartzitos e rochas granitóides. estas ocorrendo tanto con-

88/GEOLOGIA 

cordantes com os planos de acamamento ou xistosidade como dis· 
cordantes. As rochas granitóides gnaissificadas formam bandas, lentes 
ou boudíns. As primeiras exposições da unidade em questfo ocorrem 
nas proximidades da cidade de Pitar de Goiás (Fig. 1.29). 

Na seção Pilar de Goiás-Luzetândia, a aproximadamente 600 m da 
cidade de Pilar de Goiás, tem~ afloramento formando barranco, 
constitu f do de quartzitos, com presença de lâminas, lentes e boudins 
de material caulrnico branco-róseo; na base do afloramento, já no 
n rvel da estrada, a rocha está inalterada. Os resultados petrográficos 
classificaram-na como tonal ito gnáissico (510/ EG-197/ HA-RM/ 135). 
Em lâmina delgada, o tonal i to gnáissico intercala-se com rocha altera
da, totalmente transformada em um pó escuro que lembra manganês; 
este material é semelhante ao que ocorre no EG-167, antes da cidade 
de Pitar de Goiás, tendo sido interpretado como alteração dos anti-



F1g. 1.31 - Conclusão. 

bólios que ocorrem nos anfibólios mármores e mármores feldspatiza
dos. O acamamento da rocha é concordante com o boudin e tem ati
tude N55°E, 12°SE. A 100m, formando barranco, aflora rocha xis
tosa, nematoblástica, composta de hornblenda, quartzo e opacos. A 
hornblenda tem forma de prismas em geral subédricos e é o mineral 
predominante, disposto densamente e orientado. Apresenta faixas des
contInuas e irregulares, essencialmente quartzosas e quartzo-hornblen
dlticas com aquelas espessas de hornblendas. O quartzo é xenom6rfi
co, com arranjo granobtástico, e bordos às vezes suturados. Gr§os de 
magnetlta esta'o disseminados na rocha (510/EG-198/HA-RM/134 -
magnetita anfibolítol. O próximo afloramento está a 300 m, é o 
510/EG-199/HA-RM/135, representado por clorita-talco xisto, que 
alterna lentes de caulim, às vezes toma aspecto de boudin. O talco é o 
seu principal component!l, seguido da tremolita e clorita, enquanto 

que opacos estão dispersos na rocha, a qual apresenta xistosidade 
N80°0, 25°SO. A 300 m aflora o 510/EG-200/HA-RM/136.1 e 
136.2, formando barranco de aproximadamente 5 m de altura; a 
amostra 136.2 que predomina no barranco é um mármore anfiboliti 
zado ou tremolita mármore, com textura granonematoblástica, ora 
maciça ora foliada, composta de carbonato, anfibólio, quartzo, felds
pato e biotita ou flogopita. O carbonato ocorre em cristais bem for· 
mados, macia polissintética, clivagem romboédrica e forte birrefrin
gência. O anfibólio incolor, em prismas curtos, associa-se a cristais de 
feldspato e quartzo, parecendo ser do tipo tremolita, e se altera em 
p6 preto. Biotita ou flogopita apresenta"se com pleocrolsmo marrom 
a amarelado. A rocha, além do p6 preto que é produto de alteraç$o, 
tem também manchas de feldspatos róseos (alcalinos) alterados. Boi· 
Sóes de biotita-muscovita (adamelito) granodi'orito (136.1) ocorrem 
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envolvidos pelo mármore (Est. 1. VIl B). A rocha apresenta textura gra
noblástica, composta de quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, bio· 
tita e muscovita. O plagioclásio com formas e tamanhos diversos tem 
macia de Albita e Albita-Carlsbad, às vezes com intercrescimento 
"antipertftico". O feldspato alcalino apresenta intercrescimento per· 
titica, às vezes diffcil de separar do plagioclásio antipertftico. Esses 
feldspatos estão alterados a sericita e argila-minerais. O quartzo ocor· 
re em agregado granoblástico, poligonal, e alguns cristais têm bordos 
suturados, extinção ondulante e estão microfraturados. A biotita dis· 
tribui-se em placas bem desenvolvidas, é pleocróica e nota-se desen· 
volvimento de opacos nas linhas de clivagens. A muscovita aparece em 
placas, que às vezes se intercruzam e apresenta um ligeiro pleocrols· 
mo ao longo das fraturas. O afloramento 51 0/EG-201 /HA-RM/137 é 
um barranco formado de gnaisse-granitóide e calcossilicatadas. A 
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Fig 1 36- Perfil geológico em direção a Cedrolina, iniciando a 1,4 km do ramal que 
começa na estrada Hidrolina-Luzelândia e segue para União 

amostra 510/EG-201/HA-RM/137 1 é um clorita·talco xisto, de tex· 
tura lepidoblástica, composto de talco, clorita e opacos. O talco em 
finas palhetas densamente dispostas e orientadas juntamente com a 
clorita imprime à rocha uma conspfcua xistosidade. Entremeada em 
meio à massa de talco, a clorita dispõe-se em forma de palhetas hipi· 
diomórficas, individualizadas ou em grupos que formam nfveis des· 
continuas ou cordões. Observam-se diminutos cristais de opacos. A 
amostra 137.1 é um tremolita xisto, com textura nematoblástica, 
composto de anfibólio da famnia da actinolita·tremolita, sendo o últi· 
mo o predominante. Os prismas orientados dão à rocha uma foliação 
conspfcua. Entremeados aos cristais mais desenvolvidos ocorrem aque· 
Jes menores. A amostra 510/EG-201/HA-RM/137 .4 é um actinolita 
xisto (actinolitito), textura nematoblástica, composto predominante· 
mente de actinolita, raros cristais de tremolita e opacos. Em afiara· 
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menta, rochas ricas em talco, actinolita e tremolita estão intercalando 
bandas de rochas granitóides ou formam lentes envoltas pelo granito. 
Este afloramento apresenta acamamento N30°0,28°SO. 

O afloramento 510/EG-202/HA-RM/138 1 e 138.2 está situado a 
100 m do anterior e nele nota-se uma alternância de lâminas claras e 
escuras com dimensões desde milimétricas até 20 em de espessura. As 
bandas escuras correspondem à amostra 138.1, que é uma rocha 
granolepidonematoblástica composta de quartzo, plagioclásio, actino
lita, biotlta, ep f doto, carbonato, titanita e clorita. O quartzo e o pla
gioclásio recristalizados dispõem-se num arranjo granoblástico poligo
nal com os cristais mostrando-se alongados, orientados, sendo que se 
entremeiam com as porções quartzo-feldspáticas; ocorre biotita abun
dante em nfveis continuas e descontfnuos. Cristais prismáticos de 
actinolita são subédricos e acham-se orientados, posicionando-se ora 
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Fig 1 38- Seção geológica do ramal da estrada Luzelândia-Hidrolina para a locali
dade de União 

junto à biotita ora em aglomerados, ou de modo disperso, sendo mais 
comum o anfibólio orientado. Seu pleocrofsmo é bastante sutil, indo 
de verde bem claro até quase incolor, denotando-se o baixo conteúdo 
de F e+ 3 ; cristais granulares subédricos e anédricos irregulares de ep r
doto freqüentemente acham-se dispersos; acessórios tais como car
bonato e titanita e algumas cloritas ocorrem em grupos localizados. 
A amostra 138.2 é um muscovita-biotita-granodiorito gnaisse, ine
qüigranular granoblástico, granulação fina a média. A rocha é compos
ta de plagioclásio, quartzo, biotita e muscovita. Dar a 500 m aflorao 
510/EG-203/HA-RM/139, que é um quartzito; esta rocha, às vezes faz 
contato com a superffcie irregular de uma rocha alterada com aspecto 
de granitóide. Nas proximidades do rio Vermelho o litótipo que aflora 
parece ser misto, constitufdo de anfibolito e granitóide (migmatito) 
(Fig. 1.33). 
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Fig 1 39- Seção ao córrego A\agadinho Região entre Cri xás e Auriverde 

Na seção ltapaci-Pilar de Goiás afloram alguns exemplares desta 
unidade litológica, No afloramento 510/EG-165 está o suposto con
tato do Grupo Araxá com o Grupo Pilar de Goiás. Este afloramento 
está representado por um clorita xisto que se alterna corr. bandas e 
lentes, esta do tipo boudins, de caulim alterado, que Montalvão 
& Araújo (1979) descreveram como granito de injeção nessas rochas 
(Est 1.VIII A); o xisto tem foliação N70°0, 20°SO, a qual é concor
dante com o mergulho do boudin, o que evidencia transpot te tectô
nico para NE No mesmo barranco, a 20m em frente, ocorrem bancos 
de quattzitos que intercalam nfveis de material caulfnico Daf a 
400 m, também formando barranco bastante perturbado, afiara um 
flogopita(?)-talco xisto, apresentando duas fases de deformação, 
sendo que a fase pt incipal deu origem à xistosidade da rocha e a se
gunda fase formou microdobras (crenulações) (EG-166/HA-RM/109) 
A estação geológica 51 0/EG-167 /HA RM/11 O é representada por um 
afloramento bastante alterado, onde ocorrem intercalações de mate
rial arenoso e escuro (Mn?) e n fveis que são ricos em feldspato alca
lino As amostras 110.2 e 11 O 3 são tremolita-mármore e mármore 
tremolitftico, às vezes xistosos, compostos basicamente de carbonato 

94/GEOLOGIA 

com cristais eqüigranulares, anédricos e orientados, alongados segundo 
a direção da foliação principal. Cristais de tremolita bem desenvolvi
dos, xenomórficos, dispõem-se de acordo com a direção geral A 
amostra 110.1 é um tremolita quartzito A seqüência tem atitude 
N35°0, 21°SO e está redobrada (crenulada). A amostra 510/EG-168/ 
HA-RM/111 é um quartzito, fino, branco, ortoquartzftico. E a 
800 m antes da cidade de Pilar de Goiás os bancos de quartzitos estão 
sobrepostos sobre material caul fnico, provavelmente alteração de ro
cha granitóide. Na seção geológica Guarinos-Hidrolina, desde aproxi
madamente 700 m antes de Pilar de Goiás (amostra 51 0/EG-170) até 
a estação geológica 510/EG-175/HA-RM/116, que se localiza após a 
fazenda das Flores, ocorrem rochas pertencentes a essa associação 
(Fig. 1 33). 

1 2.2.5.3 3 -Unidade mbb 

Esta unidade foi individualizada pela constante presença do clorita 
xisto que se acredita originar-se de rochas vulcânicas básicas (Fig. 
1 29). Na seção Guarinos em direção ao rio Caiamar, a unidade encon-

SE 



tra-se bem representada, onde o afloramento 51 0/EG-1 03/HA-RM/ 
70 1 e 70 2 compõe uma seqüência de rochas acamadas, constitu f das 
de quartzitos ferruginosos, provavelmente granada quartzitos inter
calados, como a exemplo do 51 0/EG-101, com filito fino, cinza, gra
fitoso e clorita xisto (510/EG-103/HA-RM/70.2). O último é uma ro
cha d'e textura lepidoblástica, composta de clorita (como principal 
constituinte), quartzo, epfdoto e titanita. As placas de clorita dis
põem-se proeminentemente orientadas e constituem espessos níveis 
contínuos. Outras palhetas de mica orientam-se em direção transversa 
à principal (cross mica). N fveis de quartzo descont fnuos O entes) 
acham-se entremeados àqueles clorfticos predominantes. O quartzo 
mostra-se em arranjo granoblástico e alongado. Grãos pequenos e es
pessos de epfdoto ocorrem entremeados às palhetas e exibem pleo
crofsmo que varia de amarelo a verde-claro A rocha é rica em opa
cos, que estão dispersos, e contém superf fcies de foi iações, em que a 
principal exibe atitude N40°0, 29°SO. O afloramento 510/EG-104/ 
HA-RM/71 está situado a 300 m do entroncamento com a estrada 
ltapaci-Crixás, representado por rocha lepidoblástica, composta 
principalmente de clorita e quartzo e com xistosidade N1 0°0, 
45°NE. Na margem do rio Caiamar, afiara rocha xistosa, lepidoblásti
ca, fina, provavelmente composta essencialmente de clorita e quartzo; 
talvez existam cristais de anfibólio que são diffceis de se observar em 
estudo petrográfico; esta rocha tem xistosidade N30°0, 68°SO. 

Os metabasitos continuam aflorando e o 510/EG-107/HA-RM/72 
é uma rocha nematoblástica, composta de hornblenda (predominan
te), plagioclásio, quartzo, epfdoto e titanita. Prismas colunares, finos e 
longos de hornblenda dispõe-se proeminentemente orientados, com 
plagioclásio e quartzo, dispostos intersticialmente, em arranjo grano
blástico e poligonal. Grãos de ep f doto e titanita ocorrem na rocha. 
A hornblenda com pleocro fsmo verde-claro é um anfiból ia de baixa 
temperatura, pertencente às fácies xisto verde alto ou epfdoto anfibo
lito. O anfibólio xisto fino tem xistosidade N25°0, 85°NE ou verti
cal, e pela mudança dos mergulhos dos metabasitos, bem como pelo 
redobramento, parece que justifica um contato por falha com os gra
nitos do complexo (Fig. 1.33). 

A outra seção nesta unidade foi realizada na estrada que vai de 
ltapaci em direção a Crixás. Parte desta seção é ocupada por esta uni
dade de rocha A amostra 510/EG-125/HA-RM/84 é uma rocha xisto
sa, nematoblástica, composta predominantemente de tremolita e clo
rita. A tremolita, em prismas finos, alongados, delineia a principal xis
tosidade. N fveis definidos de clorita são bem desenvolvidos, sendo que 
a mesma ocorre entremeada com os cristais de anfibólio Finas palhe
tas de talco esporádico situam-se em meio aos demais minerais. A 
rocha é um clorita-tremolita xisto Apresenta duas faces de deforma
ção; a primeira xistosidade (S ) tem atitude N10°0, 58°SO, e a outra 

n 
é representada por microcrenulações (Sn + 

1 
). O afloramento 

510/EG-124 é um xisto fino, que macroscopicamente tem aspecto de 
sericita xisto A 300m do entroncamento da estrada ltapaci-Rubiata
ba afiara o 510/EG-123/HA-RM/83, representando uma rocha com 
estrutura bandeada, granoblástica, em que as bandas de minerais de 
ferro (magnetita e hematita) estão entremeadas com alguns grãos de 
quartzo, isto é, as bandas ferruginosas se alternam com as bandas e 
lentes de quartzo. O quartzo apresenta-se em agregados granoblásti
cos, poligonizados, com as bandas e lentes de espessuras variáveis nas 
zonas de charneiras e flancos. Finas placas de sericita estão distribuí
das esparsamente na rocha que f o i redobrada, passando a apresentar 
lineação com direção S50°0 dada pelo eixo da microdobra. A amos
tra 510/EG-122/HA-RM/82 é um clorita xisto, lepidoblástico, com 
quartzo, ep (doto e titanita. As placas de clorita estão orientadas e dão 
xistosidade à rocha, e alguns cristais estão transversos a esta foliação. 
O quartzo em níveis descontínuos está entremeado àqueles clorí
ticos e apresenta grãos com arranjo granoblástico orientado O aflora
mento 510/EG-120/HA-RM/81 é um clorita tremolita xisto, de textu
ra nematoblástica, fina, composto de anfibólio (tremolita), clorita, 
plagioclásio e quartzo O anfibólio (tremolita) aparece em prismas fi
nos, alongados e orientados juntamente com a clorita dando xistosi
dade à rocha. O plagioclásio e quartzo ocorrem em quantidade subor
dinada e estão ocupando o espaço intersticial entre os anfibólios 
(Fig 1.33) 

Esta unidade litológica, que constitui a parte ocidental do cintu
rão de Guarinos, acredita-se que seja formada principalmente por ro
chas meta básicas Não se fez estudo qu f mico destas rochas, porém 
acredita-se que os clorita xistos (com exceção das amostras 510/EG-
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Fig 1 40 - Seção da unidade de fluxo Córrego do Alagadinho Região de Crixás e 
Auriverde Variação normal e gradativa do tamanho dos blades, segundo Montalvão, 

Lopes e Pereira (1981) 

122/HA-RM/82 e 510/EG-103/HA-RM/70.2) e anfibólio xistos são 
de origem ígnea básica Estas rochas intercalam formações ferríferas, 
quartzitos e filitos e outras litologias 

1.2.2.5 3.4 -Unidade ulg 

Esta seqüência tem praticamente as mesmas rochas que as unidades 
ulm e clm, porém foi aqui separada por ser a unidade que mais con
tém rochas graníticas e gnáissicas. Talvez ocorra em uma área em que 
a granitização foi mais acentuada (Fig 1 29). 

1 2.2 5 3.5- Unidade litológica ffg 

Esta unidade é caracterizada pela grande quantidade de xistos pel fti
cos, filitos grafitosos e formação ferrífera (Est 1. VIII B) Descrever
se-ão alguns perfis que representam esta unidade. Esta unidade às ve
zes se confunde com as litologias do Grupo Araxá (Fig. 1 29). 

Seção geológica fazenda Vinagre-Guarinos (Fig. 1.33) - Desde o in f
cio do ramal até 600 m adiante (510/EG-294/HA) afiara, em corte de 
estrada, micaxisto com alguma contribuição quartzosa, alterado, aver
melhado e marrom, tendo xistosidade N55°0, 38°SO; 300m adiante 
(510/EG-295/HA/203 1, 203.2 e 203 3) ocorrem blocos de granada
micaxisto, acinzentado, textura média a grosseira, bem como blocos 
de quartzito ferruginoso, compacto, laminado, coloração cinza, com 
muitas lâminas de sílica Daí a 1 800 m tem-se a estação geológica 
510/EG-296/HA/204, onde se notam blocos de micaxisto, alterado, 
avermelhado e quartzito ferruginoso, fino, acinzentado, que à frente 
estão associados a filito grafitoso acinzentado; 600 m à frente, 
51 0/EG-297 /HA, em corte de estrada, assoma micaxisto, fino, aver
melhado, com atitude N5°0, 50°SO e N20°E, 45°SE, e quartzito 
ferruginoso, fino que se desintagra ao choque do martelo. Na vala da 
estrada, 900 m à frente, 51 0/EG-298/HA, ocorre fi I ito grafitoso, alte
rado, cinza-rosado, com atitude N20°0, 50°SO, que volta a aparecer 
900 m adiante (510/EG-299/HA), na vala da estrada com direção da 
xistosidade segundo N35°0. A 1 800 m adiante, na estação geológi-
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ca 510/EG-300/HA/204.1 e 204.2, tem-se um lajedo, no leito e no 
corte da estrada de granada micaxisto, alterado, crenulado; no leito da 
estrada observa-se estrutura formando anticlinal com caimento, onde 
a atitude dos flancos é N40°E,450SE e N10°0,30°SO e o sentido do 
eixo grosseiramente para S60°E; dal a 300 m na estação geológica 
510/EG-301/HA/206, ocorre micaxisto alterado, com óxido de ferro 
disseminado. A 200 m à frente em corte de estrada, ocorre micaxisto 
crenulado, alterado, avermelhado e acinzentado, tendo atitude 
N70°E, 30°1\!0; concordantemente se observa banco de filito grafito
so, cinza-escuro, e neste tem-se bolsão de quartzo; esta seqüência 
ocorre descontinuamente ao longo da seção por uma extensão de 
cerca de 800 m, tendo sido descrita na estação geológica 510/EG-
302/HA. A 400 m desse ponto ocorre estação geológica 510/EG-303/ 
HA/207, representada por blocos de quartzito ferruginoso, fino a mé
dio, acinzentado, que desintegra ao choque do martelo; e a 1 200 m 
adiante, tem-se a 510/EG-304/HA/208, que em corte de estrada no 
sopé de uma elevação expõe clorita xisto esverdeado, avermelhado 
quando alterado, com atitude N50°0, 45°SO, tendo associado filito 
grafitoso, alterado, cinza-amarelado. A partir dal, por uma extensão 
de 1 900 m, expõem-se aqui e acolá quartzitos ferruginosos e filitos 
aparentemente intercalados, havendo ora o predom In i o de um termo, 
ora de outro. O quartzito ferruginoso apresenta acamamento segundo 
N5°0, 40°SO, e foi descrito na estação geológica 51 0/EG-305/HA; 
200 m à frente, ocorrem associados filito grafitoso e micaxisto altera
do, tendo atitude N20°0, 50°SO. No 510/EG-306/HA/209.1 e 
209.2, a 400 m adiante, formando pequena elevação, voltam a ocorrer 
blocos de quartzito ferruginoso laminado, fino a médio, cinza, por ve
zes com vênulas de srlica, que se expõem novamente de modo descon
tlnuo por uma extensão de 1 400 m, às vezes intercalado a micaxisto 
alterado como na estação geológica 51 0/EG-307/HA onde apresenta 
atitude do acamamento segundo N40°0, 61 °SO; N50°0, 50 0S O; 
N25°0, 55°SO. A partir desse ponto, há um predom In i o de micaxis
to mormente alterado, por uma extensão de 2.000 m, com foliação 
segundo N50°0, 50°SO e N35°0, 55°SO, tendo sido descritas as 
estações geológicas 510/EG-308/HA, 510/EG-309/HA e 510/EG-
310/HA. Dar a 800 m tem-se a estação geológica 510/EG-310/HA, re
presentada por uma elevação edificada por quartzito ferruginoso, fino 
a médio, compacto, que desintegra ao choque do martelo, de cor 
cinza-esbranquiçado, localmente rosado, com lâminas de ferro. A 
1.409 m à frente, no 51 0/EG-311 /HA, em corte de estrada, aflora ro
cha alterada, acamada, fina a média, de coloração cinza-escuro, com
posta essencialmente de ferro e manganês, localmente quartzosa, por 
vezes xistosa, fina a média, cinza-amarelado, com atitude do acama
mento N70°0, 35°SO. A 800 m desse ponto, foi descrita a estação 
geológica 510/EG-312/HA/210, que é representada por corte de es
trada e em blocos formando elevação, onde afloram micaxisto alte
rado, às vezes granadlfero, com coloração avermelhada, e quartzito 
fino, cinza-escuro. No 510/EG-313/HA/211, 500 m adiante, aflora, 
em corte de estrada, rocha xistosa, alterada, amarelada, micácea, pa
recendo feldspática (caulinizada); este afloramento situa-se topogra
ficamente abaixo do afloramento anterior; a 500 m à frente, no 
510/EG-314/HA, que é um corte de estrada, ocorre quartzito ferru
ginoso fino, associado a micaxisto esverdeado, com atitude N1 0°0, 
25°SO, que volta a aparecer 1.500 m adiante (510/EG-315/HA) em 
pequeno corte de estrada, tendo adquirido cor cinza-escuro

6 
e local

mente está associado a micaxisto, com atitude N1 0°0, 48 SO. No 
510/EG-316/HA/212, 300 m à frente, tem-se, em corte de estrada, 
clorita xisto fino, alterado, esverdeado, com foliação N40°0, 52°SO, 
associado a quartzito ferruginoso, fino, localmente observando-se 
bolsão de quartzo leitoso. A 600 m antes de Guarinos, no 51 0/EG-
317 /HA, em corte de estrada, aflora micaxisto alterado, avermelha
do com tons esverdeados. 

Seção geológica de Guarinos para oeste ( Fig. 1.33) - A 1.500 m de 
Guarinos, tem-se a estação geológica 510/EG-99/HA-RM/66, repre
sentada por um corte de estrada, onde aflora seqüência estratificada 
em bancos de filito grafitoso, intercalando xistos finos alterados com 
caractedsticas de anfiból io ou formação ferdfera; a atitude da xistosi
dade é N60°0, 30°SO. Na 510/EG-100/HA-RM/67, 3.200 m à frente, 
em corte de estrada, ocorre afloramento constituldo de magnetita(?)
clorita xisto esverdeado, com clivagem ardosiana de atitude N40°0, 
50°0 Na 510/EG-101/HA-RM/68, 600 m à frente, em morro, ocorre 
seqüência constitu Ida de filito grafitoso intercalando formação ferd
fera bandeada e bancos pouco espessos de quartzito ferruginoso; a se-
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qüência apresenta crenulações localizadas, tendo no mesmo barranco 
uma xistosidade N35°0, 33°SO e estrutura de dilatação como boudi
nagem com direção da lineação N35°0. 

Seção geológica da fazenda Vinagre para oeste (Fig. 1.33) -A 400 m 
para oeste da fazenda, aflora em corte çje estrada o 510/EG-129/HA
RM/87, constituldo por rocha bandeada, composta de leitos alterna
dos de ferro e sllica, estando bastante dobrada, com no m In imo duas 
superf(cies de foliação, sendo a atitude de (SI) N10°E, 25°SE; a 
1.100 m adiante, 510/EG-128/HA-RM, assoma um pacote de filito 
grafitoso com clivagens ardosiana e de crenulação; estruturas de trans
posição são evidenciadas por microdobramentos, inclusive chevron; os 
eixos das pequenas dobras têm lineação N20°0; a 400 m à frente, 
510/EG-127, afloram blocos de formação ferdfera bandeada. 

Seção geológica da fazenda Vinagre para leste (Fig. 1 33) A 
1 500 m da fazenda Vinagre, 510/EG-130/HA-RM, aflora, em corte 
de estrada, sericita xisto alterado, crenulado, amarelado que dá lugar 
a uma seqüência de clorita xistos dobrados e crenulados, em alguns 
locais com intercalação de quartzitos, distribu Idos de modo descon
tlnuo por cerca de 4.500 m, tendo sido descritos nas estações geoló
gicas 510/EG-131/HA-RM/88, 510/EG-132/HA-RM e 510/EG-133/ 
HA-RM/189; dal até o final da seção, isto é, por uma extensão de 
aproximadamente 3.500 m, observa-se um predomínio de quartzi
tos. Estes são ora puros ora sericfticos ou ferruginosos, normal
mente desintegrando-se ao choque do martelo; têm cor mormente 
branca e granulação fina a média. Em um dos afloramentos (510/EG-
134/HA-RM), os quartzitos desenham uma anti_clinal simétrica com 
8 m de largura, sendo a atitude dos flancos N65°0, 20°SO e N45°E, 
20°SE; a atitude do eixo é 15°,S75°0. Estas estruturas são bastante 
comuns nesses quartzitos às vezes denotando enrugamento. Algumas 
atitudes do acamamento dos q!Jartzitos apresentam valores de N35°0, 
24°SO, N60°0, 15°SE, N60°0 e 20°SO 

Seção geológica ltapaci-fazenda Vinagre (salda oeste da cidade) 
(Fig. 1 33) - A 4,8 km de ltapaci, 510/EG-145/HA-RM/96, aflora, 
em corte de estrada e pequeno lajedo, micaxisto muito alterado, aver
melhado, mica esta que parece ser muscovita; 5,8 km à frente, 
51 0/EG-146/HA-RM/97, ocorrem blocos de anfibolito cortado por di
que de rocha básica No 510/EG-147/HA-RM/98.1,98.2,98.3e98.4 
1.800 m à frente, aflora, em corte de estrada, uma seqüência de anfi
bolito em bancos finos, associado a micaxisto alterado que parece 
conter muscovita e biotita; na mesma seqüência ocorrem clorita xisto 
e fi I ito grafitoso, este intercalando quartzito e formação ferdfera ban
deada; as rochas apresentam clivagem de crenulação e, ao que tudo in
dica, foram submetidas a transporte tectônico no sentido N50°E; a 
xistosidade é N45°0, 55°SO. A partir desse ponto até as proximida
des da fazenda Vinagre, ou seja, por uma extensão de 9 200 m, a se
ção exibe uma seqüência monótona de rochas xistosas na forma de 
clorita xisto, com surgência aqui e acolá de filito grafitoso. A 700 m 
antes da fazenda Vinagre foram vistos blocos de formação ferdfera 
bandeada 

Seção geológica Guarinos-Pilar de Goiás-Hidrolina (Fig. 1.41) - Es
ta seção tem como objetivo mostrar a geologia de caráter regional dos 
Cinturões Guarinos e Pilar de Goiás-Hidrolina. 

A seção geológica teve inicio no 510/EG-195/HA-RM/131, situado 
a 6,5 km da cidade de Guarinos, onde se tem rocha acamada, com 
bandeamento bem desenvolvido, composição granodiodtica e intensa 
cataclase que originou xistosidade em alguns pontos; situado a 1,5 km 
deste, aflorao 510/EG-194/HA-RM/130; trata-se de rocha de textura 
granolepidoblástica e cataclástica, composta de quartzo, microcl lnio, 
plagioclásio, muscovita e biotita; tem composição granodiodtica a 
gran ltica, onde porfiroblastos bem desenvolvidos estão envoltos em 
matriz mais fina, às vezes dando textura mortar; a 600 m adiante, 
aflora micaxisto (51 0/EG-193) que é resultado de intensa cataclase 
imposta ao gnaisse que ocorre nas proximidades; afastando-se 900 m 
deste ponto, em direção a Pilar de Goiás, aflorao gnaisse porfiroblás
tico e cataclástico (51 0/EG-192/HA-RM/129) que se expõe nova
mente a 1.000 m da r, porém com grau de cataclase tão avançado que 
pode ser chamado de blastomilonito; apresenta porfiroclastos de mi
crocllnio bem desenvolvido e foliação N15°0, 55°SO (510/EG-191/ 
HA-RM/128); a 300 m assomam um biotita-quartzo xisto, com fino 
bandeamento e xistosidade, e nlveis de opacos dispersos, que dão à 
rocha, quando observada à vista desarmada, uma caractedstica de for-
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mação ferdfera (510/EG-190/HA-RM/127); o próximo afloramento 
encontra-se distante 1,5 km e trata-se de um xisto fino de baixo grau 
com aspecto de sericita xisto e xistosidade N5°0, 33°SO; no aflora
mento 510/EG-188/HA-RM/126, situado a 1.100 m do anterior, ocor
re rocha xistosa, fina, às vezes com bandeamento fino, composta de 
quartzo e clorita com nfveis de opacos. Trata-se de um quartzo-clo
rita xisto rico em opacos. Esta rocha devido aos n fveis de ferro toma 
aspecto de formação ferdfera e a 200m distante deste aflora uma me
taultrabásica que parece ser um talco xisto, com a xistosidade apresen
tando atitude N-S,29°0 (510/EG-187/HA-RM/125); além dessa xis
tosidade (SI?) a rocha está crenulada com desenvolvimento de ~; a 
700 m ou mais precisamente a 1.100 m, antes da cidade de Pilar de 
Goiás, afloram quartzitos e blocos de mármores; os quartzitos são 
finos, brancos, com atitude N15°0, 26°SO; a 1.900 m do 510/EG-
170, próximo ao córrego, voltam a aparecer os blocos de quartzito 
e mármore, associados a rocha metamórfica, contendo fenoblastos de 
tremolita envoltos por finos cristais (pseudomorfos) de olivina que são 
delineados por opacos; esses pseudomorfos eqüigranulares dão uma 
textura que lembra cumulados. A rocha apresenta fluxo devido a 
stress bem observado nos fenoblastos de tremo I i ta; trata-se de um tre
mo li ta serpentinito (510/EG-171 /HA-RM/113 2). O afloramento 
510/EG-72 está situado na margem do córrego e é constitufdo de 
rocha xistosa, muito alterada a material caul fnico que se acredita advir 
de alteração de rochas granitóides; o afloramento 510/EG-173/HA
RM/114.1 e 114.2 é constitu f do de quartzito fino, ortoquartz ftico 
com alguns cristais de anfibólio e tremolita xisto; trata-se de rocha 
bandeada, com bandas alternadas de quartzo, plagioclásio e microcl r
nio e bandas de tremolita; associam-se-lhe mármores ou rocha calcos
silicatada; este afloramento está situado na chácara das Flores; a 
200 m desta chácara, formando barranco, aflora seqüência de quartzi
tos, em bancos que atingem até 50 em, intercalando n rveis de quartzo
feldspato-tremolita-actinolita xisto (510/EG-175/HA-RM/116.3), en
quanto que a rocha do 510/EG-175/HA-RM/116.2 parece ser mais 
rica em tremolita; a 1.300 m, expõe-se o 510/EG-176/HA-RM/117. 
Trata-se de micaxisto alterado com muscovita e biotita, e lentes de 
material caulfnico (granitóide alterado), apresentando foliação 
N50°-60°0, 30°SO; a 500 m do afloramento anterior, ocorre me-

taultrabásica, rica em talco, tremolita e actinolita, que constitui um 
garimpo de talco e a alguns quilômetros antes de chegar ao rio Ver
melho afiara ultrabásica novamente (510/EG-178); 1.100 m do rio 
Vermelho assoma o 510/EG-179/HA-RM/119, na formadeblocosde 
rocha granoblástica de composição granitóide hololeucocrática, sendo 
que próximo destes blocos ocorre rocha bastante alterada, dando as
pecto de básica, e a 500 m dali ocorre um tremolita mármore; a 
2 200m em frente, afiara o 510/EG-181/HA-RM/121 que é um tre
molita-talco xisto com xistosidade N-S, 20°SO; a seguir desponta 
quartzito, fino, branco com atitude de acamamento N70°0, 26°SO 
(510/EG-182/HA-RM/122); a 100m aflorao 510/EG-183/HA-RM/ 
123, que é um clorita-tremolita xisto que ocorre novamente a 
1.100 m à frente; no córrego do Barbosa aflora a metaultrabásica com 
atitude da xistosidade N40 O, 65°SO que se estende até Hidrolina 

1 2.2.5.4 ~ Greenstone Belt de Goiás. Descrição das seções geológicas 

o Greenstone Belt de Goiás foi correlacionado ao Grupo Pilar de 
Goiás e por falta de mais dados só foi possfvel separar alguns grupos 
de rochas básicas e ultrabásicas (Fig 1.31 ). Entretanto, para se ter um 
conhecimento melhor deste cinturão descrever-se-ão algumas seções 
que estão representadas no mapa de amostragem (Fig. 1.42) 

Seção geológica na serra de Santa Rita ~ A seção em questão está si
tuada na extremidade da serra da Cadonga e foi efetuada através da es
trada que interliga Fa(na~Jeroaquara, secionando-a próximo a esta 
última Na estrada Fafna~Jeroaquara tem-se praticamente a zona de 
contato do greenstone belt com o Complexo Goiano Serão descritos 
os afloramentos 474/AP-FV/169.1 a 5 e 474/AP-FV/170; estes ocor
rem no contato (Fig. 1.42). 

No ponto 169, f o i realizada uma seção na referida serra com d ire
ção N50°E-S50°0. Do topo até a meia encosta o perfil mostra apa
rentemente uma intercalação de micaxistos e quartzitos. Os primeiros 
estão muito alterados e os quartzitos são ora puros ora micáceos, ró
seos a esbranquiçados e bem estratificados, A partir da meia encosta 
o quartzito é fino, ferruginoso e apresenta estruturas colunares do 
tipo mullion, com lineação de direção N80°0, e acamamento N60°0, 
20°SO; já a amostra 169.4, localizada próximo à base, é foliada alte-
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rada, fina, parecendo cl ivagem ardosiana, com aspecto de fi li to ou fi
lonito e, a partir desta, a rocha aflorante é um gnaisse leucocrático de 
granulação fina a média, composto de quartzo, feldspato e, secunda
riamente, biotita e muscovita (169.5). A amostra 170 é um biotita 
gnaisse, granulação fina a média, cor branco-acinzentada, composto 
de quartzo, feldspato e biotita e cortado por veios de pegmatitos. Na 
seção em direção às fazendas Santo Antônio, Cordeiro e Tanque, o 
afloramento 474/AP-FV/171, situado a 800 m do entroncamento da 
estrada Fafna-Jeroaquara com a estrada que leva à fazenda Cordeiro, 
é representado por rocha gnáissica, composta de quartzo, feldspato e 
muscovita. A rocha tem granulação fina e apresenta incipiente bandea
mento; a 900 m do afloramento anterior, ocorrem blocos de rocha 
xistosa, composta de talco e clorita. A 600 m da sede da fazenda San
to Antônio, tem-se afloramento formando barranco bastante espesso 
de quartzito. A rocha tem granulação fina, composta principalmente 
de quartzo com alguns cristais de mineral que parece actinolita e pla
cas de sericita, e está bem estratificada em lâminas e camadas de até 
30 em. Nfveis de mica-quartzo xisto ocorrem intercalando a seqüên
cia; o acamamento é N35°0, 30°SO e apresenta lineação 15°, N60°0 
(4 74/ AP-F V /172.1, 172.2 e 172.3); a 1 ,4 km da fazenda acima referi
da, aflora mica-quartzo xisto, de cor rósea, esverdeada, apresentando 
xistosidade bem desenvolvida, onde leitos de mica verde alternam-se 
com leitos de quartzo; próximo ao xisto ocorrem blocos de quartzo 
leitoso, brechado e fraturado (474/AP-FV /173.1 ); a 400 m deste pon
to, junto da fazenda Cordeiro ocorre um pequeno morro de formação 
ferrffera bandeada, granulação fina, bem laminada, constitu f da de 
uma alternância rftmica, de finas lâminas e estratos com até 1 O em de 
rocha de composição quartzftica e lâminas de cor preto-avermelhada, 
de composição hematftica. Observa-se o desenvolvimento de estrutu
ras que não se sabe se são primárias ou devido a esforços; a rocha apre
senta bandeamento N40°0, 30°SO. No corte da estrada próximo ao 
curral da fazenda Cordeiro, tem-se, abaixo da formação ferrffera, ro
cha xistosa, crenulada, alterada e rica em mica; trata-se de um quar
tzo-micaxisto, com xistosidade N20°0, 40°SO (474/AP-FV/173.2 e 
173.3). 

Na estrada que vai da fazenda Cordeiro para Lua Nova, tem-sega
rimpo de talco abandonado, situado na fazenda Lajes. A aproximada
mente 500 m da sede da fazenda Santo Antônio, rumo à fazenda Cor
deiro, verifica-se no corte da margem esquerda da estrada exposição 
de rocha com mais ou menos 25 m de extensão, tratando-se de uma 
ultrabásica serpentinizada, que está cortada por veios de crisotila de 
1 mm a 3 em. Tem-se associada à rocha ultrabásica serpentinizada, 
rocha xistosa, alterada, que é composta de talco e clorita; o xisto está 
crenulado (474/AP-FV /174.1 a 174.5). 

A 900 m da sede da fazenda Cordeiro, na vicinal de rumo SE, em 
sua margem esquerda, ocorre afloramento em zona de matacões de 
quartzito que em alguns locais se intercala a muscovita quartzito m i
cáceo e quartzito ortoquartzftico, estes com acamamento mostrando 
atitude N60°0, 40°SO (474/AP-FV /175); a 700 m da observação an
terior aflora rocha xistosa, composta de quartzo e mica. Além da xis
tosidade principal a rocha está microcrenulada (474/AP-FV/175). A 
2,5 km adiante da fazenda Cordeiro, continuando o perfil na mesma 
estrada, na encosta do morro ocorrem blocos de quartzito ferruginoso 
(474/AP-FV/176) e a 100m afiara um quartzito micáceo, fino, com 
acamamento N45°0, 30°SO; situado a 3,8 km da sede da fazenda 
Cordeiro, ocorre o 474/AP-FV /177 que é um mica quartzito, branco 
a rosa, granulação muito fina a fina, bem foliada. A rocha além do 
quartzo e mica tem turmalina e apresenta foliação N-S, 32°0 e 
N10°0, 30°SO. 

A 600 m da sede da fazenda Cordeiro em sentido à fazenda Santo 
Antônio, tem-se à margem esquerda da estrada o entroncamento para 
Lua Nova. No inicio da seção afiara no topo do morro em ambas as 
margens da estrada, sob a forma de blocos, rocha composta de 
quartzo e pontuações escuras (opacos), associada a blocos de quartzo
micaxisto (474/AP-FV /178.1 e 178.2) e a 200 m, distanciando des
tas, ocorre filito ou xisto grafitoso, com cubos de pirita disseminados 
na rocha. A rocha tem xistosidade ou clivagem ardosiana N30°0, 
35°SO e lineação 10°, N30°0, esta dada pelo eixo da microcrenula
ção (474/AP-FV/178.3) e a 1,8 km do entroncamento das estradas em 
direção à Lua Nova afloram blocos de quartzo-micaxisto e blocos de 
quartzo leitoso. A 4,2 km deste, avista-se rocha xistosa, alterada, fina, 
composta provavelmente de sericita, clorita e quartzo, que se associa 
a quartzito micáceo; a seqüência tem xistosidade N40°0, 40°SO. Na 

margem direita da estrada, tem-se um morro, no qual foi efetuado um 
perfil na direção 840°0. Na encosta ocorrem blocos de brecha de 
falha e riolito cataclasado. Na brecha os fragmentos estão envolvidos 
por quartzo e são de rochas finas que contêm alguns carbonatos e geo
dos; o riolito é pobre em fenocristais, notando-se quartzo bem forma
do, em cristais hexagonais (474/AP-FV/179.3). No topo do morro as
soma um quartzito branco-rosado, cataclasado com fragmentos de 
quartzo, e, a alguns metros na frente, observa-se hematita especular, 
compacta, magnética, bem como blocos de quartzitos (474/AP
FV/179.4 e 179.5); no topo do morro tem-se um quartzo-micaxisto. 
Descendo a encosta nordeste, afloram blocos de xisto alterado e 
quartzito, distribu fdos do topo até a sua base. A partir deste ponto 
até a encosta sudoeste de um outro morro adjacente ao anterior passa 
a aflorar uma seqüência de rochas carbonatadas, constitufda de már
more dolom ftico, róseo e hematita quartzito. A formação ferrffera é 
laminada, com esta variando de 3 mm a 1 em. A intercalação de for
mação ferrlfera e dolom i tos se prolonga até o topo da serra. Conti
nuando na seção encontra-se sempre hematita especular junto com 
quartzitos. 

A outra seção geológica realizada no Greenstone Belt de Goiás é 
aquela situada na serra próxima à cidade homônima ao longo da estra
da que vai a Fafna. A amostra 474/AP-FV /145 foi coletada na entrada 
sudeste da cidade de Goiás a 1,1 km do trevo rodoviário; trata-se de 
um muscovita-biotita augen gnaisse, cor branco-acinzentada, leucocrá
tico e granulação grosseira. Os porfiroblastos de feldspato potássico 
estão orientados segundo N40°0. A rocha é constitufda de quartzo, 
plagioclásio, biotita e raras muscovitas. Os porfiroblastos de feldspato 
alcalino atingem até 2,5 em de tamanho. A 600 m do trevo rodoviá
rio, na margem direita da estrada G0-164, 1 O n1 antes do córrego 
Manoel Nunes, tem-se rocha xistosa, coloração verde-esbranquiçada, 
untuosa ao tato com minerais de baixa dureza. A rocha tem talco 
e clorita, observando-se opacos e lentes de quartzo de segregação me
tamórfica, concordante com a xistosidade que se orienta segundo 
N15°0, 50°SO (474/AP-FV/146);a 1,5 km apósocórregoacimaci
tado em direção a Fafna, afiara quartzito micáceo, de coloração bran
co-esverdeada a amarelada, fino, estratificado em lâminas e bancos; a 
rocha contém, além do quartzo, muscovita, e a atitude do acamamen
to e foliação é N75°0, 60°SO (474/AP-FV/147); a 1,4 km aflora no
vamente o quartzito micáceo com atitude do acamamento N30°0, 
45°SO; a 5,6 km do trevo ·rodoviário da cidade de Goiás, na margem 
da G0-164, ocorre rocha xistosa, dobrada e redobrada (crenulada). 
bastante intemperizada, tratando-se de um micaxisto com xistosida
de principal S 1 orientada segundo N35°0, 25°SO; a 600 m da ponte 
do rio Vermelho, observa-se rocha xistosa, esverdeada, composta de 
tremolita-actinolita, em prismas e aciculares com até 1 em de ta
manho; nfveis ricos em clorita ocorrem na rocha e o afloramento está 
cortado por veios de quartzo. A xistosidade principal tem atitude 
N40o0, 46°SO; N50°0, 52°SO e N70°0, 45°SO (474/AP-FV/149.1 
e 149.2); a 3,3 km do rio Vermelho, em direção a Fafna, ocorre rocha 
cinza-esverdeado, xistosa, composta de talco, clorita e magnetita e 
alguns carbonatos, apresentando xistosidade N60°0, 65°SO e linea
ção dada pelo eixo das microdobras com atitude 45°, S20°E 
(474/AP-FV/150.1 e 150.2). 

Perfil geológico no trecho que liga Lua Nova na G0-164 à estrada São 
João-Buenolândia, passando pelo córrego Macanã (F ig. 1.42) -Esta 
seção está situada na parte centro-sul da serra de Santa Rita. A 800 m 
após a safda G0-164-Lua Nova, tem-se pequena crista alinhada na di
reção N55°0, que marca o inicio do terreno ondulado no lado ociden
tal da serra. A crista é formada por um xisto composto de sericita, clo
rita e quartzo, com xistosidade N55°0, 50°SO e um redobramento 
com crenulação. Trata-se de um quartzito xistoso (521/EG-01/EB/01. 
1 ); seguindo-se para oeste, a 900 m da observação acima tem-se estrei
ta faixa de talco-clorita xisto (521 /EG-01 /EB/01.2), bastante altera
do, junto a blocos de quartzitos e quartzo leitoso; a 600 m adiante a
flora xisto quartzoso com sericita, muito alterado, apresentando xistosi
dade N10°0, 30°SO; este passa para veios de quartzo e a seguir ocor
re rocha xistosa dé cor cinza-amarelado, com manchas ferruginosas e 
contendo estreitos níveis de quartzitos descontínuos. Esta parece con
cordante com aquela mencionada anteriormente (521 /EG-01 /EB/01. 
3, sericita-clorita xisto); a 400 m deste afloramento, ocorre xisto alte
rado, cor arroxeada junto com veios de quartzo. Adiante 2,4 km do 
primeiro afloramento do ponto anterior, ocorre por mais de 50 m ao 
longo da estrada rocha de coloração roxa, fina, com xistosidade 
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N25°0, 30°SO e crenulações com plano axial N 10°0, 85°SO (521/ 
EG-02/EB/02, sericita xisto); adiante a 1,1 km ainda ocorre este xisto 
com sericita e xistosidade N35"0, 30°SO, num morrote secionado 
pela rodovia; 1,9 km após a última observação, expõe-se rocha de cor 
esverdeada que se trata de um clorita-quartzo xisto com fenoblastos 
de magnetita, xistosa e microcrenulada. São vistos leitos ou lentes de 
quartzito de cor branca, concordante com a xistosidade (521/EG-03/ 
EB/03); a seguir passa-se para blocos de quartzitos e o terreno torna-se 
plano, parecendo ser a morfologia do Complexo Goiano (Fig. 1.42). 

1.2.2.5.5- Posição estratigráfica e relações de contato 

Por tratar-se de cinturões de rochas bastante antigas, houve super
posição de eventos que mascararam as relações de contatos com as 
unidades mais antigas e mais novas. A relação dos greenstone be/ts 
com os complexos granito-gnáissicos têm sido através de muitos anos 
motivo de estudos e até hoje ainda se encontra no campo da especula
ção. Para alguns geocientistas, os cinturões de rochas verdes são repre
sentantes de uma crosta primitiva e que a partir desta se formaria a 
crosta siálica, enquanto, para outros, primeiro se formaria uma crosta 
de composição siálica. Na Folha SD.22 Goiás, posicionaram-se tenta
tivamente os greenstone belts como formados sobre uma crosta siálica 
preexistente. Isto se deve ao fato de não se terem dados suficientes e, 
por isso, acha-se melhor seguir a maioria dos autores. Porém, deixa-se 
bem claro que as rochas granitóides, ora foliadas, ora maciças, ocor
rentes na região de Pilar de Goiás-União-Hidrolina-Luzelândia fo
ram formadas após os derrames máfico-ultramáficos. 

Na estrada Hidrolina-Luzelândia, segue-se a linha de contato en
tre o cinturão de rochas verdes e complexo granito-gnáissico e, por 
esse motivo, foram feitas algumas seções para verificação de tal conta
to e alguns serão descritos (Fig. 1.33): a estação geológica 510/EG-
223/HA-flM/123 representa uma seção de direção NE-SO. Próximo da 
estrada, no contato u ltrabásica-complexo, formando voçoroca, ocor
rem gnaisses, em bandas que intercalam rochas esverdeadas, estas co
mo "bancos" e xenólitos, bastante alteradas, que com mui to esforço 
foram feitas lâminas. A partir do seu estudo verificou-se que se trata 
de rocha à base de clorita, talco e provavelmente tremolita. Esta ro
cha, pela sua mineralogia, é, sem dúvida alguma, transformação de ro
cha ultrabásica. Continuando a seção em direção a SO, passa-se para 
uma rocha ultrabásica serpentinizada (calcotalco serpentinitol. O 
gnaisse tem foliação N40°0,60°SO concordante com a foliação da ul
trabásica. 

A seção geológica realizada no afloramento 544/E G-21/HA- R M/277 
é mais um exemplo deste contato na mesma estrada. Na extremidade 
oeste do afloramento, tem-se o cinturão de rochas máfico-ultramáfi
cas, em contato com os gnaisses de composição tonal (tica representa
dos pelos afloramentos 544/EG-21/HA-RM/277.4 e 277.5. A rocha 
amestrada no afloramento 277.4 é bandeada, onde as bandas de 
quartzo-feldspato, principalmente plagioclásio, alternam-se com as 
bandas de anfibólio, que se distribuem na forma de prismas orienta
dos. Estes gnaisses têm foliação (bandeamento) N25°0,52°SO. Con
tinuando a seção, em direção a leste, ocorre o afloramento 271.1, que 
é representado por um clorita-tremolita-actinolita xisto, composto 
principalmente de actinolita-tremol ita em prismas orientados e, às 
vezes, paralelos às placas de mica. Este afloramento parece não exce
der um corpo de 20m dentro do gnaisse e pela composição trata-se de 
uma metaultrabásica (metapiroxenito). Seguindo-se em direção à sede 
de uma fazenda, têm-se os afloramentos 277.2 e 277 .3, onde rochas 
que formam bandas dentro do gnaisse foram classificadas como tre
molita-actinol ita e actinolita-biotita xisto ou biotita-actinolita xisto. 

O afloramento 510/EG-224/HA-RM/153 representa uma zona de 
migmatito-gnaisses com xenólitos de rochas máfico-ultramáficas. A 
amostra 153.5 é um biotita-feldspato potássico-plagioclásio gnaisse, 
textura granolepidoblástica a porfiroblástica, onde os porfiroblastos 
estão imersos em matriz mais fina, granoblástica, orientada e recrista
lizada, que localmente toma aspecto mortar. A biotita é de alta tem
peratura, fato evidenciado pelo pleocrofsmo marrom-escuro a verme
lho. A rocha tem composição granodior(tica, enquanto a 153.2 é um 
gnaisse de composição granftica, cataclástica e granoblástica. A amos
tra 153.1 é um dos xenólitos que ocorrem com formas e tamanhos di
versos, sendo uma rocha composta principalmente de prismas de tre
molita, alguns com pleocro(smo verde (actinolita), em arranjos que se 
intercruzam e/ou radiais. Esta rocha tem as mesmas caracterfsticas pe-
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trográficas da amostra 510/EG-221/HA-RM/150, que é um tremolita 
xisto pertencente ao cinturão ultramáfico que faz contato com os 
granitóides, tendo pequena diferença nos tamanhos dos cristais e na 
presença de alguns cristais de actinolita nos xenólitos. Dos exemplos 
expostos, conclui-se que o Complexo Granito-Gnáissico de Hidroli
na é sem dúvida alguma um diápiro intrusivo no cinturão básico-ultra
básico pertencente ao greenstone be/t, apesar de se acreditar em fu
são de rochas u ltramáficas, onde se verificam rochas granitóides com 
"restitos" de minerais máficos, do tipo clorita e tremolita, no contato 
com as ultramáficas. Os exemplos mais marcantes são as bandas ou 
lentes de granitóides que intercalam os quartzitos, mármores etc. nos 
trechos Pilar de Goiás-Hidrolina, Pilar de Goiás-Luzelândia e Pilar 
de Goiás-ltapaci, mostrando injeção do tipo "arterito", ou talvez 
material v indo de fonte estranha. 

Nos cinturões de Crixás e Guarinos, os contatos com o comple
xo migmatito-gnáissico é brusco, onde rochas da fácies anfibolito fa
zem contato com rochas da fácies xisto verde, sendo que, mui tas ve
zes, o contato é feito por falha inversa. Mas os dados não são suficien
tes para se afirmar que o complexo migmatitognáissico é o substrato 
dos cinturões greenstone. Deste modo, admitiu-se aqui que os greens
tone be/ts foram formados sobre o Complexo Goiano, com o intuito 
de seguir os demais estudos que existem na região. Acredita-se que 
trabalhos de detalhes podem até mesmo mostrar que o chamado 
Complexo Goiano, na maioria, foi formado posteriormente ao 
greenstone be/t e que este representa restos de uma crosta simática 
muito antiga, como exemplo de Hidrolina-Pilar de Goiás-União. 

O contato entre o Grupo Pilar de Goiás e o Grupo Araxá é tam
bém problemático (na região), isto devido às várias fases de deforma
ções que atuaram em ambos e à presença de tipos litológicos seme
lhantes que ocorrem nos dois, causando, às vezes, problema para sepa
ração. Porém, posiciona-se, tentativamente, o Grupo Pilar de Goiás 
abaixo do Grupo Araxá e discordante. Na imagem de radar verifica-se 
em alguns lugares um truncamento das duas unidades como se fosse 
uma discordância, mas, em campo, às vezes o contato é concordante. 
Espera-se, assim, um estudo melhor do contato superior do Grupo 
Pilar de Goiás. 

1.2.2.5.6. - Geocronologia 

Por falta de I itótipos que apresentem riquezas em K, fica diffcil a da
tação do Grupo Pilar de Goiás. Por esse motivo, os greenstone belts 
foram posicionados no Arqueano de maneira tal que sobre algumas 
amostras se tem dúvida. Na realidade, Tassinari & Montalvão (1980) 
apresentaram uma isócrona Rb/Sr de 2.929 ± 105 MA com razão 
(Sr87/Sr86 ) inicial ; 0.701 ± 0.002 que representa os granitóides, fo
liados ou não, que ocorrem nos s(tios dos Cinturões de Crixás, Guari
nos, Pilar de Goiás e Hidrolina (Fig. 1.6). Alguma destas rochas, como 
foi visto no tópico anterior, não apresentam relação vis(vel de contato 
e outras acredita-se que são pós-derrames máfico-ultramáficos, como 
por exemplo as amostras 1, 2 e 3, apresentadas no mapa de localiza
ção por Tassinari & Montalvão (op. cit. ). A região do greenstone be/t 
sofreu superposição de eventos dos Ciclos Geotectônicos Transama
zônico, Uruaçuano e Brasiliano. 

1.2.2.5. 7- Análises qu (micas 

1.2.2.5.7.1 - Qu(mica dos komatiitos de Crixás-Guarinos-Pilar de 
Goiás-H idrol i na 

Montalvão, Lopes e Pereira ( 1981) apresentaram trabalhos sobre a 
petrologia dos Komatiitos de Crixás e chegaram à conclusão que, 
apesar das afinidades komati (ticas e tolefticas desses derrames, mui tas 
rochas apresentavam afinidade calcoalcalina. Tais rochas não foram 
reconstitu (das através de estudos petrográficos, talvez devido às trans
formações metamórficas, principalmente na referente à suíte dacito
riodacito-riolito. Estes autores mostraram ainda que as rochas básicas 
e ultrabásicas deste cinturão apresentavam todas as caracter(sticas 
petroqufmicas dos komatiitos com exceção da relação CaO/AI2 03, 
que apresentou valor muito baixo para a média das 40 amostras 
analisadas. 

Procurou-se aqui obter alguns resultados sobre a qu (mica dessas 
rochas e para isso, além das 40 amostras apresentadas por Montalvão, 
Lopes e Pereira (op. cit.), acrescentaram-se mais 18 amostras (Tab. 
1.XI). 
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Na:>O 049 049 2 64 035 016 007 433 o 29 1 24 0'24 024 058 024 024 024 062 249 017 038 

K,O 008 o 24 019 002 002 001 2 29 012 3 66 012 004 008 004 004 - 004 004 001 004 

P20s 009 015 004 009 007 006 007 018 004 009 009 007 005 010 008 010 012 003 003 

H,O 023 079 057 085 022 042 023 071 027 042 030 017 012 032 025 o 11 005 o 60 022 

PF 3 75 5 23 2 75 11 32 355 8 79 1 46 7 29 465 841 843 513 648 583 7 21 386 130 11 75 493 
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Si O, 3041 27 34 45 25 4312 4036 4090 4024 4210 3385 4098 4534 4862 4279 37 67 43 21 4434 3614 6341 40 22 3911 
AI,O, 2073 1854 411 358 246 420 293 399 104 9 55 672 1517 7 81 392 812 655 837 1626 542 853 

Fe20J 1445 643 1893 1710 365 4 93 444 791 426 515 453 314 502 533 7 36 646 857 1 51 6 29 342 

FeO 518 1381 353 411 564 645 6 51 453 391 2 88 550 884 3 53 2 79 2 25 2 70 312 2 33 351 424 

MnO 014 o 155 0252 0204 o 157 0195 o 169 0042 o 114 019 020 027 017 021 018 021 026 012 017 017 

TiO, 070 078 070 061 014 026 018 027 001 042 047 094 026 026 039 039 026 032 032 026 
CaO 008 009 292 657 005 1 96 1 61 465 011 404 717 1048 536 1 81 514 334 033 270 467 294 

MgO 1063 1915 1978 19 25 3436 29 63 3118 2672 3215 27 24 2429 922 2685 34 76 2653 2745 3114 415 29 41 3111 
Na, o 002 038 009 014 004 014 004 011 008 037 066 1 83 041 025 016 020 020 4 24 012 012 
K,O 003 001 001 001 0005 002 0005 002 001 016 008 o 20 008 004 004 004 012 216 004 004 
p,o, 004 o 11 002 003 002 003 001 0003 0003 005 008 o 11 007 002 004 006 006 014 010 008 
H,O 430 102 1 26 082 o 26 033 018 030 013 009 009 - 025 009 034 036 023 009 023 o 11 
PF 11 63 1143 695 540 1112 961 1048 732 21 77 820 435 049 7 20 1278 661 716 1056 1 81 892 1039 
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Para o diagrama Si0
2 

versus FeO*/MgO (Miyashiro, 1975a), 
as rochas jazem tanto no campo calcoalcalino como no campo tole(ti
co. Observa-se, porém, que a maior concentração está no campo calco
alcalino e o trend de diferenciação apresenta uma curva de grande ân
gulo, tal como a das rochas calcoalcalinas. Comportamento semelhan
te é visto para Goiás (F ig 1.43) 

No diagrama FeO* versus FeO*/MgO há uma relação positiva, sen
do o aumento de FeO* brusco, enquanto para a relação FeO'/MgO o 
aumento é lento, fazendo com que a curva seja de grande ângulo; 
o mesmo comportamento ocorre para Ti0

2 
versus FeO*/MgO (F igs. 

1.44 e 1 45) 

No diagrama triangular Ca0-Mg0-AI 2 0 3 (Arndt; Naldrett; Pyke, 
1977) nota-se uma faixa de distribuição que segue do canto superior 
do triângulo (MgO) em direção ao canto inferior direito (AI 2 0 3 ) 

grosseiramente até a altura da relação MgO/CaO ~ 60/40; a distribui
ção é de uma reta que depois sofre a inflexão para a direita Este trend 
de diferenciação é bem caracter(stico dos komatiitos piroxen(ticos, 
komatiitos basálticos, tole(tos etc. O trend vai progredindo à medida 
que diminui o MgO e há a remoção da olivina. O comportamento é se
mel h ante para as rochas de Goiás (F ig. 1.46) 

No diagrama FeO* versus MgO (Giikson, 1972) as rochas estão no 
campo dos piroxenitos, basaltos alto-magnesianos e toleítos. Existem 
rochas com teor de MgO acima dos limites impostos pelo gráfico que 
representa os dunitos e cumulados; este comportamento foi também 
observado para Goiás (Fig. 1 47). 

Já no diagrama Ti0 2 versus Al 2 0 3 (Giikson, 1972), pouqut'ssimas 
amostras foram plotadas; isto era esperado, pois esta su {te de rochas 
apresenta baixt'ssimos teores de Ti0 2 (Fig. 1.48). 
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Fig 1 43 ~Diagrama SiQ, versus Fe0"/Mg0 apresentado por Miyashiro (1975) onde 
foram plotadas as rochas básico-ultrabásicas do Greenstone Belt de Crixás A linha 

tracejada separa os campos toleitico (TH) e calcoalcalino (CA) 
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Fig 1 44 ~ Diagrama Feü• versus FeO'/MgO para as rochas basico-ultrabasicas do 
Greenstone Belt de C rixas A linha tracejada separa os campos toleitico (TH) e calco

alcalino (CA) 
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Fig 1 45 ~Diagrama TiO, versus FeO'/MgO para as rochas basrco-ultrabasicas do 
Greenstone Belt de C rixas 

MgO 

.. 

. :·.·. : 
30 . ·. 70 

·. ·. . . 
... 

50 

70 30 

C aO 30 50 70 

Fig 1 46- Diagrama Caü-Mgü-AI,Q, apresentado por Arndt, Naldrett e Pyke (1977) 
onde foram plotadas as rochas básico-ultrahásicas do Greenstone Belt de Crixás 
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Fig 1 47- Diagrama FeO* versus MgO apresentado por Glikson (1972) onde foram 

plotadas as rochas básico·ultrabáslcas do Greenstone Belt de Crlxás. 
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Fig 1 48- Diagrama TiO, versus AI<ÜJ apresentado por Glikson (1972) onde foram 
plotadas rochas básico~ultrabásicas do Greenstone Beft de Crixás 

1. 2. 2.5. 7 2 - Química das rochas máficas e ultramáficas do Greens
tone Belt de Goiás (cidade de Goiás) 

Os gráficos aqui apresentados são resultado das análises químicas para 
óxidos de 32 amostras do Cinturão de Goiás e adjacências, sendo que 
22 foram apresentadas no trabalho de Montalvão & Bezerra ( 1981b) e 
10 no presente trabalho (Tab. 1.XII). 

No diagrama Si02 versus FeO"fMgO para as rochas de Goiás as 
amostras caíram no campo tole(tico e calcoalcalino Porém, nota-se 
que a curva de cristalização fracionada é de grande ângulo, típico dos 
trend oe diferenciacão calcoalcalinos A série tole(tica t(pica tem um 
enriquecimento em' FeO * e Ti02 com o máximo durante a cristaliza
ção fracionada, ao passo que a série calcoalcalina tem uma diminuição 
desse elemento O Ti0 2 tem uma ligeira diminuição à medida que 
aumenta o FeO"tMgO, enquanto que o FeO* tem um crescimento 
brusco à medida que há um crescimento lento de FeO*/MgO, caindo 
a maioria dentro do campo calcoalcalino (F igs. 1 49, 1.50 e 1 51). 

No diagrama Na 2 0+K 2 0-Fe0*-Mg0 (AFM) (kuno, 1968) as ro
chas de Goiás têm um trend com tendência de enriquecimento em fer
ro (toleítico) e outro com quebra na direção do canto esquerdo infe
rior (Na, O + K2 O) que representa uma tendência calcoalcalina, ou 
seja, trend moderado ou pobre em ferro (Fig. 1 52). 

No diagrama Ca0-Mg0-AI 2 0 3 observa-se um trend de diferencia· 
ção ultramáfico-máfica, sendo que, apesar da dispersão, as rochas 
seguem uma direção segundo a linha Mg0-Ai 2 0 3 . No fim da diferen
ciação nota-se uma tendência da reta para o canto Ai 20 3 , isto é, há 

urna diminuição da relação Ca0/Ai 2 0 3 , uma vez que com a remoção 
da olivina começa a se formar o komatiito basáltico para o qual a pre
sença do clinopiroxênio tem um estágio importante; finalmente o 
fracionamento do plagioclásio é importante para a formação do basal
to toleítico (Fig. 1.53). 

No diagrama FeO*versus MgO (Giikson, 1972) as rochas de Goiás 
estão principalmente no campo dos piroxenitos; valores altos de MgO 
correspondentes a du nitos e cumulados ocorrem associados (F ig. 1.54). 

Pearce & Cann (1971) apresentaram o diagrama de discriminação 
Ti-Zr-Y e Ti-Zr, onde as amostras não caíram no campo apresen
tado por estes autores (F igs 1 55 e 1.56). 

No diagrama triangular Ti x 10"2 
- Zr - Sr/2 (Pearce & Cann, 

(1971) somente cinco amostras foram plotadas caindo no campo do to· 
le(to baixo K, uma no campo calcoalcalino e duas no campo o o basal· 
to fundo oceânico (Fig. 1.57) A outra amostra posicionou-se fora dos 
campos desses autores. 

Kuno (1968), no diagrama AI, 0 3 versus Na, O+K2 O, delimitou os 
campos do basalto ai cal in o, basalto alto·aluminoso e basalto tole(tico; 
as rochas do presente trabalho estão todas dentro do campo do basal· 
to tole(tico (C), com exceção de uma amostra que está no campo do 
basalto alcalino (Fig. 1.58). 

Nos diagramas AI, 0
3

, FeO e CaO versus Si02 tem-se uma correla
ção aparentemente negativa para A1 2 0 3 e parece positiva para o FeO 
Nos diagramas Si02 , CaO e Na, O versus MgO existe urna correlação 
negativa do CaO e Na20, enquanto que Si0 2 está bastante disperso 
(Fig. 1 59) 

No diagrama Na, O+K 2 O versus Si02 (Kuno, 1968) as rochas rná· 
fico-u ltramáficas do Greenstone Belt de Goiás estão dentro do campo 
dos toleítos, principalmente, e raras amostras jazem no campo dos 
basaltos alto-ai um inosos e oi ivina basalto ai cal i no (Fig. 1.60). 

No diagrama Cr x Ni (Arndt; Naldrett; Pyke, 1977), apesar 
da distribuição dispersa desses elementos, observa-se que há uma 
concentração na região entre os valores de aproximadamente 
800-1 600 pprn de Ni e entre 1.200-2.800 ppm de Cr (Fig 1.61) 

Na Figura 162, querepresentaodiagramaternárioCaO-Na2 0-K2 0, 
verifica-se urna concentração das amostras próximo à linhaCa0-Na2 0. 
Raras amostras apresentam valor de K2 O elevado; este baixo valor do 
K20 é típico das rochas komatiíticas. 

A Tabela 1.XIII mostra a relação dos elementos traços e menores 
da região de Goiás. 

1.2.2 5.8- Greenstone belt e sua evolução geológico-estrutural 

Os greenstone belts são entidades geotectônicas na sua maioria de ida· 
de arqueana e constituem bacias vulcanossedimentares bastante pre
servadas e, por isto, muitas vezes, são evidências diretas das condições 
crustais antigas. Os principais representantes no mundo são: o sistema 
Swazilandiano (Mountain Land, África do Sul); sistema Sebakwiano
Bulawayano-Sharnwaiano (Rodésia/Zimbabwe); blocos Pilbara e Yil
garn (Austrália Ocidental); Abitibi, Yellowknife, Provrncia Supe· 
rior e Slaviana (Canadá); sistema Dhawar (l"ndia). No Brasil se tem ci
tação dos cinturões do tipo greenstone belt na Bahia, Minas, Pará, 
Amapá e Goiás. 

No Estado de Goiás, os verdadeiros greenstone belts encontram-se 
na Folha SD 22 Goiás; ocorrem em faixas orientadas nas direções 
NO..SE e N-S, às vezes tomam orientação ONO-ESE. O Greenstone 
Belt de Crixás apresenta uma faixa de direção N-S, com extensão de 
aproximadamente 50 km e largura de 15-17 km Enquanto a faixa de 
Guarinos, que provavelmente se liga à faixa de Pilar de Goiás-H idroli· 
na, tem uma extensão de aproximadamente 50 km na direção NO-SE 
e sua largura máxima é de 15 km na extremidade sul e vai se adelga· 
cando para o norte. A faixa Pilar de Goiás-Hidrolina é bastante irre
gular, foi bastante afetada pela granitização e inflete na direção NE 

O Greenstone Belt de Goiás compreende uma faixa principal ori· 
entada na direção NO-SE, com comprimento de 110 km e largura má
xima na porção sul de 12,5 km, e a exemplo da faixa de Guarinos afi· 
na em direção noroeste 

Quanto à estrutura dos greenstone belts, a teoria mais clássica é 
que tal cinturão constitui trm sinforme formado por afundamento ver· 
tical das rochas vulcanossedirnentares (McGregor, 1951; H Martin, 
1969; Glikson, 1970, apud Windley, 1977) associado com o levanta· 
menta diapírico do corpo granítico Esta idéia clássica tem corno 
principal agente formador a força vertical 
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TABELA 1 XII 
Greenstone Belt de Goiás Análises químicas das rochas básico-ultrabásicas 
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~~ ~~ ~~ o;~ Nffi NàJ "'m lO> lOW lOW LOW s 

Si o, 4600 49 54 46 64 42 98 4636 4188 4940 

AI203 912 717 7 65 3700 660 25 28 590 

Fe20J 1060 1110 814 2 23 1200 16 64 980 

FeO 7 50 717 488 024 890 1 94 620 

MnO 010 017 010 010 020 010 015 

MgO 24 81 1680 2599 081 19 76 246 2290 

CaO 025 735 015 022 1011 020 613 

Na,o 087 1 24 1 53 143 1 28 1 02 112 

K,o 043 007 042 848 010 685 010 

TiO, 035 010 021 010 010 010 017 
p,o, 010 010 010 010 010 010 010 

PF 7 38 4 72 763 419 397 620 480 

~ 
~ o-::- ' ~ > "' ~~ 

00 if N· "' . ;:{)r: 
LL ~v o"' o"' 

0. ri., ri., 0· '"' .o •O 
(')~ c.9ffi (')~ 

~~ ~C'{ ~"! w"- wm ~w wm 
~oo ~w ~w 

""' ""' ~~ ~~ o;~ ~~ "'m f'-N f'-N 
LOW "~ v~ lO> s 

si o, 5070 3960 52 62 4530 59 26 46 68 53 72 

AI203 533 687 316 1040 1416 385 460 

Fe203 1202 845 11 70 1502 862 1529 680 

FeO 770 411 629 516 611 818 504 

MnO 010 013 027 017 012 023 010 

MgO 2397 2518 26 20 19 54 970 1500 2492 

CaO 016 398 1 24 043 025 14 72 072 

Na,o 115 1 21 103 112 100 1 45 092 

K20 036 025 014 040 085 010 010 

TiO, 040 025 023 011 o 11 010 010 

P20s 010 010 010 010 010 010 013 

PF 631 1017 3 60 7 78 548 2 31 564 

*Segundo Montalvão & Bezerra (1981 b) 

Dentro desta linha de pensamento citar-se-ão alguns modelos como 
exemplos: Glikson & Lambert ( 1976, p 78) apresentam um esquema 
evolutivo com uma crosta máfico-ultramáfica (greenstones inferiores) 
acompanhada de fusão parcial associada com diápiros ascendentes do 
manto por baixo das zonas rifted, os quais, depois dos eventos de im
pactos, fornecem associações hipoabissais e efusivas peridotfticas de 
alto teor em Mg e toleftos com baixo teor em K. Subsidência das 
zonas lineares da crosta máfico-ultramáfica por subducção, afunda
mento ou rifting seria acompanhada por fusão parcial do componente 
máfico, produzindo diápiros granfticos ricos em Na. O levantamento 
e a erosão desses corpos seriam acompanhados de subsidência adicio
nal das fossas intervenientes, nas quais se acumulam os produtos vul
cânicos de fusão parcial do manto superior e da crosta subsidente. Os 
sedimentos são derivados dos granitos ricos em Na e pilhas vulcânicas. 
Inconformidades e paraconformidades ocorrem entre estas sucessões 
vulcanossedimentares (greenstones superiores) e os greenstones infe
riores subjacentes; granitos s6dicos e movimentos verticais diferenciais 
resultam na emergência adicional dos granitos e na subsidência das 
fossas intervenientes onde se acu mu Iam os greenstones superiores. 
Este estágio é caracterizado pela formação de espessos pacotes de sedi
mentos e conglomerados polimfticos; um maior evento metam6rfico
anatético há cerca de 2.600 MA resultaria no metamorfismo de alto 
grau em nfveis profundos da crosta e no metamorfismo regional da 
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794 1381 2852 440 12 91 5 26 1 60 498 2 17 

890 1274 800 1200 950 982 491 7 79 1441 

462 803 1 21 899 565 6.24 313 539 716 

013 021 010 027 015 012 010 010 014 

2391 807 934 1868 2562 3132 2566 2529 2597 

400 1207 024 11 23 426 023 096 018 055 

117 307 208 1 29 144 1 17 062 1 37 072 

010 065 010 035 014 016 040 034 043 

010 010 015 044 022 032 010 010 031 

010 010 010 010 010 010 010 010 010 

671 071 330 320 7 88 11 37 503 595 1001 
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4492 46 72 4492 4902 2522 5040 47 50 46 74 3904 

830 1556 1143 796 2440 536 5 27 7,48 542 

1030 1906 947 762 1280 12 91 1449 1217 1039 

4 74 8 76 6 76 5 72 803 4 76 6 67 6 25 559 

022 o 25 010 010 022 010 010 010 015 

2560 344 2540 22 27 2438 22 90 2553 2409 2480 

010 5 99 010 423 014 010 018 010 583 

105 1 62 094 1 13 1 51 090 1 05 073 1 23 

013 044 010 010 010 010 010 010 010 

010 031 010 010 010 010 010 010 010 

010 036 010 010 010 010 010 010 010 

710 411 7 53 580 11 40 592 590 6 70 12 93 

fácies xisto verde dentro do greenstone be/t de n(vel superior, que 
culminam com a paligênese da crosta granito-greenstone belt, produ
zindo fusões ricas em K e fases aquosas que sobem ao nível superior 
da crosta para formar granitos potássicos. Os dados de profundidade 
assumem um gradiente geotérmico de 40°C/km. 

Gorman, Pearce e Birkett ( 1978) visualizaram um modelo para a 
evolução dos greenstone belts da seguinte maneira: uma forma inicial 
de uma pilha vulcânica é visualizada como um vulcão de um grande es
cudo, essencialmente horizontal; a espessura é de 5-7 km e 100 km de 
diâmetro, sobreposta ao embasamento; a deformação começa com a 
subsidência marginal da pilha vulcânica e o embasamento é remobili
zado centripetamente para cima. Este fluxo centrfpeto de material 
que formará os damos plutônicos batolfticos é derivado principalmen
te da área da raiz da c<mada fonte (embasamento), resultando deste 
modo no afundamento da parte sobrejacente na forma de uma sincli
nal bordejante; a subsidência marginal e a formação da sinclinal margi
nal continuam. A porção central da pilha vulcânica comprime o emba
samento (que particularmente está enfraquecido por vulcanismo con
tfnuo), criando assim a bacia central; a deformação nas margens atin
giu o máximo com a remobilização do embasamento, assumindo uma 
forma de batólito ou nappe, isto é, acompanhado por geração de 
magma de composição tonal (tica. Este pode ter sido derivado do man
to por fusão parcial de granada-anfibólio eclogito ou da crosta remobi-



lizada. A continuação da subsidência central aumenta os encurtamen
tos laterais da pilha vulcânica e o preenchimento da bacia central; a 
subsidência central das rochas vulcânicas assume a forma de um cogu
melo invertido. Fusão parcial dos granada-anfibolitos em profundida
de produz o chamado vulcanismo calcoalcalino dentro da bacia cen
tral, incluindo os granit6ides intrusivos tardios. Soerguimentos con
temporâneos do embasamento formam grandes estruturas batolfticas 
("batblitos gregários") que aumentam consideravelmente a compressão 
da pilha vulcânica Estes batólitos quando expostos produzem sedi
mentos detrfticos para a bacia central. 

As rochas vulcânicas subsidenciadas formam a sinclinal de borda; o 
levantamento concomitante do embasamento pode assumir a forma 
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Fig. 1 49- Diagrama Si O, versus FeO*/MgO de Miyashiro(1975) onde foram plotadas 
as rochas básico·ultrabásicasdo Greenstone Be/tdeGoiás A linha tracejadaseparaos 
campos calcoalcalino (CA) e toleítico (TH) Os pontos menores referem-se às análises 

químicas apresentadas por Montai vão & Bezerra (1981) 
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Fig 1 50- Diagrama TIO• versus FeO~/MgO para as rocnas oas1co-u1trabasicas do 
Greenstone Belt de Goiás Os pontos menores referem-se às análises qulmicas apre

sentadas por Montalvão & Bezerra (1981 ). 

de nappe pleuritóide (Talbot, 1974, apud Gorman; Pearce; Birkett, 
1978). 

Glikson (1971) chegou à conclusão que a crosta primitiva era aná
loga às crostas oceânicas atuais, o magma toleftico oceânico foi gerado 
por fusões diferenciadas, como acontece com os equivalentes recentes, 
e os basaltos arqueanos mostram certas afinidades com condritos ba
sálticos. O manto arqueano parece ter sido menos exaurido em certos 
elementos siderbfilos e de transição. Possivelmente, estas relações in
dicam um núcleo arqueano menor e uma diferenciação gradual da ter
ra; basaltos associados com ciclos vulcânicos calcoalcalinos são qu im i
camente mais diferenciados que os basaltos associados com associa
ções básico-ultrabásicas sotopostas; intrusões de granitos e granodiori-
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Fig 1 51 -Diagrama FeO* versus FeO*/MgO para as rochas básico-ultrabásicas do 
Greenstone Belt de Goiás Os pontos menores são de análises químicas apresentadas 

por Montalvão& Bezerra(1981) 
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Fig 1 53- Diagrama Caü-Mgü-AI,O, para as rochas básico-ultrabásicas do Green-
stone Belt de Goiás Os pontos menores são de análises químicas apresentadas por 
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Fig 1 54- Diagrama FeO versus MgO de Glikson (1972) para as rochas básico· 
ultra básicas do Greenstone Belt de Goiás Os pontos menores referem-se às análises 

químicas apresentadas por Montalvão & Bezerra (1981) 

tos sádicos e extrusões de rochas calcoalcalinas resultaram de fusões 
parciais de zonas subsidentes da crosta oceânica; a emergência dos 
granitos sádicos primitivos resulta na formação de ilhas continentais 
siálicas que controlam a configuração, evolução e deformação das ba
cias vulcanossedimentares intermediárias. Os greenstone belts arquea
nos mostram tendências similares de evolução com geossinclfneos 
alpinos e arco de ilhas, mas desenvolveram-se como parte de padrões 
geotectônicos fundamentalmente diferentes. 

Ramberg (1964) tentou mostrar um modelo para a evolução dos 
continentes, bacias oceânicas e orogens, onde uma "crosta" global, 
antiga, de composição granodior(tica (siálica) é formada antes da cros
ta basáltica primitiva. Baseado em conhecimentos da f(sico-qu (mica 
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Fig 1 56- Diagrama Ti·Zrde Pearce& Cann (1971) para as rochas basico·ultrabásicas 
do Greenstone Be/t de Goiás Os pontos menores referem-se às análises químicas 

apresentadas por Montalvão & Bezerra (1981) 

dos silicatos, experiência de campo e estudos experimentais, em escala 
modelo, o autor mostrou que uma esfera superficial enriquecida em 
material siálico deve formar-se como primeiro produto de diferencia
ção, conforme os modelos sólido-terra e fluido-terra. No modelo terra
sólido o material granitóide ou granodior(tico tornar-se-ia móvel e/ou 
fundido antes do material básico, e, durante o aquecimento do globo 
sólido, o material siálico, leve, imobilizado, flutuava e subia à superff
cie e gradualmente constituiria uma camada siálica superior. No mode
lo terra-l(quido, minerais calcoferro magnesianos, pesados, cristaliza
riam primeiro dentro da região superficial em resfriamento. O agrega
do solidificado de minerais básicos afundaria através do l(quido resi
dual, no qual a zona de topo tornar-se-ia assim enriquecida em consti-
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Fig 1 58- Diagrama AI'O' versus Na, O+ K,O de Kuno (1968) para as rochas basico
ultrabásicas do Greenstone Belt de Goiás Os pontos menores referem-se às análises 

quimicas apresentadas por Montai vão & Bezerra (1981) 
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Fig 1 60- Diagrama Na,o + I<,Q versus sílica de Kuno (1968) para as rochas básico
ultrabásicas do Greenstone Belt de Goiás Os pontos menores referem-se às análises 
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Fig 1 61 -Diagrama Cr versus Ni de Arndt, Naldrett e Pyke (1977) para as rochas 
básico-ultra básicas do Greenstone Belt de Goiás Os pontos menores referem-se às 

análises químicas apresentadas por Montai vão & Bezerra (1981) 

tuinte do tipo siálico. Solidificação subseqüente desta camada de topo 
daria uma crosta siálica primitiva. 

Anhaeusser et ali i ( 1969, p. 2.179) sugeriram dois processos prová
veis para a formação dos greenstone belts. O primeiro é que cada cin
turão de rochas pode ser considerado como tendo se desenvolvido em 
arqueamento negativo na interfácies entre uma crosta siálica primitiva 
delgada e uma crosta primitiva tipo oceânica Esses autores admitem 
que as associações de rochas verdes possuem marcantes similaridades 
com os arcos de ilhas, mais recentes, desenvolvidos em posições simi
lares. 

O outro processo visualizado pelos autores para a formação dos 
greenstone be/ts diz respeito a uma crosta siál ica primitiva, delgada, 
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Fig 1 62- Diagrama CaO-Na,Q-K,Q paraasrochasbásico-ultrabásicasdo Greenstone 
Belt de Goiás Os pontos menores referem-se às análises químicas apresentadas por 

Montalvão& Bezerra (1981) 

instável, de arqueamento negativo ou calhas limitadas por falhas para
lelas, fortemente orientadas e possuindo um espessamento aproxima
damente igual. Nestas áreas ocorre vasta quantidade de lavas que for
mam as seqüências basais dos cinturões de rochas verdes. Este derra
me foi seguido pela sedimentação nas calhas. 

Para esses autores as intrusões granfticas são responsáveis pela de
formação e metamorfismo do cinturão de rochas verdes As relações 
resultantes entre o granito e os cinturões parecem ser a resposta ao 
ajustamento gravitacional durante a ascensão do granito e concomi
tante downwarping do cinturão de rochas verdes. Efeitos térmicos são 
evidenciados nos contatos do cinturão com os granitos. 

Além dos modelos clássicos ou fixistas apresentados, existem os 
modelos relacionados à tectônica de placas ou mobilistas e os modelos 
extraterrestres. Os modelos principais de tectônica de placas ou mobi
listas são mostrados por Windley (1977) na "Evolução Crustal Ar
queana". 

Godwin & Ridler (1970, apud Windley, 1977) concluem que o 
Cinturão Abitibi foi formado intracratonicamente sobre uma crosta 
máfica fina entre antepafses adjacentes de composição predominan
temente siálica. No modelo existem três unidades tectônicas princi
pais: os cratons siálicos primitivos, as bacias e fossas sedimentares 
marginais comparativamente instáveis e os cinturões vulcanogênicos 
ao longo da crosta, orogenicamente ativos. Os conjuntos sedimentares 
mais novos ocupam as áreas de águas mais profundas em direção ao 
eixo da bacia do cinturão, enquanto a maior parte dos complexos vul
cânicos com seus diferenciados félsicos está situada às margens dos 
orogens, assim como a maior parte dos depósitos minerais está associa
da com rochas félsicas; os padrões metalogenéticos estão espacial
mente relacionados aos I imites dos antepaíses. 

Anhaeusser (1973, apud Windley, 1977) reavaliou a origem dos 
greenstone belts da África meridional em modelo de arco de ilhas, 
onde diversos aspectos, tais como a derivação de magmas ácidos sódi
cos a parti r de fusão parcial da base da crosta oceânica, foram basea
dos no modelo anterior de Glikson. Consideraram cinco estágios: cros
ta oceânica preexistente, vulcanismo primitivo, plutonismo, vulcanis
mo tardio, sedimentação e diapirismo e finalmente deformação e nu
cleação cratônica. 

Para Talbot (1973, apud Windley, 1977), as áreas gnáissico-gran(
ticas entre os greenstone belts atuaram como microcontinentes sub
metidos a considerável derivação continental. Os greenstone belts são 
interpretados como vestfgios de oceanos anteriores. O modelo é ba
seado na suposição de que a crosta oceânica tende a não ser subducta-



TABELA 1 XIII 
Básico-ultrabásicas do Greenstone Belt de Goiás Análises químicas de elementos menores e traços 
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da, mas sim aderida à frente da margem da placa em subducção, uma 
forma de processo de skimming ao longo das orogenias precoces do 
tipo arco de ilhas Assim os greenstone belts ocupam as mesmas posi
ções tectônicas, como mélanges no flanco interior dos arco-fossas mo
dernos 

Rutland (1973, apud Windley, 1977) formulou um modelo 
evolutivo tomando como referência os greenstone belts da Austrália 
Os principais pontos são aqueles em que os estilos de deformação dos 
cinturões (incluindo clivagem de mergulho forte devido ao encurta
mento) são de caráter miotectônico e que o trend estrutural no bloco 
de Yilgarn sugere uma operação de sistema de cisalhamento uniforme, 
improvável de ser produzido por padrão de pequenos mlcleos conti
nentais separados por zonas de subducção. São enfatizados uma I i tos
fera fina ( 15 km) e um elevado gradiente geotérmico no Arqueano, os 
quais produziriam o vulcanismo básico extensivo controlado por me
gafraturas paralelas. Por este motivo, o autor admite que o terreno 
greenstone arqueano pode ser considerado como uma forma miotectô
n ica na crosta continental antiga 

Para Windley ( 1977), há uma tentativa atual de explicar os greens
tone be/ts como bacias marginais do tipo atrás-arco (back-ilrc). Este 
modelo atualmente divulgado e bastante aceito pelos geocientistas 
fornece um exemplo comparativo moderno com as "rochas verdes" 
do sul do Chile (Tarney; Dalziel; Wit, 1976). Tanto este modelo como 
o modelo de Windley (1977) estão descritos resumidamente no 
capítulo de Evolução Geológica Regional (Cap. 4). 

Green ( 1972) propôs que greenstone belts podem ser formados 
como resultado de impactos de meteoritos e podem ser equivalentes 
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dos "mares lunares". A base do modelo é que a temperatura de fusão 
do magma komatiítico e peridotítico era de 1 650°C e tal líquido re
quer 60-80% de fundido com a composição original do manto. Tais 
temperaturas altas na superfície poderiam implicar um diapirismo 
provocado por impacto e, conseqüentemente, a fusão parcial intensa 
do manto de composição semelhante à do "pirolito". Sendo assim, os 
greenstone be/ts foram interpretados como cicatrizes bastante grandes 
de impactos, inicialmente preenchidos com fundidos de composição 
máfico-ultramáfica e, subseqüentemente, evoluindo com magmatismo 
adicional, sedimentação, deformação e metamorfismo para produzir 
os tipos atuais de cinturões 

Glikson ( 1976) sugeriu que os xenól itos má fico-u ltramáficos 
(greenstones primários) em plutões tonal íticos que bordejam os greens
tone be/ts e os gnaisses de alto grau e granulitos podem ser restos de 
"mares terrestres" causados pelo impacto de material extraterrestre. 
As duas teorias acima citadas por Windley ( 1977) são as principais 
para os modelos greenstone belts extraterrestres. 

White, Jakes e Christie (1971) apresentam também um modelo 
mobilista para o greesntone belt arqueano da área de Norseman, 
Austrália Ocidental, onde existem tole(tos com baixo teor de K me
tamorfizados, petroquimicamente comparáveis com aqueles de arco de 
ilhas recentes. A associação do toleíto de baixo K com rochas ácidas 
oe alto Na e baixo K juntamente com rochas ultrabásicas, como em 
arco de ilhas recentes, sugere que o modelo envolvendo a fusão de 
uma placa oceânica hidratada ou mesmo do manto hidratado pode ser 
admitido para explicar o desenvolvimento da crosta continental ar
queana mais antiga. 
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Várias hipóteses foram mostradas sobre as origens e relação entre 
os greenstone belts e os complexos granito-gnáissicos. Tais rochas 
demonstram constituir os terrenos arqueanos, tornando-os fontes de 
especulação sobre a origem da crosta primitiva. Para alguns autores a 
crosta primitiva era de origem siálica, enquanto para outros era de ori
gem simática. 

Através da especulação de estudo de elementos menores e traços e 
com base nas relações de isótopos de Sr para as rochas granitóides e 
cinturão máfico-ultramáfico, procurou-se chegar a alguma conclusão. 
Além disso, tentou-se verificar a relação de contato dessas rochas, fa
to este impossrvel em algumas regiões, com exceção da região de Hi
drolina-Pilar de Goiás, onde se verificou que o complexo granodiorito
tonal ito gnáissico é intrusivo no cinturão máfico-ultramáfico, tendo-se 
como registro os xenólitos e intercalações de rochas máfico-ultramáfi· 
cas no contato (seções geológicas esquemáticas dos afloramentos 
510/EG-223/HA-RM/152, 544/EG-21/HA-RM/277 e 510/EG-
224/HA-RM/153). Nas seções Pilar de Goiás-Luzelândia e Pilar de 
Goiás-Hidrolina têm-se bons exemplos de granodiorito e tonalito 
gnaisses intercalando ou secionando a seqüência vulcanossedimentar 
pertencente ao greenstone belt. 

O complexo é constiturdo por rochas granrticas, migmatrticas e 
gnáissicas que passaram por estágio plástico, sendo que algumas tive
ram mobilidade considerável, formando "diápiro" cuja força atuante é 
a vertical. Porém, pretende-se ressaltar que essas rochas apresentam 
deformações semelhantes àquelas dos greenstone belts com trend, em 
geral NO-SE e mergulho para SO; este sistema isoclinal do cinturão 
parece ser produto de força compressiva para NE. 

Outro fator importante é que, durante as diversas fases tectonoge
néticas que atuaram na Folha SD.22 Goiás, originaram-se remobiliza
dos granito-gnáissicos, formados desde o Arqueano até o Pré-Cambria
no Superior. Estes complexos granito-gnáissicos são de difícil separa
ção no campo. 

Nas outras regiões, tais como Crixás, Goiás e Guarinos, observa
ram-se contatos bruscos ou por f ai hamentos entre o c in tu rã o de ro
chas verdes, os xistos e os complexos granito-gnáissicos, tornando-se 
difrcil definir qual a unidade mais antiga. Logicamente optou-se pela 
unidade litoestratigráfica granito-gnáissica como mais antiga, por mera 
especulação. 

As datações radiométricas nestes terrenos têm sido feitas, mor
mente nos granitóides, pelo método Rb/Sr, onde as idades isocrônicas 
têm sempre mostrado baixa relação Sr87 /Sr86

, cujas conclusões de
monstram que tais rochas provavelmente foram fusões e diferencia
ções de rochas máfico-ultramáficas preexistentes. Deste modo, duas 
interpretações podem existir: ou são frutos de fusão desses greenstone 
belts ou de outros cinturões de rochas verdes preexistentes. 

1.2.2.6- Grupo Araxá 

1.2.2.6.1 -Generalidades 

Esta unidade litoestratigráfica, em parte por sua complexa história 
evolutiva e em parte por sua diversidade litológica, constitui-se num 
dos principais problemas na geologia do centro-oeste brasileiro. Tais 
problemas residem principalmente na indefinição ainda existente de 
qual o verdadeiro relacionamento entre unidades que compõem as 
faixas de dobramentos da borda oeste da Plataforma do São F rancis
co. Da bibliografia compilada nota-se que somente há poucos anos 
( 1978/ 1979) começaram verdadeiramente a ser definidas litologias 
que integrariam unidades litoestratigráficas outras que não o Grupo 
Araxá, mas que nele eram alocadas, como aquelas do Grupo Pilar de 
Goiás Wreenstone Belts de Crixás, Pilar de Goiás, Hidrolina, Mara 
Rosa, União e Goiás). Outros tipos I itológicos estão a merecer estudos 
que esclareçam sua posição estratigráfica e arcabouço tectônico, como 
aqueles que constituem as seqüências vulcanossedimentares que bor
dejam os grandes Complexos Básico-Uitrabásicos Cana-Brava e Ni
quelândia, os quais têm sido colocados como unidades pré-Araxá sem 
que os dados de campo obtidos até o momento assim o confirmem. 
Estas seqüências, neste trabalho, foram mantidas no Grupo Araxá, re
lacionadas a sua seção basal. 

Nota-se que a tendência de se admitir o Araxá como de idade 
uruaçuana tem levado os autores a considerar litologias de idades tran
samazônicas integrando novas unidades, mas que por ora os dados de 
que se dispõe são insuficientes para desmembrá-las do que aqui se con-
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sidera como pertencentes a este grupo. Admite-se, no entanto, que 
estas proposições não são inviáveis. 

O primeiro pesquisador a apresentar descrições de rochas que ho
je se sabe pertencerem a esta unidade litoestratigráfica foi Leonardos 
(1938), que descreveu uma zona de transição entre biotita xistos e 
biotita gnaisses "arqueanos" e os quartzitos, quartzitos seridticos e 
filitos "algonquianos", constiturda de muscovita gnaisses e muscovita 
xistos. Nos biotita xistos denuncia a presença de almandina, estauroli
ta e cianita. Com isso estabeleceu uma subdivisão para o "Arqueano" 
em que o inferior representar-se-ia pelo "substractum gnáissico" do 
complexo brasileiro e o superior de muscovita xistos representativos 
da zona entre o topo do "Arqueano" e a base do "Aigonquiano". 

Erichsen & Miranda ( 1939) apresentaram os resultados de várias 
seções geológicas que realizaram durante os anos de 1935 e 1936 no 
sul de Goiás, onde descreveram imlmeras litologias, dentre as quais 
micaxistos, quartzitos, gnaisses, itacolomitos, calcários etc. relaciona
dos duvidosamente ao Algonquiano. 

O termo Araxá surgiu com o trabalho de Barbosa (1955), que dis
tinguiu no Triângulo Mineiro ("Planalto Araxaense") "rochas muito 
antigas que constituiriam um complexo metamórfico pré-cambriano" 
formado de micaxistos, "xistos verdes", filitos, migmatitos e quartzi
tos. No evento, definiu no pacote duas formações: "1) A Formação 
Araxá, mais antiga, com xistos verdes, micaxistos e migmatitos, ocupa 
a bacia do rio Quebra-Anzol, e se estende dar para norte, alcançando o 
rio Paranarba e seguindo Goiás adentro. (. .. ); 2) A Formação Canas
tra, menos antiga, em que dominam os quartzitos salientes no relevo 
em serras assimétricas. Filitos diversos associam-se aos quartzitos, em 
geral prateados ou cinzentos (grafitosos)". As formações relacio
nar-se-iam através de uma provável discordância angular. 

A PROSPEC (1961b) individualizou na área do Distrito Federal e 
adjacências as "Séries Araxá e Canastra". No tocante à Araxá, consti
tuir-se-ia de micaxistos freqüentemente granad rferos, intercalando 
lentes de quartzitos micáceos e calcários, e os maciços quartzrticos 
constituintes das serras dos Pirineus, Jaraguá, Dourada etc. Entre as 
duas unidades, a "Série" Araxá seria a mais antiga por estar metamor
fizada em grau mais alto. 

Barbosa ( 1963) referiu-se à "Série" Araxá com os mesmos carac
teres expostos em PROSPEC (1961b). 

Barbosa et alií (1966) acreditaram que os micaxistos que hoje se 
sabe pertencerem ao Grupo Estrondo estender-se-iam pelo norte de 
Goiás e sul do Pará, constituindo uma extensão da "Série Araxá", que 
vinham mapeando desde o Triângulo Mineiro através do sul e centro 
do Estado de Goiás. Nesse contexto, a "Série Araxá" consistiria 
numa sucessão dobrada de um pacote de sedimentos depositados em 
um miogeossinclfneo e metamorfizado na "fácies xisto verde, subfá
cies quartzo-albita-ep rdoto-almandina". 

Almeida (1967b) referiu-se à unidade como Grupo Araxá, repre
sentante de um complexo antigo de ectinitos e migmatitos, pertencen
tes a pelo menos um ciclo tectoorogênico "pré-Baicaliano", tendo 
sido retrabalhado neste ciclo. Este "embasamento" separaria as duas 
faixas geossinclinais (Brasrlia e Paraguai-Araguaia) caracterizando a 
provável existência de um "geossincHnio Rifeano" ou par geossinclinal 
de polaridade centrrfuga cujas rochas " ... constituiriam um Zwis
chengerbirge no sentido de L. Kober (1928)". Esta entidade teria 
atuado como pós-país dos geossinclíneos citados e sede do magmatis
mo ofiolrtico (Complexos Cana-Brava, Niquelândia e Barro Alto etc.). 

Almeida (1967a) distinguiu na região central de Goiás quatro ci
clos tectoorogênicos, acompanhados de evolução metamórfica. As ro
chas do Grupo Araxá ter-se-iam depositado em ambiente eugeossincli
nal, metamorfizada em condições da fácies xisto verde a anfibolito. 
Como manifestação precoce do ciclo correspondente ao Grupo Araxá 
teria ocorrido magmatismo básico e ultrabásico de caráter alpino; 
como manifestação tardia, intrusões de rochas granitóides e de pegma
titos. 

Ainda Almeida (op. cit.) abordou o Grupo Canastra como repre
sentante do estádio precoce de evolução do miogeossinclfneo Brasma, 
cujas rochas estariam repousando em discordância angular sobre as do 
Grupo Araxá ou do Complexo "Basal". Reconhece neste grupo uma 
formação quartzítica denominada de Cristalina (Leonardos, 1960, 
apud Almeida, 1967a) e outra pelftica, que o autor denominou de Pa
racatu. Parte das litoiÓgias que atribuiu à Formação Cristalina, como 
aquelas que edificam a serra de Santa Rita, sabe-se hoje pertencerem 
ao Grupo Pilar de Goiás; outras, como as que sustentam as serranias 



quartzlticas da Chapada dos Veadeiros, encontram-se englobadas no 
Grupo Arar. 

Para Almeida ( 1968), a "Série Araxá" consistiria num conjunto 
dobrado com mais de 1.500 m de espessura de metassedimentos de 
caráter eugeossinclinal, iniciada freqüentemente por quartzitos, com 
predomfnio de biotita xistos comumente granad{feros que se alternam 
com camadas de quartzitos e, localmente, de gnaisses, mármores calcf
feros ou dolomlticos, anfibolitos e metabasitos. Tal "série" recobriria 
o Complexo Basal com quem comporia o Maciço Mediano Goiano 
(Almeida, op. cít.), em clara discordância angular; seria penetrada por 
sienitos e grande número de intrusões de rochas básicas e ultrabásicas. 

Angeiras (1968) descreveu o Grupo Araxá como uma seqüência 
metassedimentar "t(pica de ambiente eugeossinclinal", onde predo
minam granada-biotita xistos às vezes com cianita e sillimanita, e, 
subordinadamente, quartzitos, paraanfibolitos, mármores e mármores 
dolomfticos. Nesta seqüência ter-se-iam introduzido várias dezenas de 
complexos básico-ultrabásicos (magmatismo ofiolltico), os quais vi
riam a compor a faixa de serpentinitos da região central de Goiás. 

Nilson & Motta (1968), baseados em dados estruturais e petrográ
ficos, além das relações entre as rochas do "Complexo Basal'' e do 
Grupo Araxá, definem uma seqüência estratigráfica para este último 
na qual, da base para o topo, seria constitu Ido de paragnaisses, quart
zitos, micaxistos e rochas ultrabásicas, cuja composição mineralógica 
indicaria um metamorfismo desde a fácies xisto verde até a fácies 
epfdoto-anfibolito. No evento, concordam com Barbosa (1967, apud 
Nilson & Motta, 1968) quanto à zona de transição observada no con
tato Araxá-Complexo Basal. 

Barbosa et alii (1970b) descreveram o Grupo Araxá como meta
morfitos da fácies ep(doto-anfibolito, consistindo essencialmente de 
micaxistos e quartzitos com intercalações de anfibolitos. Estratigrafi
camente, este grupo estaria colocado entre o Complexo Granito-Gnáis
sico e o Grupo Canastra, embora considerassem que o contato entre 
ele e o complexo de um modo geral não é nftido, "notando-se sem
pre uma zona de transição com xistos feldspáticos ou gnaisses bandea
dos". 

Bittencourt & Corrêa (1970), estudando a geologia da região entre 
as cidades de Goiânia e Bonfinópolis, acreditaram que o Grupo Araxá 
fosse originário de sedimentos pelfticos e subordinadamente psamíti
cos, depositados em ambiente eugeossinclinal, e metamorfizados na 
fácies epídoto-anfibolito. Acreditaram em uma feldspatização na base 
do Grupo Araxá, no contato com o embasamento, durante o meta
morfismo regional. 

Oliveira & Bittar (1971) relataram que o Grupo Araxá, na área do 
Projeto Bandeirante, da base para o topo, seria constitu (do de "biotita 
gnaisses com migmatitos subordinados e micaxistos com intercalações 
de quartzitos e calcários e mármores em micaxistos superiores". Tal 
subdivisão aparentemente se fundamenta em grau de metamorfismo. 
No tocante ao contato com o "Complexo Basal", seria discordante 
angular e em alguns locais por falhamentos inversos. 

Lessa Sobrinho & Andrade (1971) dividiram o Grupo Araxá em 
duas unidades. A Unidade A, inferior, seria composta de granada
biotita xisto, biotita xisto com intercalações de quartzito e muscovi
ta xisto; e a Unidade B, superior, de sericita xistos de grã fina com len
tes de quartzito hematítico, xisto grafitoso, calcoxistos e mármores 
dolomlticos. Sabe-se que algumas destas litologias pertencem ao Gru
po Pilar de Goiás. 

Baeta Júnior et alii (1972) foram os primeiros autores a sugerir 
uma provável origem pré-Araxá para o Complexo Barro Alto, supondo 
que o mesmo ter-se-ia posicionado tectonicamente como um corpo só
lido ou quase sólido, cristalizado· e diferenciado em profundidade. 
Estabeleceram uma coluna estratigráfica para o Grupo Araxá, o qual, 
da base para o topo, seria constitu Ido por: paragnaisses e xistos gnais
sóides; micaxistos com intercalações de anfibolitos em lentes e mais 
raramente camadas; e quartzitos com intercalações de xistos a duas 
micas e xisto grafitoso. 

Lindenmayer (1972) descreveu as unidades litoestratigráficas à 
época conhecidas no Estado de Goiás, onde o Grupo Araxá estaria 
distribu (do por uma vasta área, numa faixa descont(nua que penetra 
em Goiás pelo seu cantoS-SE até a altura da confluência dos rios San
ta Tereza e Tocantins; uma o~tra faixa estender-se-ia de São Miguel do 
Araguaia até Xambioá (na Folha SB.22 Araguaia). Sabe-se hoje que 
esta segunda faixa é constitu (da por metamorfitos do Grupo Estron
do. 

Motta et alii ( 1972) descreveram o Grupo Araxá na área do Proje
to Niquelândia como composto principalmente de micaxistos, quart
zitos, calcoxistos e calcários. Relacionam ao "Complexo Basal" dois 
conjuntos de rochas que envolveriam o "Complexo do Tocantins" 
(Cana-Brava), denominados Conjunto Cataclástico a leste e Conjunto 
Anfibolito Gnáissico a oeste. Estes conjuntos sabe-se atualmente com
porem uma seqüência vulcanossedimentar, considerada neste trabalho 
como fazendo parte da base do Grupo Araxá, a que Ribeiro Filho & 
Teixeira ( 1981) denominaram de Seqüência Palmeirópolis 

Ferreira (1972) considerou o Grupo Araxá como uma seqüência me
tassedimentar de caráter eugeossinclinal, onde predominariam biotita 
xistos quartzitos, gnaisses, mármores, anfibolitos e metabasitos, con
tendo quartzitos na base, e que recobririam "com acentuada discor
dância, complexos dobrados mais antigos". Na Carta Tectônica do 
Brasil apresentada por este autor, o grupo integra o sistema de dobra
mentos Araxá. 

Danni et alii ( 1973) apresentaram uma co lu na estratigráfica para 
a região do sudoeste da serra Dourada, sul da cidade de Goiás, na 
qual o Grupo Araxá aparece subdividido em duas seções; a inferior, 
constitu Ida de muscovita-biotita-hornblenda gnaisses e anfibolitos, e a 
superior, de micaxistos, granada-muscovita xistos com lentes de 
quartzitos e mármores. Distinguiram nessa área dois ciclos tectônicos 
que abrangeriam três fases de dobramento. As rochas do Grupo Araxá 
teriam sido dobradas e metamorfizadas no primeiro ciclo, gerando pa
ragêneses minerais da fácies almandina-anfibolito e xistos verdes altos. 

Marini et alii (1974) observaram que o Grupo Araxá na área do 
Projeto Serra Dourada constituir-se-ia de quartzitos e xistos, via de 
regra intercalados, havendo ora predom(nio de um termo, ora de 
outro. Abordando a problemática do seu contato inferior com o 
Complexo Goiano, disseram que a distinção mais marcante entre essas 
unidades é o conteúdo litológico, em que no primeiro predominam os 
xistos e no segundo os gnaisses. No entanto, acreditam ser esta uma 
generalização não totalmente comprovada, haja vista saber-se que no 
Araxá existem termos gnáissicos semelhantes em muitos aspectos aos 
do complexo. Acreditam que " ... maiores esforços devem ser desen
volvidos no sentido de se encontrar um critério indubitavelmente váli
do para se distinguirem gnaisses do Ciclo Transamazônico- Comple
xo Basal Goiano de gnaisses do Ciclo Uruaçuano- Grupo Araxá". 

Pena et alii (1975) encontraram dificuldades em separar o Grupo 
Araxá do "Complexo Basal"; os principais critérios utilizados para tal 
foram estrutura metamórfica e grau de metamorfismo. Nesse contex
to, os gnaisses leucocráticos com bandeamento fino pertenceriam ao 
Grupo Araxá, enquanto os gnaisses bandeados com porfiroblastos ao 
Complexo Basal. No entanto, advogam um contato por discordância 
angular entre essas unidades. Litologicamente descrevem o grupo 
como composto por micaxistos, paragnaisses, quartzitos, calcários, 
metabasitos, anfibolitos e xistos magnesianos. 

Marini et alii (1978), em virtude da reunião preparatória para o 
I Simpósio do Craton do São Francisco, fizeram uma sfntese da estra
tigrafia das faixas de dobramentos que margeiam sua borda ocidental, 
além de mostrarem a evolução dos conceitos geotectônicos emitidos 
pelos autores que ali têm trabalhado De posse disso, conclu lram que 
na região havia insuficiência de estratigrafia de base; inexistência de 
análise estrutural adequada das várias unidades geológicas e que as 
datações geocronológicas seriam escassas e desligadas do contexto geo
lógico e, em conseqüência, sujeitas a interpretações duvidosas. 

Marini et alii (1976, apud Marini; Fuck; Figueiredo 1976) e Marini 
et alii (1977), a partir de uma rápida revisão bibliográfica, citam que 
Barbosa et alii (1970b) observaram que o Grupo Araxá mapeado na 
região de Araxá apresentava marcantes diferenças I itológicas e de 
caracter(sticas tectônicas daquele da porção central de Goiás. Além 
disso, referem-se a uma quebra estrutural sugerida por alguns autores 
na região de Pirenópolis, onde, segundo Almeida, Hasui e Neves 
(1976), haveria um lineamento de direção N600, que separaria dois 
blocos com orientações estruturais diferentes. Em vista disso, Marini 
et alii ( 1977) acharam provável que a mudança estrutural indicaria 
cinturões orogenéticos distintos, onde o do norte seria mais antigo 
que o Grupo Araxá do Triângulo Mineiro e do sul de Goiás. Nesse 
caso, para esses autores, as litologias mapeadas como Araxá na porção 
central de Goiás passariam a integrar uma nova unidade litoestratigrá
fica, a qual denominaram de Grupo Serra da Mesa. Esta unidade teria 
idade transamazônica (2.000 MA), estruturação geral preferencial-
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mente N-S, segundo isoclinais com flancos apertados, e espessura de 
no mínimo 1.850 m. Os dados coligidos no presente trabalho mos
tram-se ainda insuficientes para corroborar esses autores. 

Marini, Fuck e Figueiredo (1976) propuseram que se denominasse 
de Formação Cachoeira das ~guas uma faixa anelar, constituída de 
presum(veis paragnaisses, envoltória do corpo gran(tico serra da Mesa, 
o qual seria constitu(do de ortognaisses. Esta formação em trabalhos 
posteriores (Marini et alii, 1977) foi mapeada circunscrevendo tam
bém os Granitos Serra Dourada e Serra do Encosto Para Marini, Fuck 
e Figueiredo (1976), a formação poderia ser mais antiga que o Grupo 
Serra da Mesa, como poderia representar sua unidade basal. Estratigra
ficamente, colocaram a unidade (Formação Cachoeira das ~guas) no 
Pré-Cambriano Inferior (>2.600 MA) podendo pertencer ao início 
do Pré-Cambriano Médio No presente trabalho, a Formação Cachoei
ra das ~guas e o Grupo Serra da Mesa não foram reconhecidos estan
do as litologias que a eles deveriam pertencer englobadas no' Grupo 
Araxá 

Ribeiro Filho et a/ii (1978) reconheceram no Grupo Araxá três 
subunidades correspondentes a associações litológicas que se compor
tariam como fácies gradando lateralmente de uma para outra. Os 
componentes da S~bunidade 1 seriam predominantemente vulcânicas 
básicas com alguns quartzitos de origem elástica e mármores inter
calados; a Subunidade 2 estaria representada por produtos metamórfi
cos de sedimentos qu (micos intercalados com vulcânicas (ambiente 
vulcanossedimentar); e a Subunidade 3 representaria uma sequência 
sedimentar onde houve alternância de deposição elástica com quí
mica, resultando em xistos muscov(ticos e biot(ticos com granada, 
quartzo xistos, quartzitos e calcoxistos com lentes de mármore; esta 
última subunidade exibiria a maior distribuição areal com relação 
ao Grupo Araxá. 

Sabóia (1979), em vista de definição de um novo elemento geotec
tônico no centro-oeste, qual seja, os greenstone belts, sugere que se 
reavalie o conceito sobre a natureza da evolução geossinclinal para os 
cinturões metamórficos (Grupo Araxá); porquanto o que era conside
rado sua fácies magmática é em parte componente dos greenstone 
belts, tipicamente pré-Araxá. Quanto aos xistos ocorrentes nas ime
diações de Pilar de Goiás, Crixás, H idrolina etc e que teriam sido rela
cionados em trabalhos anteriores ao Grupo Araxá, este autor enumera 
uma série de caracter(sticas que tornariam sua posição estratigráfica 
duvidosa, podendo inclusive tais rochas ser parte da unidade de topo 
dosgreenstone belts, conclui. 

Montalvão ( 1980) apresentou uma evolução geológica para o Pré
Cambriano da Folha SC.22 Tocantins, vizinha a norte da área em 
pauta. Neste trabalho, o autor abordou o problema do contato entre o 
Grupo Araxá e o Complexo Goiano, citando que, na estrada Peixe-Na
tividade, entre os rios Tocantins e São Valéria, os xistos Araxá esta
riam feldspatizados, com desenvolvimento de uma zona de metablas
tese na passagem para o Complexo Goiano, o que dificultaria a sepa
ração entre as unidades Sugere que o conjunto formado pelo Grupo 
Araxá, Supergrupo Baixo Araguaia e Complexo Goiano poderiam na 
real idade integrar " .. um único cinturão simétrico", onde os mig
matitos e anatexitos existentes entre as duas faixas de xistos seriam 
na realidade suas ra(zes que, devido à mobilidade, formariam estrutu
ras que empurrariam as rochas das partes mais superiores (xistos e 
quartzitos do Supergrupo Baixo Araguaia e Grupo Araxá) para oeste 
(Plataforma Amazônica) e para leste (Plataforma do São Francisco). 

Ribeiro Filho & Teixeim (1981) denominaram de Seqüência Pal
meirópolis duas faixas litológicas que bordejam "a oeste" os Com
plexos Niquelândia e Cana-Brava. As duas faixas seriam compostas de 
rochas originalmente vulcânicas e sedimentares (seqüência vulcanossedi
mentar), sendo seus produtos metamórficos os micaxistos (metapeli
tos), anfibol i tos fi nos (metabasaltos), anfibólio xistos ( metandesi tos), 
quartzitos finos (metacherts), metapiroclásticas e corpos intrusivos de 
composição ácida Estratigraficamente a "SeqLiência Palmeirópolis" 
estaria entre o "Complexo Basal" e o Grupo Araxá, que desse modo 
representaria " . um novo patamar estratigráfico no centro-oeste 
terminando com o hiato existente entre o Arqueano (greenston~ 
be/ts) e o Uruaçuano (Grupo Araxá)" Para esses autores, sua ocorrên
cia sintomática, sempre bordejando os grandes maciços básico-ultrabá
sicos, poderia ligá-la à evolução dos mesmos No presente trabalho, 
esta seqüência foi caracterizada bordejando toda a extensão dos 
Complexos Cana-Brava e Niquelândia, porém dúvidas persistem quan
to a origem, posição estratigráfica e relacionamento com os comple-
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xos. Nesse contexto, optou-se em individualizar as rochas que compo
riam a "Seqüência", representando litologias dentro do Grupo Araxá, 
como pode ser visto no mapa anexo 

Cunha et a/ii (1981) estenderam a faixa de ocorrência do Grupo 
Araxá, que em trabalhos anteriores era estendida até as proximidades 
do limite norte da área em pauta, para os dom(nios da Folha SC 22 
Tocantins. Descreveram-na como xistos quartzo-feldspáticos, biotita 
xistos, anfibólio xistos, quartzitos e migmatitos, que representariam 
antigos remanescentes erosionais afetados por um fenômeno de meta
blastese; além disso teriam sofrido metamorfismo e dobramento con
juntamente ao Complexo Goiano, o que dificulta sobremaneira a dis
tinção entre as unidades. Relacionam o grupo ao Pré-Cambriano Mé
dio. 

Danni & Fuck (1979), ao abordarem os compartimentos que con
sideram integrar o embasamento das faixas dobradas marginais da 
borda ocidental do Craton do Sã~ Francisco, posicionam no protero
zó ico inferior as "Seqüências Vu lcanossedimentares de I ndaianópol is, 
Juscelândia e Palmeirópolis" Tais seqüências passariam transicional
mente na base para a "Associação Plutônica Gabro-Anortos(tica" 
(consideradas no presente trabalho como componentes do Complexo 
Niquelândia); e para o topo passam para micaxistos da fácies anfibo
lito, aqui considerados como Grupo Araxá Aventam a possibilidade 
de que as seqüências vulcanossedimentares venham a constituir com 
os xistos ("Grupos Araxá ou Serra da Mesa") do topo "um único e 
concordante pacote vulcanossedimentar com metamorfismo decres
cente, em direção ao topo". 

Analisando-se a geologia do Estado de Goiás como um todo e o 
Grupo Araxá em particular, nota-se que inúmeros problemas carecem 
de resolução. Dentre estes, os que interessam às faixas de dobramen
tos da borda oeste do Craton do São Francisco foram mui to bem 
abordados por Ma ri ni et ali i ( 1978) durante a reunião preparatória 
para o simpósio sobre aquele craton. Um deles diz respeito ao Grupo 
Canastra, a que os autores se reportaram nos seguintes termos: "A 
questão crucial no caso é a decisão a respeito do destino a ser dado ao 
Grupo Canastra Há autores que simplesmente advogam a extinção 
desse grupo, em contraposição a outros que o pretendem equivalen
te seja ao Grupo Ara(, seja ao Grupo Araxá, ou ainda à Formação 
Paranoá do Grupo Bambu( Com relação ao assunto, vale lembrar que 
Barbosa et alii (1970a), no relatório do Projeto Goiânia, deram à 
unidade o status de Formação do Grupo Araxá, reforçando uma posi
ção já esboçada no trabalho relativo ao Triângulo Mineiro (Barbosa 
et alii, 1970b), região onde Barbosa (1955) pela primeira vez denomi
nou as Unidades Araxá e Canastra" Nos debates desta mesma reunião, 
O Barbosa, que, como visto, definiu a "Formação Canastra", admite 
que errou ao criar tal formação e que, pelas descrições do que se vinha 
considerando Formação ou Grupo Canastra, seriam litologias de um 
Grupo Araxá Schobbenhaus Filho et ali i ( 1975 a e b) mapearam nas 
Folhas SE.22 e SD 22 o Grupo Araxá e a Formação Canastra, ambos 
relacionados entre si, porquanto mantendo a mesma posição estrati
gráfica Nos trabalhos de campo do Projeto RADAMB R ASI L, obser
vou-se que na faixa da Folha SD 22, que havia sido mapeada como 
Formação Canastra, expunham-se litologias t(picas do Grupo Araxá. 
Em vista disso, e considerando o exposto anteriormente, a Formação 
ou Grupo Canastra deixa de figurar nos tratos da área em pauta. 

O Grupo Araxá encontra-se representado na área da Folha SD 22 
por gnaisses, migmatitos, micaxistos, xistos a sillimanita, estaurolita e 
cianita, quartzitos, fil itos, anfibol i tos e anfiból io xistos. Incluem-se no 
grupo as seqüências vulcanossedimentares que bordejam os grandes 
Complexos Básico-Uitrabásicos Cana-Brava e Niquelândia, constitu r
das de micagnaisses, anfibólio gnaisses, sericita xistos, anfibolitos, 
mármores, rochas calcossilicatadas, rochas catadásticas, quartzitos, me
tacherts e metavulcânicas ácidas e básicas, onde se introduziram grani
tos alcalinos e peralcalinos 

1 2 2.6 2- Distribuição na área 

O Grupo Araxá, na área da Folha SD.22, se distribui pelo seu lado 
oriental estendendo-se de norte a sul seg1,1ndo uma faixa que a sul tem 
orientação SE-NO; a partir do Complexo Barro Alto orienta-se SO-NE; 
na região da serra Dourada adquire orientação N-S e no extremo 
norte, na ai tu ra da confluência do rio das Almas com o Tocantins in
flete novamente para NE. Na região de Formoso, Porangatu e S~nta 



Tereza existem restos isolados de rochas xistosas, quartz íticas e/ou 
anfibolíticas aqui englobadas no Grupo Araxá, mas que podem per
tencer a outras unidades Jitoestratigráficas; aparecem também nas re
giões de Mozarlândia, ltapirapuã e serra do Lambari. Mantêm-se em 
contato com rochas do Complexo Goiano de caráter não perfeitamen
te determinado, bem como com as do Grupo Pilar de Goiás, dos 
Complexos Cana-Brava, Niquelândia e Barro Alto, do Subgrupo Pa
raopeba, do Grupo Paranoá e das Formações Arraias e Traíras. ~ sec
cionado pelos corpos graníticos serra da Mesa, serra Dourada, serra 
do Encosto e pelas Alcalinas de Peixe. Em vários locais é recoberto 
pela Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária. 

Os afloramentos do Grupo Araxá ao longo da BR-070 ocorrem 
entre as localidades de São José da Bela Vista e ltapirapuã, represen
tados por rocha quartzítica estratificada e laminada segundo N20°-
250E,700E. Entre ltapirapuã e Jussara tem-se vicinal para a fazenda 
Boa Vista que bordeja serranias constituídas de quartzito bandeado, 
fraturado e estratificado segundo N55°E,70°NE, composto predomi
nantemente de quartzo e muscovita Na estrada ltapirapuã-fazenda 
Boa Nova, sob a ponte do córrego Grande, ocorre granada-muscovita 
xisto, com foliação segundo N05°E, 50°NO, secionado por dique de 
rocha anfibolitizada, e se sotopõe a quartzitos brancos com estrutura 
levemente xistosa. Esta mesma seqüência ocorre também nas proximi
dades do vilarejo de Matrinxã, edificando a serra da Patrona, que 
constitui morros erigidos em meio à Cobertura Sedimentar do Bana
nal. 

Na estrada Matrinxã-Aruanã tem-se a serra do Lambari, onde 
se expõem vários tipos de quartzitos que representam as I itologias do 
Grupo Araxá, mapeado a noroeste da Folha SD.22-Z-D, na forma de 
ilhas em meio à citada cobertura sedimentar. 

A 7 km a sul de ltapirapuã ocorrem blocos e matacões de quartzi
to muito fino e silicificado, mostrando pequenas dobras isoclinais, 
afetados por fal hamento. 

Entre Valdelândia e Nova América assoma uma seqüência de mi
caxistos com possíveis intercalações de quartzitos. Os quartzitos nor
malmente aparecem intensamente fraturados e os micaxistos de cor 
roxo-esverdeada têm xistosidade segundo N60°0,50°NE e compõem
se de quartzo, sericita e provavelmente clorita 

O Grupo Araxá apresenta afloramentos na Folha SD.22-Z-C, na 
estrada que liga o vilarejo de Cibele à rodovia G0-230, na forma de 
quartzitos em geral silicificados, formando cristas alinhadas que ressal
tam na topografia. M icaxistos ocorrem de modo disperso nas encostas 
das serranias, indicando sua intercalação em vários níveis dos quartzi
tos. 

Na Folha SD.22-Z-D, foram descritos vários afloramentos do Gru
po Araxá. Na estrada que liga Jaraguá e o povoado de Bom Jesus, a 
cerca de 2 km do rio das Almas, aflora por cerca de 50 m no Jeito da 
estrada uma seqüência que se inicia com uma intercalação de quartzi
to micáceo e/ou quartzo xisto com micaxisto, exibindo notáveis por
firoblastos de granada, passando para uma rocha inteiramente xistosa, 
com foliação segundo N60°0, 65°N E, classificada como granada-bio
tita xisto A 700 m adiante ocorre quartzito cisalhado, micáceo, que a 
2,5 km parece transicionar parti gnaisses. A alguns metros do ribeirão 
Bom Jesus aflora rocha gnáissica bastante alterada, bandeada segundo 
N30°0,25°NE. 

Na rodovia BR-070, trecho compreendido entre o rio das Almas e 
o morro do Pedro (Folha SD.22-Z-D), o Grupo Araxá aflora a 6 km 
do povoado de Santo Antônio, na forma de rocha xistosa alterada 
com leitos e lentes descontínuas de quartzo de segregação, junto aos 
quais por vezes pode ocorrer material caulínico Ao nível do terreno 
observam-se blocos e pequena camada de micaquartzito, com feno
blastos de granada, e xistosidade segundo N7Q0E,48°SE. Quartzitos 
ocorrem 100 m após o córrego Dionfsio, formando crista alinhada, 
cuja característica principal é a presença de pequenos cristais de tur
malina(?) 

Ainda na Folha SD.22-Z-D, na estrada que liga Taguatinga a Padre 
Bernardo, passando por Braslândia, o Grupo Araxá aflora pela primei
ra vez quando a estrada cruza o córrego Taquaral, na forma de uma 
rocha filito-xistosa de cor cinza-arroxeado, piritosa e xistosidade cons
pícua São visíveis clivagens de crenulação secionando a foliação 
principal. Sob a ponte do ribeirão dos Bois ocorre sericita-clorita xisto 
com níveis piritosos, sendo que, nas partes mais alteradas, adquire 
aspecto terrígeno e a rocha encontra-se com xistosidade segundo 
N30°-45°E, 30°NO, denotando um redobramento bastante suave. 

As rochas do Grupo Araxá voltam a aflorar a 200m além do córre
go Taboqu inha e sob a ponte do córrego Leitão. Neste último está re
presentado por quartzo-clorita-sericita xisto, intensamente dobrado, 
crenulado. Daí até a alguns quilômetros de Padre Bernardo são cons
tantes afloramentos de rochas relativas ao Grupo Araxá, normalmente 
xistosas e alteradas. Ao longo desta seção observa-se que o Grupo 
Araxá, entre Taguatinga e o ribeirão dos Bois, restringe seus afloramen
tos a algumas drenagens, como no córrego Taquaral ou córrego Leitão. 
A partir do ribeirão dos Bois até Trajanópolis ocorrem rochas típicas 
do Grupo Araxá, até pelo menos o morro da torre da EMBRATEL. 
Contato por falha inversa entre o Araxá e Bambu (não ficou perfeita
mente caracterizado, razão pela qual no mapa anexo a referida falha 
encontra-se inferida. 

Na estrada que liga Padre Bernardo e Barro Alto passando por Dois 
Irmãos, o primeiro afloramento encontra-se sob a ponte do rio Verde, 
na forma de extenso lajedo de quartzo-sericita-clorita xisto de cor 
cinza-prateado, estrutura xistosa, que é cortada por clivagens de cre
nulação. Estas mesmas litologias ocorrem entre o rio Verde e o po
voado de Dois Irmãos, normalmente alteradas. Entre Dois Irmãos e 
Barro Alto o Grupo Araxá aflora a 1 km da primeira localidade. A 
rocha exposta é um quartzo-clorita-sericita xisto, mostrando xistosi
dade principal segundo N15°E,12°NO e clivagens de crenulação que 
formam m icrodobras onde os planos axiais apresentam atitude 
N65°E, subvertical NO. Esta mesma rocha aflora a 5 km deste ponto 
e a 9 km ocorre o contato Araxá-Bambu r representado por uma 
rocha bastante endurecida e localmente microdobrada com nítida 
aparência de cataclase. Deste ponto até Barro Alto não mais ocorrem 
afloramentos do Grupo Araxá, sendo que os que existem foram rela
cionados ao Grupo Bambu r e ao Complexo Barro Alto. 

Ao longo da rodovia B R-414, nos domínios da área da Folha 
SD.22 Goiás, os afloramentos do Grupo Araxá aparecem a 1 km do 
paralelo 16°S, na forma de um muscovita-sericita xisto granadífero, 
foliado segundo N80°0,45°SO. Esta mesma rocha assoma aqui e 
acolá ao longo da estrada por uma extensão de 7 km, quando, nas pro
ximidades da entrada para Corumbá, começam a ocorrer xistos gnáis
sicos granad íferos de cor cinza-esverdeado, com granadas de até 0,5 
em de diâmetro, piritosos, levemente calcíferos. Estas rochas apare
cem descontinuamente ao longo da estrada por uma extensão de 
5,3 km. A partir daí a estrada corta uma seqüência de xistos normal
mente grafitosos intercalados com quartzitos, bastante folia dos e nor
malmente redobrados, denotando xistosidade variável entre N45°-
550E, 30°-50°NO, e via de regra crenulados. Seus afloramentos desa
parecem quando a rodovia começa a secionar a serra dos Pirineus, 
dando lugar a afloramentos de ortoquartzitos claros de granulação 
média com fraturar.1ento curvo, estratificados segundo N35°0,20°NE 
a N80°E,20°NO, Apresentam níveis piritosos e em alguns locais nota
se que as camadas estão invertidas. Estes quartzitos são muito empre
gados no campo da construção civil e conhecidos como "pedra de 
Pirenópolis". Após o povoado de Cocalzinho, os quartzitos dão lugar 
novamente a afloramentos de xistos grafitosos com grande contri
buição de granada, contando em alguns locais com intercalação de 
quartzitos. Esses afloramentos aparecem descontinuamente por cerca 
de 15 km na extensão da estrada A 20 km de Cocalzinho existe uma 
pedreira de calcário que abastece a fábrica de cimento dessa cidade 
Este calcário é representado por um mármore calcífero, de cor cinza, 
granulometria média a grosseira, apresentando níveis piritosos com al
guma calcopirita. O afloramento parece estar localizado no núcleo de 
uma anticlinal cujo eixo orienta-se segundo E-0 a N7ooo. Daí em 
diante a estrada foi erigida em uma zona arrasada onde afloramentos 
do Grupo Araxá aparecem de modo esparso na forma de xistos nor
malmente grafitosos, interrompidos por afloramentos do Grupo Bam
buí com que mantém contato através de falha inversa. No córrego 
Riacho Fundo aflora quartzo-clorita-muscovita-sericita xisto com Jei
tos e nódulos de s{J ica de segregação concordantes com a foliação da 
rocha. A 2,5 km a norte do povoado de Dois Irmãos ocorre quartzo
m~covita-sericita xisto, preservando ainda o acamamento (S0 ), e a 4, 7 
km daí aparece o contato através de falha entre os Grupos Araxá e 
Bambu í, representado por um filonito. 

Na estrada de acesso à vila Propícia, a partir da rodovia B R-414, as 
rochas do Grupo Araxá estão representadas por uma seqüência de 
quartzo-clorita xistos, apresentando, além desses minerais, normal
mente, sericita e muscovita em sua composição. A atitude de folia
ção principal é muito variável, demonstrando superposição de fases 
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de dobramentos, e a rocha encontra-se bastante fraturada e crenulada. 
A monotonia litológica da seqüência nessa estrada é quebrada em 
apenas um ponto localizado a 2,6 km do córrego Mato Seco, onde 
afloram mármores bem cristalizados, natureza dolomftica, esbranqui
çado e róseo. Encontra-se foliado segundo E-0,35°N, notando-se 
por vezes o desenvolvimento de tinos leitos de clorita e às vezes de s(-

1 ica, ao longo destes planos. 
Na rodovia G0-06, trecho Goinésia-Jaraguá, afloramentos do 

Grupo Araxá começam a aparecer a 2,2 km da primeira localidade na 
forma de rocha gnáissica muito alterada. Da( a 8,5 km seus afloramen
tos estão representados por blocos de quartzitos e mármores, situados 
ao lado direito da estrada. Os quartzitos são compactos e exibem ban· 
das ortoquartzlticas e bandas micáceas que produzem a foliação da ro
cha, orientada segundo N80°0,40°SO. Os mármores aparentemente 
sotopostos aos quartzitos possuem granulação tina a média e colora
ção cinza-claro. Após 4,7 km deste ponto ocorre corte de estrada 
expondo gnaisse fino à base de quartzo, sericita e clorita e foliação se
gundo N75-80°E,60°NO. Esta rocha, com contribuição carbonática, 
aflora descontinuamente até a travessia do ribeirão Santa Famflia, 
quando aparece, após 400 m, corte da estrada onde assoma rocha 
quartzítica xistosa com sericita e clorita, aparentemente em zona 
de falha com desenvolvimento de mullíons. Afloramentos do Grupo 
Araxá nesta rodovia voltam a aparecer a 1,1 km do ribeirão Lajeado, 
na forma de xisto, e a 2,4 km após o rio do Peixe, onde afiara sericita
muscovita quartzito, com leitos de quartzo sacaroidal paralelos ao 
plano de foliação, o qual encontra-se crenulado. A 2,9 km daquele rio 
ocorrem anfibol i tos finos, granad !feros foliados segundo N65°E, 
subvertical NO, a qual é cortada por uma outra superHcie de defor
mação orientada N35°E,60°NO. A partir da( a estrada percorre cerca 
de 15 km por um terreno de rochas gnáissicas, algumas vezes calcífe
ras, quando começam a aflorar xistos, muitas vezes alterados, à base 
de clorita, sericita e quartzo, em alguns locais contendo leitos de 
quartzito ferrificado. Em Jaraguá, os terrenos são de rochas do Com
plexo Goiano. 

Entre Goianésia e vila Prop(cio a estrada situa-se em terrenos do 
Grupo Araxá, cujas litologias afloram nos vales, já que os interflúvios 
caracterizam-se pelo predom In i o de terreno plano, normalmente com
posto por solo de natureza laterftica ou pela desagregação da própria 
rocha. Predomina o xisto grafitoso, com maior ou menor concentra
ção de material carbonoso. 

A estrada que liga vila Propicio a Goianópolis acompanha grossei
ramente as estruturas S60°0-N60°E regionais e, em vista disso, a geo
logia é relativamente monótona. Atravessa-se pequena área de calcá
rios próximo à vila Propicio e em seguida adentra-se uma camada xis
tosa, localmente quartzltica, onde o grau metamórfico é variável, 
notado pela presença ou ausência dos fenoblastos de granada na rocha 
xistosa; localmente encontram-se gnaisses. 

Entre Goianésia e o povoado de Goianópolis, a seção geológica 
exibe uma alternância de terrenos gnáissicos com aqueles de rochas 
xistosas, observando-se em alguns locais processos de feldspatização, 
como no ribeirão Santa Famflia. O final da seção situa-se numa região 
geologicamente muito problemática passível de muitas interpretações. 
As estruturas atravessadas acham-se francamente com direções NE, 
sendo provável que a origem das rochas gnáissicas migmatíticas seja 
produto de reativações dos falhamentos NE. Encontram-se bons aflo
ramentos ao longo da seção. 

Seçáo geológica bastante interessante pode ser efetuada na estra
da que liga Pirenópolis à rodovia BR-414, onde as rochas aflorantes 
exibem um grau metamórfico relativamente elevado, sendo os xistos 
bastante granad(feros, bem como as camadas quartzfticas que os in
tercalam. Rochas gnaissificadas, às vezes calcfferas, podem ser verifi
cadas, sendo que a 3 km do ribeirão Tapiocanga pode ser notada a 
passagem transicional da rocha xistosa para aquela já em estado de 
gnaissificação. As estruturas planares apresentam direção para o qua
drante NO. A 4,3 km de Pirenópolis tem-se morrote alinhado onde é 
visto anfibolito, oriundo de rocha fgnea básica em forma de dique. 

Na estrada de acesso a Padre Bernardo, que começa a 31 km de 
Cocalzinho, na B R-414, o Grupo Araxá aparece na forma de xistos 
grafitosos e carbonosos, observando-se que seu contato com o Grupo 
Bambu I, nessa seção, é definido por falhas, onde se desenvolve zona 
de cisalhamento. 

Na rodovia BR-070, trecho Cocalzinho-Taguatinga, o Grupo 
Araxá exibe uma seção geológica muito monótona, expondo-se prin-
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cipalmente xistos grafitosos, com maior ou menor contribuição de 
clorita, se ri cita e granada. Seu contato com o Grupo Bambu (pode ser 
observado a 5 km do rio dos Macacos, onde se desenvolve uma zona de 
silicificação com extensão superior a 300m, evidenciando o caráter 
tectônico do mesmo. O Grupo Araxá apresenta um intenso redobra
mento. 

Outra seção geológica interessante no tocante às relações de con
tato Araxá-Bambuf, seria através da estrada que une as cidades de Ta
guatinga e Corumbá, passando por Santo Antônio do Descoberto, 
Cidade Eclética e o povoado de Aparecida. Nesse perfil, a 2,5 km do 
trevo na rodovia BR-060, adentrando-se por uma estrada de rumo sul, 
pode ser observado o referido contato, através da zona de falha. A 
partir do trevo de Santo Antônio do Descoberto (BR-060), em dire
ção a Corumbá, a seção exibe uma seqüência de xistos normalmente 
grafitosos, com alguma contribuição quartzltica, e a 2,7 km do rio 
Descoberto aparece intercalado em quartzitos, sendo que em mui tos 
locais evidenciam-se efeitos de cataclase. No cruzamento com o rio 
A rei as esses xistos apresentam-se bastante granad (feros. Após 4 km 
deste rio ocorrem lajedos de mármore orientado, cor cinza-escuro com 
níveis clorftico-sericíticos centimétricos, paralelos à foliação que se 
orienta segundo N80°0, 10°NE. A partir da( voltam a aparecer, de 
modo descont (nu o, os xistos grafitosos granad (feros, algumas vezes 
piritosos, que ocorrem até Corumbá. 

Na rodovia BR-070, no trecho entre Cocalzinho e o entroncamen
to com a estrada Pirenópol is-Goianésia, o primeiro afloramento do 
Grupo Araxá ocorre no rio Pirineus, na forma de micaquartzito alte
rado com cor creme e acamamento segundo N60°E, 18°NO; aflora 
por cerca de 6 km descont(nuos ao longo da seção, quando passam a 
exibir maior pureza, resultando em afloramentos de ortoquartzitos. 
No ribeirão do Inferno os ortoquartzitos evidenciam que foram afeta
dos por falhamentos. Os afloramentos do Grupo Araxá são interrom
pidos a cerca de 12 km do fim da seção pela presença de gnaisses rela
cionados ao Complexo Goiano, que afloram por uma extensão de 
1.000 m. Próximo ao morro do Pedro existem blocos de conglomera
do, com seixos estirados de sflica com mais de 10 em de comprimen
to Entre as cidades de Uruana e R ianópolis, os afloramentos do Gru
po Araxá, ao longo da estrada de ligação entre essas cidades, expõem 
micaxisto à base de quartzo e sericita, algumas vezes alterados, onde 
se intercalam bancos de quartzitos. Estruturalmente as medidas de fo
liação (xistosidade) apresentam valores que variam de N45°-75°0,25°-
350NO. Entre Diolândia e a vila São Patrício, esta seqüência se 
repete. Na estrada que I iga Caiçara a I tapu ranga, o Grupo Araxá 
apresenta suas primeiras exposições a cerca de 1 O km da primeira 
localidade, na forma de micaxisto alterado com xistosidade segundo 
N65°E,25°NO, mostrando evidências de falhamentos. Nesta seção o 
grupo volta a ocorrer após 15 km onde se intercala com um quartzito 
ferrffero, apresentando xistosidade N20°E,30°NO. 

Rochas do Grupo Araxá na porção leste da Folha SD.22-Z-D 
afloram na forma de micaxistos à base de clorita, muscovita e biotita e 
quartzitos, ocorrendo localmente calcoxistos, itabiritos, itacolomitos, 
talco-clorita xistos e filitos. As principais seções onde podem serdes
critas tais rochas são Cruzelândia-Uruana, Diolândia-São Patricia, 
Rubiataba-Aparecida de Goiás-Nova América, fazenda ltaúna-Vista 
Alegre-Nova América, ltaúna-Nova América e ltapuranga, até o li
mite sul da Folha, passando por Heitora(. 

Na região de Mozarlândia (Folha SD.22-Z-A), nas diversas estradas 
existentes, foi descrita uma seqüência monótona de micaxistos e 
quartzitos, muitas vezes intercalados, relacionados duvidosamente ao 
Grupo Araxá. t provável que pertençam ao Grupo Estrondo. 

Na região de Santa Terezinha de Goiás, entre esta cidade e a fa
zenda Alegre, o Grupo Araxá encontra-se representado por quartzo
muscovita-granada xistos, migmatitos ou gnaisses e entre aquela cida
de e a fazenda rio do Peixe ocorrem afloramentos de micaxistos in
tercalados com quartzitos finos, que se intercalam também em gnais
ses e, em poucos lugares, clorita xistos. Nesta última seção ocorrem 
serpentinitos no leito do rio dos Peixes, também posicionados no 
Grupo Araxá; nos ramais da estrada principal nota-se que a sucessão 
de micaxistos intercalados a quartzitos é comum. 

Na seção de Uirapuru (Folha SD 22-Z-A) ao rio Crixás-Açu (ca
choeira do Porto), ocorrem vários afloramentos do Grupo Araxá, 
na forma de biotita xistos, sericita quartzitos, magnetita-muscovita 
xistos e m ígmatítos, sendo que este aflora no rio Crixás-Açu. Nas 
seções geológicas efetuadas naquela região (NO da Folha SD.22-Z-A) 



nota-se uma seqüência de micaxistos, granada-muscovita-biotita xisto 
e migmatito, que se apresentam direcionados para N40°0; na cachoei
ra Volta Grande, rio Crixás-Açu, o migmatito apresenta-se com paleos
soma constituído por biotita xisto, evidenciando uma intensa graniti
zação que afetou as rochas do Grupo Araxá. A norte de Crixás, entre 
as localidades de Uirapuru e vila Sertaneja, ocorre típica granitização 
de clorita xisto e biotita xisto, observando-se cristais de feldspato na 
rocha xistosa que apresenta atitude N40°E,30°SE. Na metade oeste 
desta mesma Folha os afloramentos do Grupo Araxã são escassos, 
havendo grande incidência de laterita. 

Na G0-343, entre Trombas e Mata Azul, afloram estaurolita
quartzo-muscovita xistos, estau rol i ta-granada-quartzo-b iotita-musco
vita xisto, quartzo-micaxisto, granada-biotita-quartzo-muscovita xisto, 
turmalina-quartzo-muscovita-biotita xisto, granada-quartzo-biotita xis
to e quartzo-biotita-muscovita xisto. De um modo geral apresentam 
foliações (xistosidade e acamamento) com direções variando de 
N10o·60°E mergulhando para NO,N10°-35°0 mergulhando para o 
quadrante SOe N10°-80°0 mergulhando para o quadrante NE. Nos 
xistos observa-se o desenvolvimento de cl ivagens de crenulação. A su
doeste de Mata Azul, próximo ao contato com o granito pegmatóide 
de Marini et ali i ( 1977), esses metamorfitos apresentam-5e mais inten
samente deformados, constituindo anticlinais e sinclinais assimétricas 
com direções dos eixos aproximadamente N-S; apresentam-se cortados 
por um veio pegmatítico de 40 em de largura. 

Na seção geológica da G0-343 para leste até a serra Dourada (bor
da oeste), o grupo representa-se por biotita-granada-quartzo-muscovita 
xisto, quartzo-biotita-mu scovita xisto, quartzo-muscovita-biotita xisto 
e biotita-muscovita-quartzo xisto Intercalado nestes litótipos têm-se 
quartzitos e quartzitos micáceos, os quais, próximo a zonas de falha, 
apresentam-se silicificados. Estes metamorfitos exibem de forma ge
neralizada foliação (xistosidade e acamamento) com direções variando 
de N15°-45°E e mergulhos da ordem de 35°-57° para o quadrante 
NO Medidas de lineação das crenulações nos micaxistos (interseção 
S 1/S 2 ) acusaram 35°,N55°0 e o valor N20°E para a direção dos do
bramentos em chevron. À medida que se aproxima do contato com o 
granito da serra Dourada, verifica-se nos quartzitos o desenvolvimento 
de estruturas colunares (mui/íon) que exibem uma lineação segundo 
N15°-20°E. 

Na estrada que liga Montividiu à fazenda Boa Esperança (localiza
da junto à borda oeste da serra do Encosto), afloram granada-quartzo
biotita-muscovita xisto, quartzito, quartzito micáceo laminado a 
acamado, granada-estaurolita-quartzo-muscovita xisto com intercala
ções de quartzito e quartzito muscovrtico com estaurolita e cianita 
nos planos de acamamento. A atitude das foliações (xistosidade/aca
mamento) destes litótipos apresenta direções variando de N5°-35°0 
com mergulhos entre 25°-45° para o quadrante SE. Os micaxistos 
apresentam-se levemente crenulados. 

Contornando o granito serra do Encosto, visualiza-5e na imagem de 
radar uma saliência topográfica com forma elipsoidal, próximo à fa
zenda Boa Esperança, que na parte ocidental é constitu (da por um 
quartzito cinza-esbranquiçado, granulação média a grosseira, consti
tuído predominantemente por quartzo e em pequena percentagem por 
finas palhetas de muscovita, distribu (do nos planos de acamamento e 
fraturamento. 

Na seção geológica iniciada a 2.100 m ao sul da fazenda Capivara, 
em direção à serra do Encosto, tem-se uma seqüência intercalada de 
quartzo-micaxistos, quartzitos e biotita-quartzo-muscovita xistos 
granad(feros dobrada em anticlinais e sinclinais assimétricas. Local
mente observam-se dobramentos e chevron nos micaxistos. ~as proxi
midades do granito da serra do Encosto, na base da seqüência sedi
mentar metamorfizada, têm-se afloramentos de um muscovita-biotita 
gnaisse de granulação média e junto ao contato com a rocha gran ftica 
nota-5e um enriquecimento de feldspato em relação aos minerais mi
cáceos na rocha gnáissica, bem como uma ligeira diminuição na sua 
granulometria Estas rochas foram posicionadas por Marini et alíí 
( 1977) na Formação Cachoeira das ~guas. 

A rodovia G0-255, a partir da G0-450 até o rio São Valéria, na 
SC.22-Z-D, expõe quartzo-micaxisto granad(fero com xisto grafitoso 
intercalado (perturbados tectonicamente) apresentando xistosidade 
e acamamento com atitude N30°E,70°NO, respectivamente. A 300m 
antes do rio São Valéria, na Folha SC.22-Z-D, afiara uma seqüência 
intercalada de muscovita-quartzo xisto, quartzo-micaxisto e granada
muscovita-quartzo xisto, quartzo-micaxisto e granada-muscovita-quart-

zo xisto, a qual está cortada por veio pegmatítico onde os felds
patos estão transformados em caulim. A xistosidade apresenta atitude 
N15°E,76°-80°NO. No leito do rio São Valéria tem-se um extenso 
afloramento onde ocorre um quartzito grosseiro, granoblástico, sili
cificado, laminado a acamado segundo N17°E,72°NO. Topografica
mente acima e concordante com o quartzito ocorre rocha migmat(ti
ca, com estrutura bandeada, caracterizada pela alternância de leitos 
com espessura variando de 15 a 45 em, formados por quartzo-feldspa
to, biotita e muscovita. Localmente, observa-5e na rocha pegmat fti
ca o desenvolvimento de augens de feldspato alcalino que raramente 
chegam a atingir 15 em de comprimento por 8 em de largura, os quais 
estão envolvidos por quartzo-muscovita-biotita xisto feldspático, mais 
enriquecidos em biotita que o quartzo-muscovita-biotita xisto gnáis
sico. Na margem direita do rio, a jusante da ponte, a pegmatítica pre
domina. A idéia que se tem com relação ao afloramento anteriormen
te descrito é que um conjunto litológico de micaxisto e quartzito foi 
submetido provavelmente ao processo de migmatização, sendo que o 
quartzito atuou como resistato, enquanto que o micaxisto foi parcial
mente migmatizado 

Bordejando os grandes Complexos Cana-Brava, Niquelândia e 
Barro Alto, têm sido descritas seqüências originalmente vulcanosse
dimentares; os afloramentos estudados estão hoje transformados pelo 
metamorfismo. Estas seqüências serão descritas a seguir. 

1.2.2.6.2.1 -Seqüência Vulcanossedimentar de Palmeirópolis 

Os primeiros autores a se referirem sobre as rochas atualmente inclu r
das nesta seqüência foram Barbosa et alíí (1969) que as consideraram 
como um conjunto de xistos e quartzitos relacionados ao Grupo Ara
xá, cortados por rochas básicas, no que foi seguido por Schobbenhaus 
Filho et a/íí (1975b). A partir de 1975, a região de Palmeirópolis tem 
sido alvo de pesquisa por parte da CPRM, onde um novo enfoque tem 
sido dado a essas rochas, que passaram a ser caracterizadas com o 
componentes de uma seqüência vulcanossedimentar de idade pré-Ara
xá. 

Danni & Leonardos Júnior (s.d.) interpretam a fácies migmática 
como oriunda da formação de fundo oceânico caracterizando um vul
canismo básico em ambiente marinho, que estaria geneticamente liga
do às rochas plutônicas daquilo que chamaram de seqüência acamada 
anfiboi(tico-anortos(tica. Para Danni & Fuck (1979) esta suíte de ro
chas vulcânicas básicas formaria a carapaça superior das intrusões 
plutônicas gabro-anortosíticas e passaria em direção ao topo para 
micaxistos da fácies anfibol (tica tidos como pertencentes ao Grupo 
Araxá. Nesse caso aventam a possibilidade de que ambas as seqüên
cias, aquelas tidas como do Grupo Araxá e as de Palmeirópolis, lndaia
nópolis e Juscelândia, venham a constituir um único e concordante 
pacote vulcanossedimentar com metamorfismo decrescente em dire
ção ao topo. 

Ribeiro Filho & Teixeira ( 1981) denominaram de Seqüência de 
Palmeirópolis o conjunto vulcanossedimentar que bordeja a oeste o 
Complexo Cana-Brava. Distinguiram na seqüência duas unidades: a 
unidade inferior constitu (da de anfibolitos, gnaisses, quartzitos e gra
nada-biotita-muscovita xistos; e a unidade superior, constitu (da de 
anfibolitos, anfibólio xistos feldspáticos, micaxistos e quartzitos. A 
unidade inferior representaria um vulcanismo basáltico com subordi
nados andesitos e na superior predominaria a parte sedimentar (peli
tos com níveis arenosos). 

Figueiredo, Leão Neto e Valente ( 1981) apresentaram uma subdi
visão para a Seqüência .'ie Palmeirópolis onde distinguiram da base pa
ra o topo as unidades central, de leste e de oeste. A unidade central 
foi ainda dividida em duas subunidades: a inferior, denominada de an
fiboi(tica, seria constitu (da por metavulcânicas básicas com sedimen
tos elásticos e qu (micos, intetcalados, e a superior, subunidade xistosa 
com metavulcânicas ácidas e sedimentos intercalados. A unidade de 
leste teria constituição à base de metassedimentos grauvaquianos com 
metatufos i(ticos e metavulcânicas básicas a intermediárias intercala
das. E finalmente a unidade de oeste seria composta de metassedimen
tos com nfveis de quartzitos ferruginosos, anfibolitos e rochas calcos
silicatadas. 

A grande maioria dos autores que têm estudado as rochas das se
qüências de Palmeirópolis, lndaianópoÜs e Juscelândia administraram
lhes idade pré-Araxá, com evolução ligada à zona de subducção em 
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área de consumo de placas I itoesféricas, alguns considerando-as como 
fragmentos de um piso oceânico (Danni & Leonardos Júnior, s.d.). 
Contudo, no campo, suas relações com o Grupo Araxá mostram-se 
indefinidas, porquanto os contatos observados in loco são normal
mente através de falhamentos de empurrão que lançaram essas se
qüências sobre aquele grupo. Nesse caso, por falta de dados e evitan
do-se o comprometimento de estabelecer uma origem para essas ro
chas, elas foram mantidas no Grupo Araxá e relacionadas a sua seção 
basal. Considera-se como pertencente a esta seqüência o "Conjunto 
Cataclástico" de Araújo et ali i ( 1979), então considerado como prove
niente de uma tectônica rígida sobre rochas do Complexo Basal, pro
duzindo extensas zonas de filonitos, milonitos, blastomilonitos e ca
taclasitos. 

A Seqi.Jência Vulcanossedimentar de Palmeirópolis na interpreta
ção aqui apresentada constitui o conjunto de rochas que bordejam 
toda a extensão do Complexo Cana-Brava (F ig. 1.25). A oeste do 
complexo, ocorre um predomínio de rochas de natureza mormente 
anfibol(tica, atingindo uma largura máxima de 13 km, que também 
predominam a norte do complexo. Em amostra de mão exibem uma 
cor negra, com granu fação fina a média, e via de regra foliadas Esta 
foliação é dada principalmente por prismas de hornblenda ou por lis
tras de tonal idades alternadamente mais claras e mais escuras 

Ao microscópio denotam principalmente textura porfiroblástica 
ou granoblástica No primeiro caso apresentam porfiroblastos de gra
nada dispostos em matriz nematoblástica, na qual dominam prismas 
orientados de hornblenda. Variações texturais são dadas na forma de 
leitos diferenciados pela granu fação mais grossa ou mais fina. Sua 
composição essencial inclui hornblenda, plagioclásio, granada, quartzo 
e clinozoisita, e como minerais acessórios predominam opacos, apatita, 
titanita e esfeno, este envolvendo os opacos na forma de bainha. A 
hornblenda aparece em cristais prismáticos, hipídio a xenoblásticos, 
pleocror'smo acentuado (verde-oliva, verde-pálido, verde-amarelado ou 
castanho, castanho-amarelado e amarelo-pálido), e ocasionalmente 
alterado a epr'doto e carbonato O plagioclásio aparece em cristais pe
quenos xenoblásticos e ocupando posição intersticial entre os prismas 
de hornblenda; apresenta geminação polissintética (lei da Albita) e 
zonação; em algumas amostras encontram-se quase totalmente saus
suritizados, pseudomorfizados, por massas castanho-escuras, compos
tas de sericita. A granada, provavelmente almandina, aparece com 
tonal idade rósea, em cristais xenoblásticos a h ipidiomórficos e poiqu i
i íticos, ricos em inclusões de quartzo, hornblenda e clinozoisita; a 
disposição dessas inclusões parece indicar que se trata de cristais sintec
tônicos que sofreram rotação durante a cristalização (snow ba//). O 
quartzo ocorre na forma de grãos intersticiais entre os primas de 
hornblenda ou como inclusões A clinozoisita aparece como cristais 
xenoblásticos, bem desenvolvidos, poiqu il íticos, ou como massas de 
cor castanho-escura, constitu (das de finíssimos cristais de relevo forte 
e baixa birrefringência. Essas rochas parecem ter sido originalmente 
vulcânicas básicas. 

As rochas metassedimentares desta seqüência foram descritas a 
norte e sudeste de Palmeirópolis e a jusante da foz do rio Mucambão 
no rio Maranhão. Predominam as rochas xistosas à base de sericita, 
muscovita e mais raramente clorita e biotita, e os quartzitos, algumas 
vezes ferruginosos, prováveis metacherts 

As rochas xistosas têm mesoscopicamente uma coloração verde a 
cinza-esverdeado, mostrando proeminente xistosidade S 1 deformada e 
dobrada com desenvolvimento de clivagem de crenulação A textura 
normalmente é diferenciada em leitos lepidoblásticos constitu (dos 
de muscovita e clorita e com microporfiroblastos de albita, e leitos 
granoblásticos poligonais a interlobados de quartzo, com albita, clo
rita, epídoto e muscovita subordinados. Em outras amostras a textura 
é porfiroblástica, com porfiroblastos (até 3 mm) de magnetita e 
biotita imersos em matriz diferenciada Os leitos quartzosos são gra
noblásticos poligonais, e os filitosos são lepidoblásticos. 

Dentre as rochas analisadas, a mineralogia essencial é à base de 
quartzo, sericita, muscovita, clorita, albita, magnetita e biotita, en
quanto que turma! i na verde, opacos e epídoto aparecem como acessó
rios O quartzo ocorre em grãos xenoblásticos arranjados em mosaico 
poligonal, com diminutas !ameias de clorita e sericita na interface dos 
cristais paralelamente à foliação A sericita ocorre como finas !ameias 
incolores alongadas paralelamente à xistosidade ou esparsas entre os 
cristais de quartzo; a clorita é verde-clara, pleocróica e orientada, 
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associada à muscovita ou esparsas nos leitos de quartzo; a muscovita, 
que ocorre em algumas amostras, aparece segundo diminutas !ame
las, ora como componente principal dos leitos lepidoblásticos ora de 
maneira esparsa nos granoblásticos. A albita ocorre em grãos xenoblás
ticos, associados ao quartzo nos leitos granoblásticos e formando mi
croporfiroblastos nos leitos pel íticos. Ep(doto e biotita são acessórios 
juntamente com turmalina verde ' 

Com relação aos quartzitos e/ou metacherts, apenas uma amostra 
foi analisada. Em amostra de mão a rocha tem cor cinza-escuro, gra
nulação fina, compacta, constitu (da de leitos com tonal idades diver
sas mostrando dobras apertadas. Observam-se numerosas cavidades 
m i! imétricas irregulares, provenientes da I ixiviação de minerais opacos 
Ao microscópio, denotam uma composição essencial à base de quart
zo, opacos e sericita; o quartzo ocorre como finos cristais xenoblásti
cos, alongados, dispostos orientadamente, com extinção ondulante, 
estando enuviados por finíssimos grãos opacos. Os minerais opacos 
aparecem como grãos irregulares, freqüentemente I imonitizados, isto 
é, a limonita impregna os grãos de quartzo; e a sericita distribui-se 
segundo finas !ameias esparsas entre os cristais de quartzo. 

Rochas provavelmente tufáceas de composição andesítica foram 
descritas a noroeste da foz do rio Mucambão (cerca de 2 km) onde se 
intercalam a quartzitos Em amostra de mão são rochas de cor cinza 
blastoporfirr'ticas, com matriz fina, foliada, contendo numeroso~ 
grãos de feldspato róseo e branco (1 mm até 2 em), arredondados 
e alguns grãos máficos. Ao microscópio verifica-se que a matriz é fina, 
recristal izada e orientada, composta essencialmente de quartzo, bioti
ta e sericita, além de ep(doto. Os cristais maiores de feldspato e máfi
cos são remanescentes e indicam a provável origem ígnea da rocha, 
possivelmente um tufo. Os blastopórfiros são constitur'dos de feldspa
tos e minerais máficos. Os feldspatos são arredondados Os de felds
pato K (ortoclásio) mostram-se parcialmente microclinizados confor
me indicado pela presença difusa de geminação em grade; são pertíti
cos e corror'dos por albita nas bordas; apresentam uma bainha de 
quartzo em mosaico e são muito sericitizados Os de plagioclásio mos
tram adiantado estado de substituição por clinozoisita, que forma 
massas de tonalidade castanha, a elas estando associadas quartzo e 
sericita. Os minerais máficos foram quase totalmente substitu (dos por 
massas de biotita verde-castanha pleocróica e ep(doto; ocorrem frag
mentos de hornblenda verde e restos de granada, além de grãos de 
apatita, esfeno e zircão, com as arestas desgastadas. 

Em íntima associação com rochas dessa seqüência, mas com rela
ções não perfeitamente definidas, ocorrem rochas graníticas intrusi
vas; tais rochas podem ser descritas a aproximadamente 600 m do 
afloramento de rochas tufáceas descritas nas linhas precedentes. São 
rochas de granulação grossa a média constitu(das essencialmente de 
quartzo, plagioclásio e microclínio. O quartzo é o mineral predomi
nante sempre anédrico e com extinção ondulante. O feldspato majori
tário é o plagioclásio com composição de andesina sódica e geminado 
segundo Albita e Albita-Carlsbad, apresentando alterações para serici
ta. O microclínio ocorre em cristais anédricos, às vezes pertítico, e é 
um mineral formado tardiamente, evidenciado por inclusões de quart
zo e plagioclásio; freqüentemente apresenta transformações parciais 
para sericita. A muscovita em geral ocorre preenchendo fraturas ou 
ocupando espaços intersticiais. A biotita é fortemente pleocróica em 
tons castanhos. Apatita, fluorita, turmalina e opacos são acessórios 
Trata-se de rochas de corolposição granodiorítica que apresentam evi
dências de pneumatólise e metassomatismo, talvez até o in( cio de um 
processo de greisenização. Além dessas amostras coletadas no presen
te trabalho, foram gentilmente cedidas pela CPRM amostras de uma 
sondagem efetuada na região de Palmeir6pol is, que foram descritas na 
SECAN (Seção de Análises) do Projeto RADAMBRASI L/BAGO!. 
A uma profundidade de 34 m, ocorre um plagioclásio-biotita-quartzo 
xisto, com textura granoblástica e granulação fina a média, composto 
por quartzo, biotita, opacos, cummingtonita, apatita e zircão ~ for
mado principalmente por um agregado granoblástico quartzo-feldspá
tico (dominantemente quartzoso) e abundantes palhetas de biotita, 
que assumem uma orientação paralela e formam faixas de concentra
ção preferencial. O quartzo varia granulometricamente desde a ordem 
de 0,1 mm até 1,8 mm e desenvolveu faixas de granulometria distinta; 
sua extinção é preferencialmente normal. O plagioclásio ocorre em 
pequena quantidade e é pobre em geminações (segundo a lei da Albi
tal. A biotita é castanha, exibe uma orientação preferencial com 
poucas pai hetas orientadas obliquamente nessa direção, O anfiból i o 



ocorre em quantidade muito restrita, é porfiroblástico em relação ao 
quartzo e à biotita. Opacos são abundantes e parecem I igados à fase 
tardia de formação da rocha. 

No n(vel de 34,15 m ocorre um plagioclásio-biotita-anfibólio xisto, 
composto de plagioclásio, anfibólio (tremolita-actinolita), biotita, 
opacos, quartzo e titanita. Exibe dois conjuntos texturais. Um deles é 
representado por um agregado granoblástico poligonal de plagioclásio 
e anfibólio; o segundo conjunto é formado por biotita e anfibólio 
orientados que cortam discordantemente o primeiro conjunto. Um 
aspecto adicional é dado por blastos bem desenvolvidos de plagioclá
sios, que são sin ou tarditectônicos em relação à geração das biotitas. 
O plagioclásio de ambas as gerações exibe sistemas de geminação 
pouco pronunciados, e estes são segundo a lei da Albita (principal
mente) com Pericl (neo e Carlsbad ocasionais. Concentrações grosseiras 
de minerais opacos e translúcidos estão ligadas à fase tardia de forma
ção da rocha. Nessa rocha as associações granoblásticas, plagioclásio
anfibólio sugerem que a rocha original tratar-se-ia de um anfibolito. 

No n(vel de 69 ma rocha é um estaurolita-sillimanita-biotita-quar
zo xisto, com bandeamento incipiente e granulação fina a média. 
~ composto principalmente por quartzo, biotita, sillimanita, estau
rolita, plagioclásio e muscovita, com opacos em quantidades su
bordinadas, enquanto apatita e titanita ocorrem como varietais. Os 
minerais félsicos e os máficos tendem a formar faixas de maior con
centração determinando um bandeamento incipiente A sillimanita 
associa-se às faixas máficas, que se desenvolvem a partir da biotita 
O plagioclásio está geminado principalmente segundo a lei da Albita 
e menos comumente segundo Pericl(neo e Carlsbad. A maior quanti
dade dos opacos está relacionada à fase tardia de formação da rocha. 

A uma profundidade de 91,30 mo litótipo descrito é um grana
da-qu artzo-biotita gnaisse com textura granonematoblástica granu I a
ção fina a média, composto de biotita, quartzo, granada, anfibólio 
(tremolita-actinolita e antofilita) e estaurolita. Apresenta bandas do
minantemente quartzosas com biotita sub01dinada e bandas domi
nantemente biot(ticas com quartzo subordinado, A este conjunto 
associam-se: 1) granada com blastos poligonais e formando também 
faixas de maior concentração; 2) anfibólio nas variedades tremolita-

actinol ita e antofil ita, que ocorre em quantidade muito 1 estrita; 
3) estaurolita em cristais pequenos e raros; 4) opacos como acessórios 
e ainda um material pseudo-isotrópico amarelo, provavelmente produ
to de alteração sobre um mineral preexistente. 

A Seqüência Vulcanossedimentar de Palmeirópolis encontra-se 
datada através de 29 determ inacões radiométricas, sendo 24 pelo mé
todo Rb/Sr e cinco por K/Ar. As análises Rb/Sr foram apresentadas 
por Girardi et alii (1978), das quais nove referem-se a rochas da se
qüência em pauta coletadas na borda leste do Complexo Cana-Brava 
(Tab. 1.XI V). consideradas por esses autores como componentes do 
Complexo Goiano, e 14 são da borda oeste, antes posicionadas no 
Grupo Araxá (Tab. 1.XV). Para o primeiro caso, os autores apresenta
ram uma isócrona Rb/Sr de referência com idade de 644 ± 27 MA e 
razão Sr" 7 /Sr" 6 inicial de 0,736 ± 0,003 (Fig. 1.63); acreditaram que 
a razão inicial alta indicaria claramente tratar-se de material de longa 
vida crustal reomogeneizado no Ciclo Brasiliano. Esta reomogeneização 
brasiliana a que se referem estes autores foi causada possivelmente 
pela intensa movimentação tectônica ocorrida na área neste período, 
como mostram os inúmeros falhamentos que existem no local. 

Para os metamorfitos da borda oeste, Girardi et alii (1978) tam
bém apresentaram uma isócrona Rb/Sr de referência onde foi obtida a 
idade de 1 .157 ± 50 MA e razão inical de 0,704 ± 0,002 (F ig. 1.64) 
que indica a época de metamorfismo ou de reomogeneização isotópica 
dessas rochas. Alguns pontos situaram-se acima da isócrona traçada e 
poderiam representar amostras mais antigas formadas em ciclos ante
riores ou então poderiam sugerir o traçado de uma isócrona patalela à 
principal, com razão inicial mais elevada, conforme indicado pela 
linha tracejada da Figura 1.64. Esta reta paralela evidenciaria que em 
1 150 MA houve a formação de metamorfitos a partir de materiais dis
tintos. Cabe assinalar, ainda, que pares de amostras da mesma proce
dência esboçam isócronas de 800 MA (Hasui et a/ii, 1980), mas de 
qualquer forma as idades conseguidas demonstram a atuação do Ciclo 
Uruaçuano nestas rochas. 

As idades K/Ar distribuem-se no intervalo de 460 a 970 MA 
(Tab. 1.XVI). 

TABELA 1 XIV 
Dados analíticos Rb/Sr para rochas da SeqUência Vulcanossedimentar de Palmeirópolis, na borda leste do Complexo Cana· Brava 

N° de No de campo Folha Litologia N° lab Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr'" Sr'"/Sr'36 Idade (MA) Ref 
ordem 

--r----

134 RCB-493 SD 22-X·D Gnaisse 2650 198,1 178,0 2,47 0,7684 1 260 ± 70 1 
135 V-9 B SD 22-X-D Gnaisse 3143 179,5 138,7 3,77 0,7700 1 204 ±54 1 
136 V-9A SD 22-X·D Gnaisse 3039 188,2 117,5 4,67 0,7730 1019±43 1 
137 G-94A2 SD 22-X-D Gnaisse 3265 174,7 120,5 4,22 0,7782 I 211 ±50 1 
138 G-94A SD 22-X-D Gnaisse 2651 191,0 91,9 6,07 0,7953 1 040 ± 38 1 
139 3-94 B SD 22-X-D Feldspato 2652 316,5 115,8 8,00 0,8118 740 ± 28 1 
140 MCB·780A SD 22-X-D Gnaisse 2924 296,6 38,8 22,65 0,9422 734 ± 22 1 
141 MCB-7808 SD 22-X-D Gnaisse 2925 316,3 53,1 17,57 0,8930 769 ± 25 1 
142 V-78 SD 22-X-D Gnaisse 3194 165,1 19,6 24,95 0,9395 659 ± 20 1 

Referência: 1 - Girardi et alii (1978) 

TABELA 1 XV 
Dados analíticos Rb/Sr para a Sequência Vulcanossedirnentar de Palmeirópolis, na borda oeste do Complexo Cana·Brava 

No de 
N° de campo Folha Litologia No lab Rb (ppm) Sr(ppm) Rb87/Sr"6 Sr"'/Sr"' Idade (MA) Ref 

ordem 

126 MCB-7408 SD22-X-D Calcossilicatada 3397 7,6 201,4 0,11 0,7312 - 1 
125 MCB-740 SD22-X-D Calcossilicatada 3343 7,0 176,0 0,12 0,7323 - 1 
127 G-116 SD22-X-D Xisto - 66,4 470,2 0,41 0,7273 - 1 
129 C8G-76008 SD 22-X-D Gnaisse 3395 48,2 185,3 0,75 0,7467 3783±217 1 
130 CBG-7600 SD 22-X-D Gnaisse 3340 91 ,O 107,5 2,47 0,7684 1789 ± 81 1 
119 RCB-841A SD 22-X-D Calcossilicatada 3341 127,3 274,4 1,35 0,7259 - 1 
120 RCB-8418 SD22-X·D Calcossilicatada 3342 66,5 126,7 1,52 0,7286 - 1 
117 RCB-860 SD22-X·D Gnaisse 2654 105,7 210,6 1,46 0,7242 - 1 
118 RCB-8608 SD22-X-D Gnaisse 3398 114,6 228,2 1,46 0,7250 - 1 
121 G-32 SD22-X-D Calcossilicatada 3344 159,1 170,0 2,72 0,7492 1134 ± 65 1 
122 G-288 SD22-X-D Xisto 3144 108,9 102,2 3,10 0,7591 1 217 ± 60 1 
123 G-28 SD22-X-D Xisto 2657 90,7 67,1 3,94 0,7682 765 ± 58 1 
128 G-1168 SD22-X-D Xisto 3396 165,9 107,7 4,49 0,7703 1017 ± 46 1 
124 V-86 SD22-X-D Gnaisse 3370 186,4 37,9 14,16 0,9386 1088 ± 36 1 

Referência: 1 - Girardi et alii (1978) 
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Fig 1 63 - Diagrama isocrônico Rb/Sr para os gnaisses da Sequência Vulcanos· 
sedimentar de Palmeirópolis na borda leste do Complexo Cana-Brava (apud Girardi et 

alii, 1979) 
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Fig 1 64 - Diagrama isocrônico Rb/Sr de referência para a Seqüência Vulcanos· 
sedimentarde Palmeirópolis na borda oeste do Complexo Cana-Brava (apudGirardi et 

alii, 1979) 

TABELA 1 XVI 
Dados analíticos K!Ar para as rochas da Sequência Vulcanossedimentar de Palmeirópolis 

N° de N° de campo Folha Litologia Material N° lab ordem 

164 RLR 52A SD22·X·D Anfibolito Rocha total 
165 RLR34 SD22·X·D Anfibolito Rocha total 
131 MCB-743 SD22·X·D Anfibolito Biotita 
132 G·50A SD22·X·D Gnaisse Muscovita 
133 G-114 SD22·X·D Gnaisse Biotita 

Referências: NT- Neste Trabalho; 1 - Girardi et alii (1978) 

1 .2.2.6.2.2- Seqüência Vulcanossedimentar de lndaianópolis 

A seqüência de lndaianópolis constitui um conjunto de rochas poli
metamórficas que circundam o Complexo Niquelândia que para Ri
beiro Filho & Teixeira ( 1981) é anterior ao Grupo Araxá; estes auto
res foram os primeiros a apresentar um estudo sobre esta seqüência. 
Danni & Leonardos Júnior (s.d.) também a ela se referem. Porém, as 
primeiras referências sobre uma seqüência vulcanossedimentar no lado 
oeste do Complexo Niquelândia se devem a Drago (1977) que a classi
fica como uma seqüência tipo Greenstone Belt, a qual envolveria as 
seqüências de topo do complexo. 

Neste trabalho, apesar das inúmeras seções realizadas em torno do 
Complexo Niquelândia, foi diHcil se tirar uma conclusão definitiva 
sobre a referida unidade, entretanto achou-se por bem posicionar tal 
seqüência como um conjunto litológico que faz parte do Grupo Araxá 
correspondente à parte basal do grupo (Fig. 1.23). 

Sobre este conjunto litológico descrever-se-ão as principais seções 
onde ocorre. Na seção de Niquelândia-1 ndaianópolis, que segue prati
camente margeando o Complexo N iquelândia, o primeiro afloramento 
é constitu (do de rocha cataclástica onde os efeitos dinâmicos foram 
bem pronunciados; trata-se de milonito e ultramilonito, estes com 
textura cataclástica intensa, estrutura de fluxo, em que os fenoclastos 
estão envoltos por matriz se ri c ftica orientada. A rocha é composta 
principalmente de quartzo, sericita e opaco. Os grãos de quartzo têm 
formas que vão de irregular a avó ides, m icrofratu rados e alongados 
com extinção ondulante. Às vezes a rocha está brechada com aspecto 
de brecha tectônica. Num estágio mais evolu (do de cataclase com re
cristalização, a rocha torna-se um sericita xisto. Este é granolepido
blástico a porfiroblástico, com no m(nimo duas fases de deformações; 
os principais minerais que compõem a rocha é a sericita e o quartzo. 
Mica bem desenvolvida (muscovita) ocorre na rocha. Evidência de 
transporte tectônico é dada pela presença de boudins, lentes e dobras 
intrafoliais, às vezes como rootless_- os boudins podem apresentar for
mas ovais e retangulares. Desenvolvimento de clivagem ardosiana e de 
fratura é comum na rocha. Este afloramento está situado numa falha 
inversa com desenvolvimento de foliação plano-axial que ocorre no 
córrego Buriti, situado a 900 m do primeiro afloramento. No córrego 
Buriti existem rochas com recristalização de feldspato (microcl(nio), 
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g 

0,2788 0,01400 10,31 975 ± 11 NT 
0,1592 0,7805 17,69 957 ± 18 NT 
6,76 250,5 7,9 755 ± 10 1 
5,80 158,0 46,4 586 ± 10 1 
6,41 128,4 10,0 466 ± 16 1 

que corresponde a blastomilonitos. Estes estão crenulados, e a folia
ção é N70°E,69°NO e N65°0,69°NE. A 1.4 km do leito do córrego 
e em frente à sede de uma fazenda, afiara granito cataclástico orienta
do, composto de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, muscovita, 
ep(doto, carbonatos e opacos. Os fenocristais de quartzo estão sempre 
microfraturados, apresentam extinção ondulante e estão envoltos por 
matriz de grãos de 'quartzo (textura mortar) ou por quartzo e musco
vita. Os fenocristais de microclfnio (pertfticos) apresentam-se micro
fraturados e com extinção ondulante; o mesmo ocorre com o plagio
clásio. A muscovita e a sericita estão formando bandas orientadas ou 
estão concentradas em aglomerados. Associa-se ao granito rocha 
também de composição gran(tica, fina a muito fina, bandeada que foi 
descrita com leptinito de origem (gnea, isto é, metamorfismo de 
vulcânica ácida ou microgranito. A rocha é constitu (da principalmente 
de quartzo e feldspato alcalino granoblásticos e recristalizados. A 
seguir, na seção, afiara rocha muito alterada, bandeada com caracterís
ticas de metavulcânica (leptinito); esta rocha faz contato com granito 
cataclástico. A 3,6 km do infcio da seção ocorre, formando lajeiro, 
rocha bandeada, textura porfiroblástica, onde leitos ricos em anfibó
lios alternam-se com leitos ricos em quartzo-feldspato e pouco anfi
bólio. 

O anfibólio do tipo actinolita-tremolita ocorre principalmente 
como porfiroblastos, na forma de prismas e ovóides, ou na matriz. O 
plagioclásio encontra-se em fenoblastos ou na matriz, quebrados, macia
dos e com I ameias encurvadas. O quartzo ocorre como pequenos cristais 
na matriz juntamente com o feldspato, epfdoto e anfibólio A rocha é 
um anfibólio gnaisse e, apesar do bandeamento, parece tratar-se de 
rocha formada na fácies xisto verde alto a epfdoto anfibolito, resulta
do provavelmente de metamorfismo de calcossilicatada. Anfibólio 
gnaisse tem bandeamento N75°-80°0,50°-55°NE. 

Da( em direção a lndaianópolis, o próximo afloramento é uma 
seqüência constitu (da de finos bancos de rocha xistosa, composta de 
máficos e feldspato; bancos finos de quartzitos com material escuro 
(matéria orgânica ou manganês) intercala a seqüência. O quartzo 
às vezes toma aspecto lenticular ou de boudin. Após esta seqüência 
de xistos, começa aflorar granada anfibolito bandeado, textura grano
nematoblástica, onde bandas de félsicos se alternam com bandas de 
máficos. 



Na fazenda Água Parada, no leito do córrego, afiara rocha fi
namente bandeada, leucocrática, composta de feldspato, quartzo e 
anfibólio. A rocha lembra um leptinito (metavulcânica) com ban
deamento N20°E, 70°SE. Depois da sede da fazenda Água Para
da afiara novamente anfibolito, em bancos finos, com no m(ni
mo duas fases de deformações que se estendem por mais de 1 km, 
às vezes com granada na composição. A 1 km depois o anfiboli
to é grosseiro e intercala nfveis de quartzito ferruginoso ou me
tachert (?) ferruginoso. A 2,1 km à frente, afiara novamente o anfibo
lito em bancos finos, e a 800 m deste anfibolito assoma granito gra
noblástico, com quartzo, microclfnio, plagioclásio, titanita e anfibólio 
do tipo hornblenda. Este afloramento está situado 1 ,6 km da local i
dade Baunilha. Adiante 800 m ocorre migmatito com paleossoma an
fibolftico e neossoma de granito O granito é foliado, composto de 
quartzo, feldspato alcalino (m icrocl (nio), plagioclásio, hornblenda e 
opacos. A hornblenda é marrom a esverdeada e no contato com o an
fibolito o granito fica rico em anfibólio, não dando para distinguir o 
paleossoma do neossoma, ou seja, parece haver fusão do anfibolito 
causado por intrusão de granito rico em potássio. 

A 2,8 km do afloramento anterior ocorre um migmatito de estru
tura bandeada ou "acamada" constitu (do de bancos e lentes de anfi
bolito intercalando bancos e lâminas de rocha gran(tica gnaissificada. 
O migmatito tem atitude do acamamento N20°E,59°SE Adiante 4,3 
km, próximo ao córrego da Laje, afiara o granito com estrutura ora 
isotrópica ora anisotrópica e composição semelhante à anterior. Junto 
com a parte bandeada ocorre um banco de anfibolito. No Jeito do cór
rego da Laje aparece afloramento em bancos maciços de rocha grano
nematoblástica composta de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, 
magnetita, hornblenda, riebeckita e ep(doto. O bandeamento é fino, 
e o feldspato e quartzo inequigranulares constituem um arranjo grano
blástico e alongado. O quartzo com extinção ondu I ante ocorre tam
bém como fenoclastos e na matriz com arranjo poligonal. Depois dos 
félsicos a magnetita é o mineral mais abundante, forma lentes e veio
lentes. A magnetita orienta-se de modo paralelo à xistosidade prin
cipal da rocha. O anfibólio é marrom com pleocro(smo esverdeado, 
em prismas finos, curtos e longos, orientados, associados com os de
mais minerais. O principal feldspato potássico é o microcl(nio que 
predomina sobre o plagioclásio. A rocha contém finas placas de bioti
ta marrom, pleocróica Raros cristais de epfdoto ocorrem dispersos, 
bem como cristais de anfib6lio azulado (riebeckita). A rocha tem 
textura micro a afanftica, tratando-se de riebeckita-hornblenda-plagio
clásio-microcl(nio gnaisse. No povoado de lndaianópolis afiara anfibo
lito em bancos finos e esparsos e em lâminas. A rocha está redobrada e 
cortada por veios de quartzo. 

No leito do rio Tra(ras sob a ponte a O do povoado afiara rocha 
metamórfica, bandeada, granoblástica, fina, composta de quartzo, 
plagioclásio, microcl(nio, hornblenda, riebeckita e opacos (magnetita): 
Os félsicos são xenoblásticos, finos, e juntamente com os pequenos 
prismas de anfibólio dão à rocha uma textura granoblástica. Trata-se 
de um hornblenda-plagioclásio-microclfnio gnaisse com alguns cristais 
de riebeckita. Este gnaisse estende-se a 1,1 km do rio em direção a 
oeste, onde faz contato com uma faixa de xistos. O muscovita xisto é 
uma rocha composta principalmente de muscovita, opacos e raros 
cristais de quartzo. A rocha é praticamente monominerálica, e a mus
covita está orientada ocasionando xistosidade. Localmente, o opaco 
(magnetita) é o principal mineral. Às vezes apresenta minerais de gra
nada. Intercalando, ocorrem bancos de feldspato-magnetita (sericita)
muscovita xisto, que é uma rocha lepidoblástica, composta de mus
covita, sericita, opacos, quartzo e feldspato. A muscovita e sericita são 
seus principais constituintes e estão distribu (das em placas orientadas, 
dando xistosidade à rocha. O outro mineral importante é a magnetita 

orientada, paralela à mica; feldspato em cristais alongados e orienta
dos acompanham a orientação da rocha. Este pacote de xisto apresen
ta xistosidade N30°E,55°-72°SE. A aproximadamente 3 km a partir 
deste afloramento, seguindo rumo oeste, em zona de intensa cataclase, 
ocorrem sfl ica e formação ferr(fera. A seguir afloram rochas xistosas 
com sericita, clorita e feldspato que intercalam n(veis de rocha quart
zosa e localmente anfibolitos. No córrego I ndaiá afiara um gnaisse 
bandeado que apresenta nfveis de mica de cor esverdeada; a prindpio 
pensava-se em n(veis de clorita, entretanto na proximidade do rio 
Bagagern ocorre uma rocha semelhante que foi descrita petrografica
mente como sericita-quartzo-feldspato gnaisse cataclástico, onde a 
sericita é fruto de efeito polimetamórfico que atuou na área. Outra 
seção foi realizada a leste do Complexo Niquelândia, em direção da 
fazenda Forquilha ao rio Bagagem. No in feio da seção ocorre um xisto 
muito alterado, às vezes bandeado com mica, quartzo e feldspato. Si
tuado a 5 km do afloramento descrito, ocorre um quartzo-feldspato 
alcalino-biotita gnaisse bandeado e cataclástico. A 200m do gnaisse 
em direção a leste, ocorre rocha microcristalina, fina; composta essen
cialmente de sericita e muscovita. Ocorrem também quartzo, turmali
na, biotita e opacos. A rocha é resultado de intensa cataclase seguida 
de greisenização. A seguir, afastando-se 1,5 km, afiara o granito cata
elástico. 

Continuando na seção em direção ao rio Bagagem, 0,4 km do aflo
ramento anterior, afiara rocha gran(tica, ora cataclástica e bandeada 
ora porfiroblástica. No próximo afloramento a rocha é cataclástica, 
composta de feldspato alcalino pert(tico, quartzo, biotita e sericita; 
sofreu intenso metamorfismo dinâmico com transformação metasso
mática onde os feldspatos foram transformados em sericita. O quartzo 
está alongado, orientado, fraturado e com extinção ondulante. 

Adiante 600 m ocorre muscovita xisto devido à cataclase (diafto
rese) seguido pela metassomatose. A 1.4 km do afloramento descrito 
ocorre sericita-quartzo-feldspato gnaisse; a sericita é produto de trans
formação retrometamórfica. Após este gnaisse afiara um micaxisto 
diaftorético com xistosidade N30°0,44°NE e volta novamente a 
aflorar a rocha gran(tica ora gnaissificada ora isotrópica e ora cataclás
tica. Este tipo de rocha afiara até o rio Bagagem. 

Na seqüência de lndaianópolis observa-se que houve intrusões de 
rochas (gneas principalmente ácidas com caracter(sticas calcoalcalina 
e peralcalina J: comum a presença de anfib61ios dos tipos hornblenda 
e riebeckita e alguns com caracterfsticas de hastingsita. As rochas 
ácidas apresentam granulometria que varia de média a afan(tica, mos
trando desde corpos granfticos até rochas com caracterfsticas original
mente vulcânicas. Estas rochas foram formadas originalmente com os 
"basaltos" que deram origem aos anfibolitos e alguns corpos gran(ti
cos são pós-anfõbolito, às vezes fundem estes e formam verdadeiros 
schlieren de anfibólios, sendo diffcil separar o neossoma do paleosso
ma. Entretanto, observa-se que a foliação que afetou os anfibolitos 
afetou também as rochas ácidas. Transformações cataclásticas são 
comuns nestas rochas, sendo mais proeminente na borda leste do 
Complexo Niquelândia onde os xistos (diaftoritos) são formados por 
cataclase e processos metassomáticos que atuaram. 

Até o momento encontram-se dispon(veis três determinações geo
cronológicas pelo método Rb/Sr em rochas inseridas na Seqüência 
Vulcanossedimentar de lndaianópolis. Trata-se de análises realizadas 
em amostras de gnaisses finos que ocorrem entre as rochas anfibol(
ticas da seqüência em estudo, cuja composição mineralógica (gnaisses 
com riebeckita) indicam, provavelmente, tratar-se de rochas original
mente intrusivas (granitos). 

Estas datações, cujos dados anal(ticos encontram-se na Tabela 
l.XVII, foram estudadas em diagrama isocrônico Rb/Sr e definiram 
uma is6crona de referência com 755 ± 4 MA e razão Sr87 /Sr86 inicial 

TABELA 1 XVII 

N° de No de campo ordem 

166 4057·VD·567 
167 4057-VD·562 
168 4048·VD·533 2 

Constante: (Sr" /SI"") o = 0,708 
Referência: NT- Neste Trabalho 

Folha 

SD22·Z·B 
SD22·Z·B 
SD22·Z·B 

Dados analíticos Rb/Sr para rochas graníticas da região de lndaianópolis 

Litologia N° lab Rb (ppm) Sr(ppm) Rb67/Sr<'6 

Gnaisse 5436 58,0 35,42 4,763 
Gnaisse 5437 141,2 10,36 41,140 
Gnaisse 5346 88,8 42,09 6,144 

Sr'"/Sr<'' Idade (MA) Ref 

0,7579 777 ± 40 NT 
1,1503 758 ± 18 NT 
0,7723 767 ± 31 NT 
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de 0,706 ± 0,001 (Fig. 1.65), Essa isócrona, apesar de ser constru (da 
com apenas três pontos anal(ticos, possui boa confiabilidade, consi
derando-se a colinearidade dos pontos e a distribuição espacial dos 
mesmos. Cabe assinalar que o baixo valor conseguido para o MSWD, 
virtualmente igual a zero, denota a consangüinidade das amostras 
analisadas. 

A razão inicial de 0,706 permite inferir algumas interpretações 
para a idade conseguida Inicialmente, pode-se considerar a idade de 
755 ± 4 MA como a época de formação dos gnaisses a partir de ma
terial preexistente, porém formado em épocas não mui to distantes no 
tempo geológico como o Uruaçuano por exemplo. No entanto, se as 
rochas originais fossem mais antigas a razão inicial seria maior. Outra 
hipótese, igualmente poss(vel, seria considerar estes gnaisses como 
formados em épocas pré-brasilianas. Porém se estas rochas durante o 
Brasiliano tivessem sofrido um evento tectonotermal qualquer, a idade 
conseguida seria intermediária. 

Por conseguinte, devido à falta de um melhor conhecimento geoló
gico da região, e de um maior número de dados radiométricos, deve
se conside1ar a idade de 750 MA como m fnima para a Seqüência Vul
canossedimentar de I ndaianópol is 

Idade =e 755 t 4 Ma 

0,900 (Sr 87/sr 86) i::: 0,706 ± 0,001 

MSWD =0,0366 

0,800 

4048-EG 07-VO 533 2 

4057 VD 567 

4057 VD 562(X 2) 

Rb 
87 /Sr 86 

o 2 4 6 8 lO 12 14 16 18 20 22 

Fíg 1 65- Diagrama isocrôníco Rb/Srde referência para rochas graníticas de lndaia
nópolís, na borda oeste do Complexo Níquelândia 

1.2.2.6.2 3- Sequência Vu lcanossedimentar de Juscelândia 

As primeiras referência à Sequência Vulcanossedimentar de Juscelân
dia foram feitas por Danni & Fuck (1979), descrevendo-a como anfi
bodtos finos com intercalações de metacherts, seguidos de musco
vita-biotita gnaisses ricos em microcl(nio e oligoclásio, que localmente 
mostrariam cristais reliquiares de feldspatos As intercalações de anfi
bolitos finos e de metacherts seriam freqüentes Para esses autores, em 
direção ao topo, a seqüência seria dominantemente sedimentar. No 
mapa anexo, esses anfibolitos com metacherts intercalados estão 
representados como I itologias dent1o do Grupo Araxá e restritos à 
maior inflexão do arco, edificado pelo Complexo Barro Alto. 

Nesta sequência dois problemas teve-se que enfrentar; o primeiro 
foi saber se o anfibolito de granulação fina que se dispõe em bancos, 
foliado, e concordante com outro anfibolito grosseiro, pertence a uma 
unidade à pa1te ou faz parte do Complexo Barro Alto; e o segundo 
problema foi separar a dita seqüência de Juscelândia do Grupo Araxá. 
Na seção a partir de Juscelândia em direção ao norte, estão distribuf
dos os litótipos da sequência em questão, e foram descritos os segu in
tes afloramentos. 

Antes de chegar à cidade de Juscelândia, afiara em bancos estrati
ficados, às vezes Iam i nados, rocha granonematoblástica, composta de 
quartzo, plagioclásio e anfibólio A 10cha é xistosa e bandeada com 
atitude N30°-40°E,55°-75°NO. Este anfibolito afiara até as proximi
dades do entroncamento com a estrada principal para Juscelândia. Na 
cidade de Juscelândia ocorre um afloramento com mais de 100m de 
extensão de seqüência dobrada e brechada; a seqüência é constitu (da 
de anfibolito, este com textura nematoblástica, fina, composta prin
cipalmente de feldspato, quartzo e opacos. A hornblenda aparece em 
prismas pequenos que ocorrem orientados na 10cha O feldspato e 
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quartzo em pequenos grãos ocorrem su bordinadamente. Os opacos em 
quantidade subordinada estão dispersos na rocha Com relação aos an
fibolitos que ocorrem antes de Juscelândia, aqueles são ricos em félsi
cos (plagioclásio) e apresentam uma granu fação um pouco mais gros
seira. Intercalando o anfibol i to ocorrem bancos de rocha granoblástica 
alongados, constitufdos essencialmente de grãos de quartzo. O quart
zo é xenoblástico recristal izado com desenvolvimento de ponto tr(

plice e poligonização. A rocha em amostra de mão e afloramento 
mostra estrutura acamada com bandas e lentes de cores cinza e branca 
de material quartzoso que lembra as estruturas desenvolvidas em chert 
e outros tipos de s(iica coloidal Sendo assim a rocha foi classificada 
como metachert. Algumas camadas de rocha xistosa constitu f da só de 
biotita, em placas bem desenvolvidas e às vezes cloritizadas, ocorrem 
intercalando a seqüência e trata-se de um biotita xisto. A sequência à 
medida que se afasta da zona de falha vai diminuindo o mergulho e o 
metachert apresenta "acamamento" E-0,65°N. A algumas dezenas 
de metros desta seqüência afiara um micaxisto, muito alterado, 
composto de quartzo, muscovita e granada com xistosidade N65°0, 
75°NE A aproximadamente 2 km a norte de Juscelândia, afiara 
rocha ora bandeada ora xistosa, composta de quartzo, feldspato e 
máficos. A aproximadamente 1 km do afloramento anterior ocorre 
um granada micaxisto, alterado, e a 100m em frente afiara quartzito 
com muscovita, sendo uma rocha granoblástica, com incipiente ani
sotropia. O próximo afloramento é um quartzo-muscovita xisto com 
intercalação de quartzitos. O quartzo-muscovita xisto tem textura 
granolepidoblástica, fina, composta essencialmente de quartzo, mus
covita e alguns opacos. A muscovita em placas finas, redobradas, é o 
principal constituinte da rocha; o quartzo em grãos xenoblásticos é o 
segundo constituinte Raros cristais de biotita estão dispersos na 
rocha. Neste afloramento a xistosidade é N70°E,50°NO. Depois 
afiara novamente um quartzito e alcança-se um terreno arrasado, às 
vezes cortado por latossolo; esta zona anasada continua até a fazenda 
Socai na, término da seção. 

Nesta região não ficou nada claro quanto à relação desta sequên
cia com o Grupo Araxá. As litologias ali expostas ocorrem também no 
Grupo Araxá e pelo que foi visto não há critério para colocar-se uma 
discordância entre esta seqüência e o Grupo Araxá. Parece mais viável 
que tal seqüência faça parte do Grupo Araxá e os anfibolitos corres
pendam ao magmatismo precoce da Bacia Araxá, fazendo parte das 
clássicas bacias "eugeossincl inais". 

1,2 2.6.3- Posição estratigráfica 

Almeida (1967a) interpretou os grandes Complexos Básico-Uitrabá
sicos Niquelândia e Barro Alto, como ligados a fases precoces de evo
lução do Geossincf(neo Bras(iia, intrusivos no Grupo Araxá e com
ponentes de um Serpentine Belt Esta faixa seria f1ancamente discor
dante em sua direção geral das estruturas daquele grupo e concordante 
com as orientações gerais NNE dos filitos e quartzitos do Geossinclf
neo Bras(iia (Grupos Canastra e Bambu(, este representado pelas 
Formações Sete Lagoas, Rio Paraopeba e Três Marias). Neste caso o 
Grupo Araxá estaria posicionado abaixo dos Complexos Niquelândia, 
Cana-Brava e Barro Alto 

Barbosa et ali i ( 1969) posicionaram estratigraficamente o Grupo 
Araxá acima do "Pré-Cambriano I ndiferenciado" e abaixo do Gru
po Tocantins. No tocante aos complexos básico-ultrabásicos, aborda
dos sob a denominação de Complexos Cana-S rava, N iquelândia e Barro 
Alto, consideraram no mfnimo contemporâneos ao metamorfismo 
que atuou no Grupo Araxá, podendo inclusive serem mais antigos que 
o grupo. 

Baeta Júnior et alii (1972) admitiram que o Grupo Araxá seria 
mais antigo que o Complexo Barro Alto, o qual teria se posicionado 
tectonicamente como um corpo sólido ou quase sólido, cristalizado e 
diferenciado em profundidade. O Grupo Ara xá na co lu na estratigráfi
ca proposta por esses autores situar-se-ia entre este complexo e a 
Formação Paranoá, considerada inerente ao Grupo Bambu r, com 
idade relativa ao Pré-Cambriano Superior. 

Pena et alii (1975) consideraram o Grupo Araxá superposto dis
cordantemente ao "Complexo Basal", sotoposto ao Grupo Cuiabá e 
afetado por intrusões gran(ticas, granodior(ticas, sien(ticas e bási
co-u ltrabásicas. 

Schobbenhaus Filho eta/ii (1975b) colocam o Grupo Araxá, estra
tigraficamente, acima do "Pré-Cambriano I ndiferenciado" (Complexo 



Goiano), sendo o Grupo Ara( uma fácies marginal do Geossinclrneo 
Araxá e portanto sincrônico ao grupo homônimo. Seria mais novo que 
"Unidade Xisto Ouartz(tica" (Grupo Estrondo) e Grupos Tocantins 
e Cuiabá, além do Grupo Bambu r. O Canastra foi considerado duvido
samente como uma formação do Grupo Araxá. Baseados em Almeida 
( 1971) acreditam que sua sedimentação, metamorfismo, tectonismo e 
magmatismo ocorreram durante o Ciclo Uruaçuano (990-1.300 MA). 

Cordani & Hasui (1975), fundamentados nas análises geocronoló
gicas disponíveis àquela época para a área da Folha SD. 22, acreditam 
que no Grupo Araxá, tal como mapeado naquela Folha, haveria três 
seqüências de idades diferentes. Na região central de Goiás, a norte de 
Ceres, aquelas rochas teriam idades transamazônicas; seriam uruaçua
nas na maior parte das áreas mapeadas como Grupo Araxá; e brasilia
nas nas regiões de São Miguel do Araguaia e Mozarlândia. Os xistos de 
idade transamazônicas foram englobados por Marini etalii (1977) sob 
a denominação de Grupo Serra da Mesa. Esta proposição basicamente 
significa que todos os xistos antes considerados como Araxá a norte 
do Complexo Barro Alto teriam idade transamazônica, e nesse caso 
"pré-Araxá", uma vez que a maioria dos autores são taxativos em con
siderar o Araxá como Uruaçuano. 

Para Cunha et ali i (1981) o Grupo Araxá estaria posicionado estra
tigraficamente entre o Grupo Serra do lnajá lgreenstone belt) e o gru
po Tocantins, sendo contemporâneo ao Grupo Estrondo, ambos rela
cionados ao Pré-Cambriano Médio (> 2.000 MA). 

Há que se ter em mente que não se pode simplesmente abordar 
uma área e colocá-la, em termos evolutivos, perfeitamente integrada 
em determinados modelos de outras partes do mundo, uma vez que, 
muito embora os fenômenos geológicos devam ser universais, podem 
existir particularidades inerentes à área considerada. No tocante ao 
Grupo Araxá sua idade tida "uruaçuana", em decorrência de um mo
delo evolutivo, faz com que rochas de idades transamazônicas ou mais 
antigas passem a integrar outras unidades litoestratigráficas e, com 
isso, novas denominações são empregadas. É perfeitamente claro que 
naquilo mapeado como Araxá, no presente trabalho, existem seqüên
cias que podem ser mais antigas ou quiçá mais novas que o grupo, fato 
que deve ser verdadeiro com relação às Seqúências Vulcanossedimen-

tares de Palmeirópolis, lndaianópolis, Juscelândia e Mara Rosa, ou 
com restos isolados do Grupo Araxá mapeados nas regiões de Mutunó
polis, Porangatu, serra Azul, Mozarlândia e serra do Lambari. 

Um fato concreto é que na região da serra de Cana-Brava existem 
vários corpos graníticos cujas características químicas e pett ográficas 
evidenciam uma origem intrusiva. As rochas em que estão encaixados 
são consideradas do Grupo Araxá, e sua idade determinada através de 
diagrama isocrônico Rb/Sr de referência situou-se próxima a 1.950 
MA (vide 1.2.2.9- Granito Serra da Mesa). Além disso, Cordani & Ha
sui (1975) já postularam que algumas das rochas mapeadas como 
Grupo Araxá na Folha SD. 22 têm idades próximas a 2.000 MA. 

Nesse caso, as rochas do Grupo Araxá na área em pauta estão rela
cionadas ao Pré-Cambriano Médio e situadas estratigraficamente acima 
do Grupo Pilar de Goiás e abaixo do Grupo Tocantins. É temporal
mente homólogo ao Grupo Estrondo, sendo o Grupo Araí seu con
temporâneo, considerado uma "fácies marginal" conforme proposição 
de Schobbenhaus Filho et alii (1975bl. Seu envolvimento em vários 
ciclos tectonoorogenéticos o levou a coabitar com rochas geradas ou 
regeneradas (rejuvenescidas) nos Ciclos Uruaçuano e Brasiliano. 

1.2.2 6.4- Geocronologia 

Os metassedimentos do Grupo Araxá encontram-se datados através de 
sete determinações pelo método Rb/Sr (Tab. 1.XVIII) e 12 pelo mé
todo K/Ar. Além disso, ainda existem cinco datações K/Ar em rochas 
intrusivas nesta unidade (Tab. 1.X1Xl. 

As amostras da borda sul da serra da Mesa e da região de ltapaci 
proporcionaram a confecção de um diagrama isocrônico Rb/Sr de 
referência, onde foi obtida uma isócrona com aproximadamente 500 
MA e uma relação Sr 8 7 /Sr 86 inicial de 0,762 (Fig. 1.66) Esta idade, 
devido ao elevado valor de razão inicial, deve ser interpretada como 
retrabalhamento de rochas preexistentes. 

Apesar desta isócrona ser construída com pontos situados em re
giões distintas, o alinhamento dos mesmos nos permite considerar as 
amostras analisadas como representativas do mesmo evento de homo
geneização isotópica. 

TABELA 1 XVIII 
Dados analíticos Rb/Sr para os metassedimentos do Grupo Araxã 

N" de No de campo ordem Folha Litologia N° lab Rb (ppm) Sr(ppm) Rb"'/Sr'" Sr87 /Sr"6 Idade (MA) Ref 

110 BP-15 SD 22-X-D Xisto 1890 75,0 74,0 2,95 0,7857 1 736 ± 72 1 
111 MC-445 SD 22-X-D Xisto 1891 195,0 40.0 14,33 0,8736 790 ± 25 1 
112 MC-438 SD 22-X-D Xisto 1888 197,0 80,0 7,20 0,8128 947 ± 34 1 
113 MC-383 SD22-X-D Xisto 1889 108,0 90,0 3,50 0,7859 1 420 ± 64 1 
114 C0-40A SD 22-Z-A Xisto 3603 252,2 106,0 6,96 0,8111 1 093 ± 47 2 
115 C0-40C SD 22-Z-A Xisto 3799 247,8 87,3 8,26 0,8210 979 ± 35 2 
116 C0-408 SD 22-Z-A Xisto 3790 187,9 87,8 6,26 0,8080 1154 ± 40 2 

Constante: (Sr8 ' /Sr00)o = 0,705 
Referências: 1 - Dados inéditos do CPGeo; 2 - Hasui et alii (1980) 

TABELA 1 XIX 
Dados analíticos K/Ar para os metassedimentos do Grupo Araxá e suas intrusivas 

No de 
N• de campo Folha ordem Litologia Material N• lab %K Ar;~d ( ccSTP _ 1 x 10-' 

9 
% Aratm Idade (MA) Ref 

143 G0-6 SD22-Z-D Micaxisto Biotita 978 7,27 251,7 13,3 714 ± 22 1 
144 G0-314 SD22-Z-D Biot xisto Biotita 1164 7,88 192,6 3,5 531 ± 26 1 
145 G0-313 SD22-Z-D Biot gnaisse Biotita 1165 7,18 212,9 2,5 627 ± 31 1 
146 G0-279 SD22-Z-A Micaxisto R total 1173 0,227 15,44 11,4 1 217 ± 86 1 
147 G0-226 SD22-Z-C Mica xisto Muscovita 1176 8,19 187,9 2,5 502 ± 20 1 
148 BA-820 SD22-Z-B Micaxisto Muscovita 2748 3,17 91,5 12,0 650 ± 151 2 
149 NEV-521 SD 22-Z-D Micaxisto Muscovita 2418 8,95 255,7 4,82 607 ± 9 2 
150 G0-52 SD22-X-B Xisto Biotita 1153 7,96 160,8 2,4 449 ± 14 1 
151 G0-21 SD22-Z-C Xisto R total 1171 2,31 48,06 2,8 461 ± 23 1 
152 G0-300 SD2-2-Z-B Xisto Muscovita 1157 7,99 207,8 1,3 560 ± 28 1 
153 G0-9 SD 22-Z-B Pegmatito Muscovita 948 8,86 294,4 3,4 690 ± 21 1 
154 G0-14 SD 22-Z-D Pegmatito Muscovita 959 8,83 397,7 8,3 885 ± 27 1 
155 G0-8 SD 22-Z-B Metagabro Plagioclasio 976 0,04 2,8 30,7 960 ± 96 1 
156 G0-55 SD 22-X-D Gnaisse Biotita 1121 7,52 165,1 4,2 483 ± 15 1 
157 G0-50 SD 22-X-B Diorito Biotita 1141 7,82 102,4 3,1 460 ± 14 1 
158 G0-59 SD 22-Z-B Anfibolito Anfibólio 1174 0,895 31,95 18,5 733 ±52 1 
159 4048VD630 1 SD 22-Z-D Gnaisse Biotita 4689 4,483 176,76 2,92 805 ± 13 NT 

Referências: 1- Hasui & Almeida (1970); 2- Souza (1973 apud Tassinari, 1981); NT- Neste Trabalho 

GEOLOGIA/121 



Srs7/Srss 

El- PONTOS PRÓXIMOS A ITAPACI 
0 -PONTOS A SUL DA SERRA DA MESA 

0,900 IDADE=' 500 Ma. 
RAZÃO I~IICIAL='0,762 

0,800 

Rbs 7 1Sr86 
0,700 L-.,---,·---.-.--,--,--,---,.--,--,--,--,--

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 

Fig 1 66- Diagrama Rb/Srde referência para os nietassedimentosdoGrupo Ara xá na 
região da serra da Mesa e ltapac1 

Idades isocrônicas Rb/Sr obtidas em rocha total de metassedimen
tos mais grosseiros, como xistos por exemplo, devem ser interpretadas 
com cuidados especiais, pois estas interpretações dependem da cons
tituição mineralógica dos metarmorfitos e das relações Sr8 7 /Sr 86 ini
ciais obtidas; para uma melhor compreensão, algumas considerações se 
fazem necessárias. 

Considerando-se que os sedimentos originais dos metamorfitos em 
questão são provenientes de fontes distintas, com diferentes idades e 
razões iniciais, datações neste tipo de material não possuiriam qual
quer significação geológica. Entretanto, quando um evento metamór
fico capaz de formar uma assembléia mineralógica característica afeta 
estes sedimentos, ocorre uma homogeneização nos isótopos de Sr 
entre todas as fases minerais presentes, fixando para a época do even
to metamórfico uma razão Sr8 7 /Sr 8 6 comum para toda a porção afe
tada. Com a continuidade do processo de desintegração Rb8 7 em Sr 8 7

, 

irá ocorrer um aumento gradativo daquela relação até o dia de hoje. A 
partir deste aumento da razão Sr 8 7 /Sr 8 6 é que se obterá a idade iso
crônica das rochas analisadas e aquela relação Sr 8 7 /Sr 8 6 comum será 
a razão inicial da isócrona. Note-se, portanto, que a razão inicial obti
da depende da relação Sr8 7 /Sr 8 6 que os sedimentos apresentavam na 
época em que ocorreu o metamorfismo. 

Se a razão inicial dos metassedimentos for baixa, menor que 0,710 
por exemplo, têm-se algumas alternativas para explicá-la. A primeira 
seria que os sedimentos originais tiveram uma vida crustal relativamen
te curta e provavelmente foram originados dentro do próprio ciclo 
que os metamorfizou ou um pouco antes. Outra hipótese poderia ex
plicar o fato como sendo os sedimentos oriundos de rochas com baixa 
relação Rb/Sr, como as rochas tonaHticas e básicas, por exemplo. 

Normalmente, quando a razão Sr8 7 /Sr 86 inicial de metassedimen
tos é maior que 0,710, os sedimentos originais já possuiriam uma vida 
crustal significativa ou então os metamorfitos datados seriam produ
tos de retrabalhamento de rochas preexistentes, metamórficas ou não. 

Cabe ressaltar que interpretações de idade Rb/Sr obtidas em me
tassedimentos a partir da razão inicial da isócrona podem indicar evi
dência da origem destas rochas, mas dificilmente serão conclusivas. 
Portanto, a única segurança que se tem para interpretar tais idades é 
que elas representam o último evento de homogeneização isotópica 
que atuou sobre estas rochas. 

Quando os metassedimentos analisados forem micaxistos (biotita 
ou muscovita) e sofreram um aquecimento posterior, a idade Rb/Sr 
conseguida será tanto mais próxima deste evento térmico quanto 
maior for a concentração de micas presentes. As experiências mostram 
que quando se datam metassedimentos extremamente ricos em bioti
tas, as idades conseguidas são sempre da época do resfriamento regio
nal do último evento térmico que atuou sobre estas rochas. 

Isto posto, conclui-se que as idades obtidas para o Grupo Araxá 
próximas a 1.150 MA representam a idade do último evento de homo
geneização isotópica que afetou este grupo, sendo que Tassinari (1981) 
acrescenta que os valores das razões iniciais das isócronas obtidas indi
cam que possivelmente os sedimentos originais das rochas analisadas 
foram gerados dentro do próprio Ciclo Uruaçuano. 

As análises K/Ar realizadas nas rochas do Grupo Araxá mostraram 
idades variando dentro do intervalo de tempo 700-450 MA, indicando 
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claramente a existência de um aquecimento dessas rochas durante o 
Ciclo Brasiliano (Tab. 1.XIX). O micaxisto G0-279, analisado em ro
cha total por Hasui & Almeida (1970), constitui-se na única exceção 
do conjunto datado, fornecendo uma idade de 1.217 ± 86 MA. Esta 
amostra situada próximo a Pilar de Goiás, em verdade, não representa 
os metassedimentos Araxá e sim as rochas do Grupo Pilar de Goiás, de 
idade arqueana. Desta forma a idade obtida indica apenas que esta 
área foi aquecida durante o Ciclo Brasiliano (no caso seria uma idade 
intermediária) ou durante o próprio Ciclo Uruaçuano. 

As amostras G0-09, G0-14, G0-08 e G0-59 apresentaram respec
tivamente as idades de 690 ± 21, 885 ± 27, 960 ± 96 e 733 ± 52 MA 
(Tab. 1.XIX). Estes dados são relativos às rochas intrusivas nos meta
morfitos Araxá e evidenciam idades mínimas para elas. Como as 
amostras analisadas possuem maior retentividade de Ar4 0 radiogênico 
do que os metassedimentos, as idades conseguidas são intermediárias 
entre a época real de formação e o aquecimento Brasiliano que atuou 
na região. Mas de toda maneira estes dados confirmam uma idade pré
brasiliana para o Grupo Araxá e, no caso presente, como discutido no 
item "Posição estratigráfica", as rochas do grupo estão colocadas no 
Pré-Cambriano Médio, com idade mínima de 1.955 MA, obtida para 
os Granitos Serra Branca e Serra da Mesa que lhes são intrusivos. 

1.2.2.6.5- Petrografia 

Esta unidade litoestratigráfica é na área da Folha SD.22 uma das que 
apresentam as maiores variações petrográficas. Da grande quantidade 
de amostras analisadas em lâmina delgada foi possível compor vários 
conjuntos litológicos distintos que, em que pese o número, longe 
estão de representar uma completa caracterização petrográfica desta 
importante unidade. Os conjuntos são: gnaisses, migmatitos, anfiboli
tos, metaultrabasitos, quartzitos, xistos e filitos. 

Gnaisses - Estas rochas estão representadas por duas principais varie
dades: uma fina muito bem foliada e outra mais grosseira porfiroblás
tica. 

Os gnaisses finos são rochas massivas, granulação fina de cor cinza
rosado a cinza-escuro, algo alterada com uma fina foliação. Ao micros
cópio observa-se textura granolepidoblástica orientada com granula
ção predominantemente fina, e mineralogia principal representada por 
quartzo, plagioclásio, microclfnio, muscovita, biotita e epfdoto. O 
quartzo é xenoblástico, está microfraturado e tem extinção ondulan
te. Seus cristais estão bastante estirados segundo a foliação da rocha. 
O plagioclásio é o feldspato majoritário, apresentando geminação se
gundo a lei da Albita muito incipiente. Está sempre alterado para epf
doto e sericita. O microcl fnio perfaz, na maioria dos casos, menos de 
1 O% do total dos feldspatos, aparecendo em xenoblastos esporádicos 
geminados em grade. A biotita é um dos varietais presentes com !ame
las pleocróicas em tons de castanho. A muscovita em algumas amos
tras é a mica dominante, ocorrendo em lamelas incolores com planos 
de clivagem encurvados e ocupados por traços de opacos. Isto também 
ocorre com a biotita. O ept'doto está sempre presente na variedade pis
tasita, sendo mais abundante onde a mica dominante é a biotita. Os 
acessórios são opacos, zircão, titanita e apatita. Estas rochas parecem 
metamorfizadas na fácies epfdoto-anfibolito. 

Os gnaisses porfiroblásticos são rochas leucocráticas, foliadas, par
cialmente alteradas, algo friáveis, amareladas. A foliação é um bandea
mento fino. Ao microscópio observam-se rochas de textura granoblás
tica com porfiroblastos pingados de microclínio de cerca de 6 mm de 
diâmetro maior. Os minerais principais são quartzo, microclínio e pla
gioclásio. O quartzo é xenoblástico, microfraturado e com extinção 
ondulante. O microclfnio ocorre em cristais límpidos na matriz e o 
porfiroblasto presente na lâmina tem inclusões de quartzo e plagioclá
sio. E o feldspato majoritário da rocha. O plagioclásio é esporádico e 
se apresenta com geminação segundo as leis de Albita e Albita-Carls
bad Estas rochas são muito pobres em máficos, apresentando somen
te alguns traços de hornblenda e biotita. Os acessórios são opacos, 
epídoto e zircão. Parte do microclfnio destas rochas é de origem me
tassomática. A paragênese n<l'o é muito diagnóstica, mas trata-se de 
uma rocha provavelmente da fácies anfibolito. 

Migmatitos - Os migmatitos analisados são rochas cinza a róseas com 
pontuações pretas, algo alteradas e com conspícua foliação, às vezes 
apresentando um bandeamento laminado com superHcies de desliza-



menta. Microscopicamente observa-se textura granoblástica, granula
ção fina a média, constituídas essencialmente de quartzo microclfnio 
e plagioclásio. O quartzo é xenoblástico e apresenta microfraturas e 
extinção ondulante. O microclínio é o feldspato dominante, gemina
do em grade, ocorrendo em cristais quase sempre límpidos, às vezes 
com algumas nuvens de minerais argilosos. O plagioclásio também 
apresenta cristais xenoblásticos límpidos geminados segundo Albita e 
Albita-Carlsbad, perfazendo provavelmente menos de 10% do total 
dos feldspatos. Ocorre também epídoto verde fracamente ou não 
pleocróico, tratando-se de pistacita. São rochas muito pobres em máfi
cos e com amplo predomínio do microclínio sobre o plagioclásio. Os 
acessórios são epídoto, apatita, biotita e opacos. 

Anfibolitos- São rochas de cor verde-escura, com xistosidade pouco 
conspícua, às vezes algo alteradas. Ao microscópio apresentam textura 
nematoblástica, granulação média, constituídas essencialmente de 
hornblenda e plagioclásio, contendo ainda quartzo, microclínio, bioti
ta, titanita, tremolita, opaco, apatita e clorita. A hornblenda tem pleo
crofsmo fraco em tons de marrom-pálido a incolor, às vezes muito 
levemente esverdeada; seus grãos são xenoblásticos, sendo às vezes 
poiquiloblásticos, englobando quartzo, plagioclásio, biotita, titanita e 
opacos. O plagioclásio apresenta geminação segundo a lei da Albita, 
mas ocorre muitas vezes não geminado; seus cristais são xenoblásticos 
e as alterações são principalmente para sericita e argila-minerais. O 
microcl ínio apresenta-se xenoblástico, geminado em grade, microper
títico e praticamente inalterado. A biotita ocorre em Iam elas castanho
avermelhadas fortemente pleocróicas, chegando até incolor e amarelo
claro. Quartzo, titanita, opaco e apatita são acessórios. A clorita é se
cundária a partir da biotita, mas é rara. A actinolita é produto de alte
ração de hornblenda. Ocorre uma rocha rica em actinolita com presen
ça de plagioclásio, biotita e quartzo, que provavelmente é um anfiboli
to retrometamorfizado na fácies xisto verde. 

Metau ltrabasitos - São rochas representadas por talcox istos e tremo
li ti tos 

Os talcoxistos são rochas de cor creme a cinza-amarelado, brilho 
sedoso, escorregadias ao tato, estrutura xistosa, às vezes alteradas. 
Muitas vezes ocorrem microboxworks de um opaco alterado para goe
tita; a forma de alguns boxworks sugere que seja magnetita. Ao mi
croscópio observa-se textura lepidoblástica às vezes porfiroblástica e 
uma mineralogia onde o talco é majoritário, podendo-lhe ocorrer asso
ciados clorita, opaco e, às vezes, clinopiroxênio como porfiroblastos. 

Os tremolititos são rochas cinza médio esverdeadas com textura 
orientada ricas em anfibólio, granulação fina, pouco alteradas. Ao 
microscópio observa-se textura nematoblástica, constituída de tremo
lita-actinolita, clorita, talco e opacos. O anfibólio é incolor a levemen
te esverdeado cristalizado com tendência a duas direções, o que con
duz a uma espécie de entrelaçamento dos seus cristais formando um 
arranjo diablástico. A clorita presente é praticamente incolor; talco e 
opacos ocorrem em quantidades menores. 

Quartzitos - São rochas de cor predominantemente branca, às vezes 
róseo-avermelhadas, cremes, amarelas e acinzentadas. A textura varia 
de granoblástica a granolepidoblástica. Há amostras friáveis e outras 
bem litificadas. Ao microscópio a textura varia de granoblástica a 
granolepidoblástica. São rochas brancas e granoblásticas em geral inter
lobuladas. Com a presença de mica a rocha vai tendo pequena contri
buição lepidoblástica nos quartzitos sericíticos até atingir textura 
granolepidoblástica nos muscovitas quartzitos. Biotita quando ocorre 
geralmente está transformada quase totalmente em opacos (hemati
ta?). Os acessórios são zircão, epídoto, opacos, biotita, sericita e tur
malina. Algunas amostras são altamente cataclásticas, às vezes com 
aspecto macroscópico de milonitos. De um modo geral o quartzo tem 
extinção ondulante e microfraturamento. Às vezes está recristalizado 
formando mosaicos poligonais. 

Xistos - Biotita-magnetita-albita-clorita-sericita xistos: são rochas 
finas de cor verde, compostas de xistos filitosos e quartzosos alterna
dos, mostrando pequenas dobras isoclinais apertadas com xistosidade 
de plano axial (S1 ). A textura é porfiroblástica, com porfiroblastos 
(até 3 mm) de magnetita e biotita imersos em matriz diferenciada. Os 
leitos quartzosos são granoblásticos poligonais e os filitosos são lepi
doblásticos. Estas rochas estão constitu (das por quartzo, clorita, ser i
cita, albita, magnetita, biotita e acessórios. O quartzo ocorre em cris-

tais xenoblásticos arranjado em mosaico poligonal com diminutas la
melas de clorita e sericita na interface dos cristais paralelamente à fo
liação. A clorita exibe lamelas verde-claras, pleocróicas orientadas. São 
mais desenvolvidas nas zonas de sombra de pressão da magnetita. 
Lamelas incolores de sericita alongam-se paralelamente à xistosidade. 
A albita ocorre como cristais xenoblásticos disseminados nos leitos 
granoblásticos. A magnetita apresenta-se como porfiroblastos, pré a 
sintectônicos xenoblásticos em zonas de sombra de pressão, nas quais 
se desenvolveram cristais maiores de quartzo e clorita. A biotita apare
ce em raros porfiroblastos pós-tectônicos de cor castanha com forte 
pleocroísmo. Os acessórios são opacos (magnetita), turmalina verde 
zonada e epídoto. Estas rochas têm provável origem metassedimentar 
de fácies xisto verde (zona da biotita). 

Os clorita-calcita-muscovita-quartzo xistos: são rochas de cor cinza 
com manchas brancas, folia das, cataclasadas, apresentando localmente 
boxworks parcialmente preenchidos por óxidos de ferro (provavel
mente pirita alterada). Ao microscópio observa-se textura granolepi
doblástica constituída essencialmente por quartzo, muscovita, calcita 
e clorita. Algumas amostras estão enriquecidas em pistacita e biotita e 
outras apresentam boas percentagens de ortoclásio. De um modo geral 
são rochas com a xistosidade bandeada, apresentando leitos granoblás
ticos constitu Idos por quartzo e calcita alternados com leitos lepido
blásticos de muscovita e clorita, em alguns casos com biotita adicio
nal. Algumas amostras apresentam-se bastante cataclasadas. Outros 
minerais eventualmente presentes são: apatita, opaco, turmalina, pla
gioclásio e zircão. 

Os turmalina-quartzo-mica xistos: são rochas de cor clara às vezes 
com muitas marcas prismáticas escuras da turmalina, às vezes friáveis. 
Ao microscópio observa-se textura granolepidoblástica e as rochas são 
constitufdas essencialmente de quartzo, muscovita e turmalina. A bio
tita é subordinada e às vezes não ocorre. Em alguns casos toma forte 
cor vermelha correspondente a um enriquecimento em Ti0 2 • Pelo 
menos dois eventos de deformaçaõ e metamorfismo afetaram estas 
rochas e é muito provável a presença de um terceiro evento. Os mine
rais acessórios sâ"o zircão, opacos (hematita), álcali-feldspato e epído
to. Há entre este grupo de rochas uma variedade muito rica em turma
lina de cor alternadamente branca e negra, algo orientada, granular a 
xistosa, constituída essencialmente de quartzo, turmalina, opaco e 
muscovita. A turmalina às vezes está arranjada radialmente formando 
com o quartzo os principais minerais da rocha. Johannsen ( 1939) clas
sifica rochas desta natureza como turmalitos ("tormalite"). Este gru
po de rochas sofreu provavelmente transformações por efeitos pneu
matai íticos. 

Os granada-carbonato-flogopita xistos: são rochas de granulação 
média, com pronunciada xistosidade resultante da disposição orienta
da das lamelas de flogopita. Ocorrem nódulos lenticulares escuros, cen
timétricos, de granulação fina. Microscopia: rochas de textura lepido
blástica com lamelas de flogopita orientadas ou entrelaçadas transver
salmente, constituídas de flogopita, carbonato, granada, titanita, opa
cos e zircão. A f logo pita ocorre em lamelas bem desenvolvidas e cons
titui mais de 80% da rocha; dispõe-se orientadamente com algumas 
Iam elas transversais; apresenta pleocro ísmo fraco em tons amarelo
claro a incolor. O carbonato ocorre em cristais xenoblásticos incolores 
com forte cintilância dispersos na massa de flogopita; como não há 
reação com HCI a frio é provável que seja dolomita. A granada ocorre 
em cristais xenoblásticos, poiquiloblásticos, ricos em inclusões de flo
gopita e carbonato; em alguns casos parece se desenvolver na interface 
de biotita e carbonato formando bainhas em torno deste último. Na 
lâmina observa-se que os nódulos supracitados são compostos essen
cialmente por finos grãos de granada com raros cristais de esfeno e 
flogopita intersticial. Titanita, zircão e opacos são os acessórios. 

Os quartzo-muscovita xistos: são rochas conspícuas foliadas, com 
foliação caracterizada pela disposição das lamelas de mica. De um 
modo geral estas rochas têm cor amarelo-esbranquiçada a cinza médio, 
mas às vezes alterações para óxidos de ferro conferem-nas algumas 
manchas de cor acre. Ao microscópio apresentam textura granolepi
doblástica às vezes microbandeada com leitos de cerca de 11 mm de 
espessura ricos em muscovita alternando com leitos de 1,8 mm de es
pessura ricos em quartzo e leitos quartzo-muscovíticos de 5 mm de 
espessura. Ocorre turmalina em minúsculos cristais verdes pleocróicos 
(schoslita). A muscovita algumas vezes apresenta inclusões de rutilo 
em estrutura sagenítica, às vezes está tão impregnada de óxidos de 
ferro que toma o aspecto de biotita. O quartzo em algumas amostras 
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apresenta-se recristalizado em mosaicos poligonais ou com extinção 
ondulante e microfraturado. Outros minerais presentes são clorita, 
opacos, zircaõ e epi'doto. A paragênese é de fácies xisto verde, em 
algumas amostras. 

Muscovita-quartzo-biotita xistos: são rochas de cor cinza médio es
verdeado, estrutura xistosa, textura lepidoblástica com pequenos pon
tos claros à guisa de porfiroblastos. Ao microscópio observa-se uma 
rocha porfiroblástica que abriga esporádicos glomeroporfiroblastos de 
quartzo, constitufda de biotita (mais de 70%), quartzo, muscovita, 
epfdoto, opaco, apatita e zircão. São rochas muito finas, bem orienta
das com placas de mica que caracterizam a xistosidade, havendo po
rém micas crescidas ortogonalmente à mesma. Composicíonal, textura! 
e estruturalmente trata-se de um biotita xisto com muscovita e quart
zo. 

Biotita xistos: saNo rochas de granulação média, cor cinza, com fo
liação pronunciada, resultante da disposição orientada das lamelas 
(2 a 4 mm) de biotita. Ao microscópio observam-se textura granolepi
doblástica e uma mineralogia onde dominam biotita e plagioclásio, 
ocorrendo ainda grafita, apatita, titanita, zircão e opaco. A biotita 
ocorre em lamelas bem desenvolvidas fortemente pleocróicas (casta
nho-avermelhado a castanho-claro) e orientadas, sendo muito prova
velmente titant'fera. O plagioclásio tem cerca de 30% de molécula de 
anortita e ocorre em cristais xenoblásticos, algo sericitizados com 
macia segundo a lei da Albita. Grafita ocorre em !ameias esporádicas 
associada à biotita. Os acessórios são apatita (± 5%), titanita, zircão 
e opacos. 

Biotita-plagioclásio xistos: são rochas cinza-claro bastante alteradas. 
Microscopicamente são rochas de textura granolepidoblástica, granula
ção média, tendo como minerais principais biotita, plagioclásio e 
quartzo, dos quais o quartzo é o menos abundante Como acessórios 
ocorrem apatita, titanita e opacos. A biotita tem pleocroísmo que 
varia do creme-claro (quase incolor) ao marrom forte. Apresenta uma 
direção preferencial de orientação proeminente e palhetas esparsas 
assumem orientação oblfqua à primeira. Titanita, apatita e opacos são 
relativamente abundantes perfazendo cerca de 5% da rocha. A titanita 
é marrom-escura (enriquecida em F e + 3 ) e pode exibir liberação de 
óxido de ferro ao longo de seus planos de clivagem e de suas bordas. 
Os opacos têm forma prismática curta e são de formação tardia. 

Xistos portadores de granada: são rochas essencialmente porfiro
blásticas, algo alteradas de cor cinza-avermelhado e cinza-esbranquiça
do. Microscopicamente são rochas porfiroblásticas com porfiroblastos 
de granada poiquiloblástica em matriz granolepidoblástica constitufda 
de quartzo, muscovita e, não raro, biotita. A granada apresenta seus 
bordos e zonas de fraturas alteradas para material ferruginoso translú
cido (castanho-avermelhado) e opaco. A foliação está redobrada e isto 
está nítido nas micas presentes. Os poiquiloblastos de granada abrigam 
principalmente muscovita e quartzo. Este mineral em algumas amos
tras atinge 70%. Demais minerais presentes são plagioclásio, microclí
nio, epídoto, opaco e zircão. Este grupo de rochas sofreu polimeta
morfismo e sua última paragênese indica fácies anfibolito (zona da 
almandina). 

Xistos portadores de estaurolita: são rochas fortemente foliadas, 
porfiroblásticas, porfiroblastos de granada de até 0,5 em de diâmetro 
e estaurolita com prismas de até 1 em de altura. Observa-se o desen
volvimento de crenulações com a respectiva clivagem não muito cons
pícua. Microscopicamente são rochas de textura porfiroblástica que 
têm matrizes lepidoblásticas, granolepidoblásticas e granoblásticas. Os 
porfiroblastos são, em todas as amostras, de estaurolita; algumas 
amostras os têm de biotita geralmente alterada e outras também têm 
porfiroblastos de granada, localmente substitufda por óxidos de ferro. 
A estaurolita é sempre poiquiloblástica englobando quartzo. Em uma 
lâmina os grá'os de quartzo dentro da estaurolita estão nitidamente 
orientados concordantemente com a foliação mais antiga da rocha que 
forma cerca de 41° com o eixo "e" da estaurolita, que está disposto 
segundo uma foliação ou lineação mais recente. Podem-se observar 
porfiroblastos de estaurolita tanto frescos como alterados, sendo que 
as alterações são para minério de ferro opaco a translúcido, a exemplo 
da biotita. A granada, quando ocorre, também forma porfiroblastos 
poiquiloblásticos substitu(dos parcialmente por óxidos de ferro e en
globando grâ'os de quartzo. A muscovita às vezes apresenta impregna
ções de opacos e óxidos de ferro. O quartzo tem extinção ondulante e 
ocorre tanto como blastos individuais como também como hóspedes 
nos poiquiloblastos de estaurolita e granada. Este grupo de rochas é 
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provavelmente originário de pelito a luminoso inicialmente metamorfi
zado em ambiente de fácies provavelmente xisto verde e posterior
mente remetamorfizado em ambiente de fácies anfibolito atingindo a 
zona da estaurolita-cianita (Miyashiro, 1975b). 

Filitos - São rochas de cores cinza, variando de cinza-claro, cinza
esverdeado a cinza-escuro; estrutura xistosa com acamamento rftmico, 
alternando-se leitos quartzosos com leitos metapel(ticos microdobra
dos. Microscopicamente são rochas de textura lepidoblástica em leitos 
de biotita com sericita subordinada, passando a granolepidoblástica 
nos leitos quartzosos em que ao quartzo se associam biotita e sericita. 
À xistosidade S 1 , grosseiramente paralela ao acamamento preservado, 
superpõe-se uma clivagem de crenulação S2 marcada pela neoforma
ção de I ameias de biotita, dispostas em ângulo com a xistosidade S,. 
Biotita aparece em diminutas !ameias castanho-escuras, pleocróicas, 
dispostas orientadamente em duas direções. O quartzo ocorre em 
pequenos grãos xenoblásticos arranjados em mosaico poligonal entre
meado com biotita e ser i cita. Esta ocorre em pequenas palhetas incolo
res associadas à biotita. Ocorre também albita em cristais xenoblásti
cos raramente geminados. Os acessórios são opacos e turmalina. Estas 
rochas às vezes apresentam grafita, zircão e clorita. Trata-se de rochas 
de provável origem sedimentar com paragênese característica da zona 
da biotita da fácies xisto verde. 

Os milonitos são rochas de cor cinza-claro a médio, às vezes es
branquiçadas. Ao microscópio são rochas de textura fortemente cata
elástica constitu r das de quartzo, muscovita, biotita, opacos, zircão e 
clorita. O quartzo tem forte extinção ondulante e apresenta recristali
zação em mosaicos microgranulares. Muscovita é o filonilicato domi
nante, às vezes com finas !ameias de clorita associadas. 

A biotita mostra alterações para opacos. 
Ocorrem variedades compostas exclusivamente de quartzo e varie

dades de composição granftica. 

1.2.2. 7 - Grupo Ara( 

1.2.2. 7.1 -Generalidades 

As rochas Arar ocorrem como um grupo de metamorfitos que se es
tendem desde as proximidades da cidade de Alto Parafso, abrangendo 
as regiões das cidades de Cavalcante, Monte Alegre e Arraias, situadas 
na Folha SD.23 Brasrlia, prolongando-se para NNE, além da mar
gem direita do rio Paranã, próximo à barra com o rio Tocantins, onde 
se acunha no canto NE da Folha SD.22-X-B, isolando-se por sobre as 
rochas granito-gnáissicas do Complexo Goiano. 

A fim de melhor definir esse grupo de metamorfitos, até então cor
relacionado em vagas referências ao Grupo Canastra por Ramos ( 1958) 
e Almeida (1967b), ou à Série Minas (Guimarães, 1964) ou com a 
Formação Cristalina (Leonardos, 1960), os geólogos R.C. Dyer e G. 
Meneguesso, membros da equipe do Projeto Brasrlia (Barbosa et alii, 
1969), através de algumas seções, propuseram a primeira coluna es
tratigráfica para o conjunto de rochas que denominaram de Grupo 
Arar, nome tirado de um pequeno povoado, situado a NNO da cidade 
de Cavalcante (Folha SD.23), também conhecido como São Domingos. 

Inicialmente acreditaram aqueles autores tratar-se do Grupo Ara
xá, porém pelas caracterfsticas de fácies metamórfica mais baixa e por 
ocorrerem acima dos xistos Araxá o separaram como uma bacia à par
te, a qual foi dividida formalmente em duas formações (Arraias e Traí
ras) e, informalmente, em 10 unidades (Fig. 1 67). Tomando como 
base a extrema variação litológica apresentada na referida coluna e 
devido à enorme semelhança litológica entre os metassedimentos do 
Grupo Arar com aqueles dos Grupos Lavras e Paraguaçu na Chapada 
Diamantina, e pelo fato de ambos possufrem ocorrências de ouro e 
diamante, aqueles autores aventaram a possibilidade de correlação, 
embora a cobertura dos sedimentos cretácicos que formam a Serra Ge
ral de Goiás, constitufdos pelas Formações Serra Negra e Areado, im
pedissem uma conclusão mais direta. 

O Grupo Araf, nos domínios da Folha SD. 22 Goiás, ocupa uma 
pequena faixa no extremo oriental da Folha, estendendo-se desde o 
povoado do Moquém situado a leste de Niquelândia, Folha SD. 22-Z-B, 
até o canto nordeste da Folha SD. 22-X-B. 

Trata-se de uma região que, pelas suas características montanhosas, 
tem acesso extremamente difícil, tanto pela parcial inexistência de 
estradas como pela má conservação das existentes, mormente nos pe-
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Fig 1 67- Coluna estratigráfica do Grupo Araí, segundo Barbosa et alii (1969) 
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ríodos chuvosos Esses fatores fizeram com que a maioria dos traba
lhos geológicos sobre o Grupo Araí bem como sua definição se reali
zassem na Folha limftrofe SD. 23 Brasflia 

Dos trabalhos que versam sobre o Grupo Araí na Folha Goiás, sem 
dúvida o de Marini, Fuck e Figueiredo (1976), executado na área do 
Projeto São Félix, região ESE da Folha SD. 22-X-D, é o que traz mais 
dados sobre o mesmo. Esses autores utilizaram a mesma divisão pro
posta por Barbosa et alii (1969), atribuindo, entretanto, às Formações 
Arraias e Trafras composição e condicionamento geológico ligeira
mente diferente daqueles, o que é perfeitamente compreensível, pois 
a área estudada apresenta um posicionamento geológico um pouco 
distinto daquela de onde o grupo foi originalmente definido. 

Descreveram a Formação Arraias como sendo constitu ida por 
quartzitos micáceos, laminados, com níveis conglomeráticos e inter
calações de quartzo xistos, sendo a base constituída por quartzitos 
micáceos com nfveis conglomeráticos apresentando localmente ní
veis de xistos calcíferos. Essa formação na região teria uma espessu
ra máxima de 400 m. 

A Formação Traíras foi descrita como sendo constituída por 
quartzo micaxistos e quartzitos micáceos com lentes de calcoxistos e 
mármores, micaxistos com quartzitos micáceos e xistos e/ou filitos 
grafitosos Na porção basal aparecem camadas de cianita xistos, xistos 
grafitosos e calcoxistos, estes dois últimos alcançando até 130 m de 
espessura, tendo a formação uma espessura máxima de 1.030 m, o 
que daria ao Grupo Araí, na área, uma espessura máxima de 1.430 m 
(Fig. 1.68). 

Outro trabalho importante, realizado na área, é o de Araújo et ali i 
( 1979) que sugeriram um novo esquema estratigráfico para o Grupo 
Arai, dividindo-o em seis subunidades, designadas informalmente pe
los números 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Sendo que a Formação Arraias 
englobaria as Subunidades 01, 02 e 03 e a Formação Traíras a 04, 05 
e 06, com o pacote alcançando uma espessura estimada de 1 140 m. 

Um aspecto importante da interpretação desses autores é a ausên
cia das rochas do Grupo Araí na área da Folha SD. 22 alcançada pelo 
Projeto Canabrava-Porto Real, haja vista que os metassedimentos o
correntes na porção oriental da Folha SD. 22-X-D, anteriormente ma
peados como Formação Trafras, foram relacionados às rochas do 
Grupo Bambuí. 

Braun ( 1980), usando o termo Supergrupo Arai, postulou a exten
sibilidade lateral daquele conjunto de metamorfitos para oeste, além 
do rio Maranhão, até os contrafortes das serras da Mesa e Dourada e 
dos Complexos Básico-Uitrabásicos Cana-Brava, Niquelândia e Barro 
Alto, que estariam cortando estruturalmente o conjunto metassedi
mentar 

Fuck & Marini (1979) correlacionaram o Grupo Araí como uma 
seqüência homotaxial ao Grupo Araxá, caracterizada como uma bacia 
com polaridade sedimentar e metamórfica, que indicaria a presença de 
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Fig 1 68 - Coluna estratigráfica para o Grupo Arai, na área do Projeto São Félix, 
segundo Marini, Fuck e Figueiredo (1976) 
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uma área estável a leste, fornecedora de sedimentos; tal faixa teria zo
neamento tfpico de cinturões barrovianos Esses conceitos de relacio
namento lateral entre os Grupos Araxá e Arai foram primeiramente 
postulados por Schobbenhaus Filho et alii (1975b), que estimaram 
uma espessura de 500 m para a unidade em pauta, na área da Folha 
SD. 22. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Projeto RADAMBRASI L nas 
áreas de ocorrência dos metamorfitos Ara í foram feitos em escala re
gional, constando de perfis ao longo das estradas que ligam Niquelân
dia-Colinas-Aito Paraíso e Palmeirópolis-Rosário-Paranã, bem co
mo alguns trabalhos na região do Granito Serra Branca. 

Não obstante a escala trabalhada, as observações feitas aliadas à 
pesquisa bibliográfica permitem algumas observações. 

À medida que se intensificam os estudos na região, cresce também 
o aspecto polêmico das diversas interpretações, que de um modo geral 
é salutar; salientamos, entretanto, que devido às dificuldades encon
tradas no acesso a área, a maioria dos trabalhos é de caráter foto inter
pretativo. 

Os aspectos interpretativos divergem enormemente de autor para 
autor, mormente motivados por diferenças de escala de trabalho. Por 
exemplo, seguindo-se a orientação interpretativa do trabalho de Araú
jo et alii (1979), o Grupo Araí possivelmente desapareceria da Folha 
SD. 22 Goiás. Enquanto que seguindo-se a interpretação de Braun 
(1980) a área do Grupo Araí seria sensivelmente aumentada, desapa
recendo no entanto os Grupos Paranoá e Bambu í da maneira como 
vêm sendo conceituados. 

Ainda Braun (op cit ), calcado nos conceitos emitidos por Cartner
Dyer ( 1970), asseverou que as unidades informais mapeadas por 
esse último autor são dificilmente contestáveis, por serem perfeita
mente identificáveis no campo e por apresentarem peculiaridades geo
morfológicas distinguíveis nas imagens aéreas, As áreas dessa unidade 
teriam sido submetidas, na maioria das vezes, a um estilo de dobramen
to muito suave, colocando-as em posição horizontal, permitindo assim 
uma peFfeita descrição da coluna. 

Embora não se saiba exatamente a região a que o autor se referiu, 
encontraram-se no trabalho de Marini, Fuck e Figueiredo (1976), 
Folha SD.22-X-D, as seguintes descrições: "A situação estrutural 
descrita corresponde ao padrão geral do grupo na região, a despeito 
de sua estrutura interna não acompanhar o que pode ser facilmente 
constatado na Serra do Parafso e na região em que a Formação Arraias 
é cortada pelo rio Maranhão. Nesses locais, observa-se uma sucessão 
de anticlinais e si ncli nais recumbentes com direção noroeste, eixo subo
rizontalizado e planos axiais mergulhantes para sudoeste." Continu
am mais adiante: "O redobramento oblíquo com relação à direção 
regional é o responsável pela forma irregular dos contatos entre os 
metassedimentos Araí e Serra da Mesa (Araxá) na região, onde ocor
re uma série de festões com direção nordeste, cada qual corresponden
do a um eixo de sinclinal Os metassedimentos Araí mostram intenso 
e conspfcuo dobramento, que não é percebido em seu embasamento 
(Grupo Serra da Mesa) " 

Ao descreverem a Formação Trafras, esses autores assim se refe
rem: "O intenso dobramento Holomórfico fechado sofrido pela for' 
mação dificultou sobremaneira o estabelecimento de sua estratigrafia, 
não tendo sido possfvel confirmar a existência dos sete níveis estabe
lecidos por Barbosa et ali i ( 1969) Possivelmente só afloram na área os 
nfveis 4, 5 e 6, além de importante nível basal de calcoxistos não des
critos pelos autores mencionados." 

Sem dúvida os relatos dos trabalhos de Marini, Fuck e Figueiredo 
(1976) não se coadunam com os relatos de Braun (1980) e também 
genericamente com as definições de Barbosa eta/ii (1969) Uma análi
se geral no entanto deixa a visão clara de uma área com polaridade se
dimentar e metamórfica, representando uma faixa instável (móvel) 
bordejando o limite oriental da Folha SD 22 Goiás, tornando-se pro
gressivamente mais estável à medida que adentra a Folha SD.23, área 
cratonizada, onde adquire feições típicas de seqüências de borda de pla
taforma, com pouco ou nenhum efeito metamórfico. Configura um zo
neamento com características de cinturão barroviano já notado por 
Fuck & Marini ( 1979) que possivelmente tenha seu aparecimento liga
do à formação e à evolução das seqüências vulcanossedimentares (Pal
meirópolis) e aos fenômenos tectônicos que posicionaram o Complexo 
Cana-Brava 



Conseqüentemente, com o fechamento da bacia, a forma inicial da 
mesma e seus relacionamentos com as seqüências de fundo ficam mas
carados e complexos; somam-se a isso as evoluções dos processos sedi
mentares durante o fechamento, que eventualmente poderiam produ
zir feições de discordâncias tlpicas, ligadas à própria instabilidade da 
bacia. Como exemplo cita-se a interpretação dada ao Conglomerado 
São Miguel por Braun (1980), o qual teria tfpicas características de 
preenchimento de canal, condicionado a uma zona de instabilidade 
tectônica local. 

Montalvão (informação verbal, 1981 ), observou que, pela seme
lhança entre os metassedimentos do Grupo Araí na região de Alto 
Paraíso e Cavalcante com os metassedimentos dos Grupos Paranoá e 
Bambu f na região de Niquelândia e Brasília, suas separações são mui
to diffceis, mormente em escala regional, podendo eventualmente 
constituírem-se de sedimentos ligados a uma bacia com longo ciclo 
geológico. 

Ainda Drago & Prado (1981), trabalhando na região de Niquelân
dia, referiram-se aos metassedimentos Bambuí como produto de de
posição num mar de características epicontinentais, formado, nos es
tágios finais da cratonização do "Araxaídes", onde a relativa instabili
dade daria margem à formação local de conglomerados 

Todavia a aplicação desses novos conceitos nos atuais estágios de 
conhecimento ainda é problemática, mormente pela falta de melhores 
dados de campo. Por isso, nesse trabalho, adotamos as divisões do 
Grupo Arar e seus limites com os Grupos Bambuí e Paranoá de manei
ra semelhante à proposição de Barbosa et ali i ( 1969), por ser a mesma 
de âmbito regional e mais compatível com esta escala de trabalho, ali
cerçados pelos dados obtidos nos trabalhos de Marini, Fuck e Figuei
redo ( 1976), que vorsam sobre os metamorfitos Araí, especificamente 
nos domínios da Folha SD.22 Goiás. O comportamento destes metas
sedimentos como uma seqüência plataforma! e pelas referências da 
idade de 1.955 MA, conseguidas na isócrona Rb/Sr no Granito Serra 
Branca, intrusivo magmaticamente nos mesmos, segundo Barbosa & 
Montalvão (1980), nos levou a considerar o Grupo Araí contemporâ
neo ao Grupo Araxá, fazendo parte das seqüências marginais deste, 
idéia já advogada hipoteticamente por Schobbenhaus Filho et a/li 
(1975b) 

1.2.2. 7.2 -Formação Arraias 

1 2.2 7.2 1 -Generalidades 

Esta unidade foi definida por Dyer & Meneguesso (apud Barbosa 
et ali!~ 1969) nos arredores da cidade homônima localizada na porção 
NE da Folha SD 23-V-C, onde apresenta importantes ocorrências de 
ouro e cristal de rocha. Seria segundo os autores no âmbito regional 
um pacote de rocha de espessura variável, com valores máximos em 
torno de 1.080 m, constituldo basicamente por 3 níveis (Fig. 1.67): 
o basal, constituldo por quartzito de granulação média a grosseira, 
com intercalações delgadas de metapelito e níveis descontínuos de 
metaconglomerado intraformacional contendo localmente vulcanitos 
basalto-andesíticos, quartzitos arcoseanos e arcóseos, com espessura 
em torno de 550 m; o nlvel intermediário, constituído por quartzitos 
finos, metassiltitos e filitos, localmente com níveis de calcoalbitito e 
espessura máxima em torno de 180m; e o nlvel superior, constituído 
por quartzitos de granulação média a grosseira com algumas intercala
ções de metapelito e espessura máxima na ordem de 350m. 

Braun (1980), além de postular a extensibilidade lateral dessa uni
dade, propõe sua elevação à categoria de grupo. 

No âmbito da Folha SD.22 Goiás, essa unidade foi descrita por 
Marini, Fuck e Figueiredo (1976) como um pacote de metassedimen
tos com espessura máxima em torno de 400 m, medido nas bordas da 
serra Branca, constituído por quartzitos micáceos com níveis conglo
meráticos e de xistos calcfferos; aqueles autores, no entanto, não 
constataram na área a presença de intercalações dos metavulcanitos 
descritos por Barbosa et alii ( 1969). 

Na fazenda Monjolo a NE do povoado de Colinas, ocorre um talco
clorita-tremolita xisto que é recoberto discordantemente por um pa
cote de rochas quartzíticas com nlveis conglomeráticos incluldas na 
Formação Arraias. Esses quartzitos, mormente nas partes conglomerá
ticas, têm a particularidade de apresentar disseminação de hematita
magnetita (rara) e também blocos de hematita compacta localmente 
com incipiente bandeamento. O aparecimento dessa hematita foi in
terpretado como sendo produto da percolação de fluidos mineralizan-

tes nas zonas mais porosas durante a diagênese e/ou também o retra
balhamento de rochas tipo formação ferrlfera. A presença n~ssa re
giªo de xistos com seixos de quartzo rolados indica uma interdigi
tação entre os componentes do fundo com posslvel influência vulca
nogênica com elementos detríticos continentais. 

A presença de rochas metaultrabásicas, observada na base da se
qüência psamítica, possivelmente tem alguma relação com os diaman
tes que ocorrem naquela região 

Nos domlnios do Granito da Serra Branca, Barbosa & Montalvão 
( 1980) descrevem greisenizações nos conglomerados e quartzitos da 
Formação Arraias, provocado pela ação magmática tardia do granito. 

Barbosa et alii (1969) interpretam as lentes conglomeráticas da 
Formação Arraias como possíveis cones de dejeção, formados por cor
rentes que temporariamente adquiriram grande competência. Pela 
existência de clay gal/s e leitos convolutos, aqueles autores referem-se 
a um ambiente de sedimentação com grande turbulência, pelo menos 
na parte inferior da formação, agitação essa provocada possivelmente 
pelos fenômenos vulcânicos ocorridos naquela área. 

Sem dúvida a Formação Arraias depositou-se num ambiente de 
mar agitado, com influência fluviolacustre sujeito a períodos calmos e 
de instabilidade como atestam os xistos calcíferos, filhos e metapeli
tos e lentes de conglomerado que têm sido descritos; alia-se a associa
ção com vulcanismo. 

Parece representar as seqüências marginais de uma bacia com fun
do possuindo grande instabilidade, pelo menos nos estágios iniciais, o 
que provocou o aparecimento de fenômenos vulcânicos na inflexão da 
b01 da da bacia, de caracterfsticas continentais típicas, observadas ni
tidamente nos domlnios da Folha SD 23 Brasília. 

1.2.2.7.2.2- Distribuição na área 

A Formação Arraias ocorre nas porções NE e SE, respectivamente, das 
Folhas SD.22-Z-B e X-D como uma estreita faixa que bordeja as ro
chas granito-gnáissicas do Complexo Goiano, tornando-se mais larga 
na região dos Granitos Florêncio, São Roque e Fogo, os quais envolve 
Prolonga-se até o Granito Serra Branca, contornando-o onde sofre vi
slvel influência magmática. 

Ocorre, ainda, bordejando o Complexo Goiano numa estreita 
faixa no extremo SE da Folha SD.22-X-B, adentrando levemente na 
Folha SD.22-X-D. 

Ocupa uma área na Folha Goiás calculada em tot no de 420 km 2 

sempre representada por quartzitos médios a grosseiros com níveis 
conglomeráticos, localmente hematíticos como visto na região de Co
linas, ou greisenizado como observado na borda do Granito Serra 
Branca, onde é soerguida pelo mesmo. 

1.2.2 7 2.3- Posição estratigráfica 

A Formação Arraias na coluna estratigráfica adotada no presente tra
balho é tida como a unidade basal do Grupo Araí, que por sua vez é 
contemporâneo ao Grupo Araxá. Encontra-se sotoposta à Formação 
Trafras, é mais nova que o Grupo Pilar de Goiás e está cortada pelo 
Granito Serra Branca que lhe é intrusivo. Assim o referido granito 
estabelece para a unidade uma idade mínima, pois é comagmático ao 
Granito Serra da Mesa, cuja idade isocrônica Rb/Sr é 1.955 MA (vide 
1.2.2.9- Granito Serra da Mesa) 

1.2.2 7.2.4- Geocronologia 

Não existem dados geocronológicos disponíveis sobre a Formação 
Arraias nos domlnios da Folha SD.22. 

As metavulcânicas existentes próximas à base da formação, expos
tas na região da cidade de Cavalcante na Folha vizinha SD.23, foram 
analisadas pelo método Rb/Sr por Hasui et alii (1980) com resultado 
de 1.220 MA que foi interpretado como época de metamorfismo des
sas rochas. 

Siga Júnior ( 1981) apresentam um diagrama isocrônico de referên
cia, onde a distribuição dos pontos anallticos exibiu um agrupamento, 
próximo à origem e um alinhamento com idade de 1.170 MA com re
lação (razão) inicial de 0,710 Sendo que aqueles autores, embora to
mem esses dados em caráter preliminar, corroboram com a opinião 
de Hasui et a/ii (1980) que os relacionam ao regime tectônico doEs
pinhaço. 
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1.2.2 7.2.5- Petrografia 

No presente trabalho, face a dificuldades de acesso e à impossibilidade 
da equipe realizar estudos mais específicos no âmbito desta unidade 
litoestratigráfica, poucas foram as amostras coletadas. Os trabalhos de 
campo nessa unidade foram dirigidos a suas relações de contato com o 
Granito Serra Branca, onde ficou comprovado o desenvolvimento de 
greisenização nos metassedimentos da Formação Arraias (exogreisen), 
o que evidencia ter o corpo granítico penetrado nestas rochas no esta
do magmático Desse modo optou-se por compilar as observações pe
trográficas apresentadas por Barbosa et alii (1969) e Marini, Fuck e 
Figueiredo ( 1976) 

Barbosa et alii (1969) ao dividirem o Grupo Araí em seis subuni
dades, por "sugestão de Oscar Braun", acharam por bem incluir as 
três primeiras na Formação Arraias, levando em conta para isso que 
sua continuidade seria observada por toda a área de ocorrência do 
Grupo Arai. Referências a litologias dessa formação nos tratos da área 
em pauta restringiram-se a ocorrências do quartzito basal (Subunida
de 1), onde se intercalam lentes de metaconglomerado intraforma
cional, bem como a um nível de "calcoalbitito" algo conglomerático 
localizado na margem direita do rio Tocantinzinho que situar-se-ia 
estratigraficamente no topo da Subunidade 2. 

No entanto, Barbosa et ali i (op. cit) apresentaram uma descrição 
geral do Grupo Arai, abrangendo toda a sua área de ocorrência ( Fo
lhas SD.22 e SD.23), onde a Formação Arraias (Subunidades 1, 2 e 3) 
foi descrita da seguinte maneira: 
- a Subunidade 1 desses autores caracterizar-se-ia por um quartzito 
médio a grosseiro, predominantemente puro, por vezes caulínico, se
ricítico ou muito silicificado. Os grãos seriam subangulosos a subar
redondados com alguma recristalização em torno dos mesmos. Tais 
quartzitos apresentam estratificação cruzada subaquática e freqüentes 
marcas de onda Na base desenvolve-se, em alguns locais, conglomera
do basal, e existiria na parte oriental da bacia uma espessa camada de 
metarcóseo. Ocorrem ainda lentes de metaconglomerado intraforma
cional, com seixos e matacões de quartzo, quartzito e localmente do 
embasamento gnáissico. Na região de Cavalcante (Folha S9.22) ocor
reria um complexo de efusivas de composição basalto-andesítica, "con
cordantes" a estes quartzitos basais; 
- a Subunidade 2 superposta à anterior compor-se-ia por uma seqüên
cia de metassiltitos e filitos com níveis de quartzitos finos de cor cin
za-arroxeado, muito piritosos, tendo quase no topo, localmente, uma 
faixa de calcoalbititos algo conglomeráticos. Estes calcoalbititos se
gundo os autores ocorreriam na área em epígrafe, mas como se verá 
posteriormente não foram constatados por Marini, Fuck e Figueiredo 
(1976); e 
- a Subunidade 3, topo da formação, teria todas as características da 
Subunidade 1, composta pelos quartzitos médios a grosseiros 

Em suma, pelo que se depreende das descrições de Barbosa et 
ali i ( 1969), a Formação Arraias caracterizar-se-ia por um pacote onde 
predominaria um quartzito médio a grosseiro, contendo intercalação 
de rochas de granulação fina (filitos, metassiltitos e quartzitos finos). 
Arcóseos, metarcóseos, metaconglomerados e calcoalbititos ocorreri
am como lentes no pacote quartzftico. 

Marini, Fuck e Figueiredo (1976) assim se reportam sobre as li
tologias desta unidade: "~ constituída da base para o topo pela se
guinte sucessão de camadas: quartzito puro ou m1caceo, com n1ve1s 
conglomeráticos, quartzo xisto e quartzito micáceo laminado com 
nfveis conglomeráticos 

"Não foram constatadas intercalações de calcoalbititos nem se ca
racterizou a presença de metavulcânicas na formação, observadas 
alhures por Barbosa et alii (1969). Apenas um pequeno dique de dia
básio de direção N-S foi encontrado na serra Branca. Secciona as ro
chas greisenizadas e os quartzitos Arraias Sua idade é desconhecida." 

A seguir os autores descrevem sucintamente as melhores seções 
de cada um desses litótipos, nos seguintes termos: 

"Quartzito puro ou micáceo com níveis conglomeráticos: a melhor 
seção desta camada, na área, é a do córrego Buriti, na extremidade sul 
do domo da serra Branca. Nesse local, o córrego entalhou pequeno ca
nhão nas camadas da formação, do que resultaram excelentes exposi
ções 

"Na base da camada ocorre quartzito fino, branco, compacto, bem 
estratificado, algo micáceo, com intercalações decimétricas, em vários 
nfveis, de conglomerado fino e arenito conglomerático ortoquartzíti-
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co. Este apresenta seixos subangulares, dominantemente de quartzito 
e quartzo, com diâmetro maior oscilando entre 0,5 e 3 em e orienta
dos segundo a xistosidade pouco conspícua. Localmente observam-se 
estratificação cruzada subaquática e estratificação gradacional difu
sa. Leitos xistosos com até 5 em de espessura ocorrem esporadicamen
te, podendo-se ar constatar apresentar-se a xistosidade bem mais in
clinada do que a estratificação. Localmente são calcfferos. 

"O quartzito apresenta intercalações de nível mais ou menos mi
cáceos com diferentes graus de resistência aos processos morfogené
ticos, o que faz com que sucedam pequenas escarpas e patamares no 
relevo. Não foi constatado conglomerado basal com matriz arcosea
na, observado por Barbosa et ali i (1969) em outras localidades." 

No tocante aos quartzo xistos, Marini, Fuck e Figueiredo (1976) 
relataram da seguinte maneira: "Na porção intermediária da formação, 
separando camadas de quartzitos, ocorre n fvel marcante de quartzo
muscovita xisto com poucas dezenas de metros de espessura. Possui 
abundantes cristais octaédricos de magnetita com até 0,5 em e inú
meros veios e n fveis de quartzo de segregação, com 1 a 5 em de es
pessura." 

Quanto aos quartzitos micáceos laminados com níveis conglome
ráticos esses autores disseram: "Sobrepõem-se aos quartzo xistos 
nova c~mada quartzftica, com nfveis intercalados de conglomerados 
na base. Possui estratificação plano-paralela, resultante da intercala
ção de níveis de 2 a 30 em, cuja cor de alteração é ora cinza-escuro, 
ora róseo-clara, ora branca. Trata-se de quartzito compacto, de granu
lação fina, por vezes micáceo, que localmente pode exibir estratifi
cação cruzada. A magnetita pode estar presente. 

No topo da camada, o quartzito apresenta-se micáceo, bem lami
nado, com desagregação em escamas 

Belas exposições desse nfvel podem ser vistas na margem leste do 
canhão do rio Maranhão, próximo ao eixo A do Projeto da Barragem 
de São Félix, onde aflora sob a forma de lajedos contínuos, muito 
fraturados, característica esta comum para todos os afloramentos em 
torno das estruturas dômicas." 

1.2.2.7.3- Formação Traíras 

1.2.2.7.3 1 -Generalidades 

A Formação Trafras foi definida por Barbosa et alii (1969), sendo a 
localidade-tipo a serra homônima localizada na Folha SD.23-V-C. 

Foi criada para designar uma seqüência predominantemente pe
lftica, com posicionamento na parte superior do Grupo Arai. Na 
divisão informal do grupo em 1 O unidades proposta por aqueles au
tores, a Formação Traíras ocupa as Unidades 04 a 1 O, (Fig. 1.67) 
cuja descrição é feita a seguir: o nível inferior (04) é caracterizado por 
metassiltitos e filitos, com fino nível de filito clorítico com zonas 
manganesfferas, que aqueles autores interpretaram como possível ro
cha básica cloritizada; esse nível teria uma espessura máxima de 380m; 
o nfvel seguinte (05) seria constitufdo por calcofilitos e calcários im
puros com espessura máxima na ordem de 120 m; a esse nível segue 
um nível (06) constituído predominantemente por filitos com hori
zontes de calcofilitos localizados em direção ao topo; a espessura má
xima deste nfvel seria aproximadamente 150 m; acima deste último 
ter-se-ia um nfvel (07) constitufdo por um quartzito médio a grosseiro 
muito ferrffero com espessura em torno de 80 m; cobrindo esse nível 
de quartzito ferrffero, tem-se novamente um nível !08) constituído 
por metassiltitos e filitos com espessura em torno de 200 m; o nível 
seguinte (09) seria um conjunto composto de quartzitos grosseiros 
metassiltitos e filitos os últimos, por vezes muito carbonosos; cobrin
do toda a seqüência viria um nfvel (10) constituído por calcofilitos, 
filitos e calcários. 

A espessura máxima da Formação Trafras descrita por aqueles au
tores estaria na ordem de 1.150 m. 

Araújo et a/íi ( 1979), trabalhando na mesma região descrita por 
Barbosa et alii ( 1969), propõe uma nova concepção para a litoestra
tigrafia da Formação Trafras. Segundo aqueles autores a Formação 
Trafras teria uma espessura máxima de cerca de 460 m, constituída 
por um nfvel de metassiltitos, com lentes de quartzito e mármores, 
de 350 m de espessura, seguido de um nfvel de quartzitos, avermelha
dos e granulação fina a média, com espessura de 60 m, que seria ca
peado por um nfvel de metassiltitos esverdeados, contendo lentes de 
mármore na base, com espessura em torno de 50 m. 



E: digno de nota que os trabalhos de definição e a nova proposição 
de Araújo et a/ii (1979) se realizaram na Folha SD.23, portanto, fora 
dos domfnios da Folha SD.22 Goiás. Sendo o trabalho de Marini, 
Fuck e Figueiredo (1976) o que se refere mais sucintamente sobre as 
rochas da Formação Trafras na área em epígrafe, que no entanto as 
descrevem distintamente dos autores acima mencionados, tanto pe
trográfica como estruturalmente. Enquanto para os primeiros o es
tilo de dobramento é suave com zonas mais acentuadas por efeitos 
dinâmicos e o metamorfismo indo de incipiente a fácies xisto verde 
(zona da clorita), Marini, Fuck e Figueiredo (1976) descreveram a 
Formação Trafras afetada por intenso dobramento holomórfico fe
chado, o que causou grande dificuldade para a caracterização estra
tigráfica, ao mesmo tempo que o grau metamórfico é sensivelmente 
mais elevado com aparecimento de cianitaxistos, possivelmente rela
cionados ao metamorfismo do tipo barrowiano zona da almandina. 

Para esses autores a Formação Traíras se distinguiria basicamente 
da Formação Arraias por apresentar sedimentação dominantemente 
pelftica e química, com uma espessura inferida de aproximadamente 
900 m, sendo constitufda da base para o topo pelas seguintes cama
das: calcoxistos com xistosgrafitosos e cianita xistos na parte superior; 
quartzo micaxistos e filitos com intercalações de quartzito micáceo 
e xisto grafitoso; lentes de ca\coxisto e mármore calcftico; e quartzo 
micaxistos com intercalações de quartzito puro ou micáceo. Os cal
coxistos do nível basa\ são dificilmente identificáveis em superffcie, 
devido à remoção do carbonato durante os processos de intemperis
mo, mas, no entanto, perfeitamente caracterizados nos furos de sonda 
executados pela ELETRONORTE naquela região. Os xistos grafitosos 
desse mesmo nfvel são constitufdos por muscovita, grafita e clorita e 
mostram intenso microdobramento, com duas superfícies de xistosida
de, sendo a última de crenulação, podendo aparecer porfirob\astos de 
grafita e ainda granada (?) e minerais opacos. Na parte superior do 
nível, aparece cianita xisto com aproximadamente 30 a 40 m de 
espessura, com a cianita aparecendo em cristais de 2 a 4 em de com
primento, esfarrapada ou em forma de roseta, sendo mais abundante 
nos horizontes mais quartzosos da camada. O nível todo teria uma es
pessura entre 11 O e 130m. 

O nível a seguir com cerca de 300m seria o mais espesso e caracte
rístico da Formação Trafras naquela região. Segundo aqueles autores, 
mostra-se intensamente microdobrado o que dificultou o estabeleci
mento da sua estratigrafia interna. Seus principais tipos litológicos se
riam representados por micaxistos, filitos, quartzo-micaxistos, mica
xistos grafitosos, clorita xistos e quartzitos laminados. Os minerais 
usuais da rocha são quartzo, muscovita biotita, magnetita e c\orita, 
com a biotita, granada, ocasionalmente ocorrendo como fenob\astos, 
sendo a magnetita ocasionalmente abundante. A cloritização é uma 
constante da rocha, afetando sobretudo a biotita e a granada. 

Outras características apresentadas por essa camada seriam oca
sionais vestígios de estratificação rftmica, bem como níveis de filito 
verde piritoso, que estaria ocorrendo entre as "Ruínas de São Félix" 
e o Limoeiro, região da barra do rio São Félix com o rio Santo An
tônio, podendo, eventualmente, ser correlacionado ao nfve\ 4b de 
Barbosa et a/ii (1969). 

Recobrindo o nível anterior representado basicamente por mica
xistos, sendo correlacionável ao nfvel cinco de Barbosa et a/ii ( 1969), 
segundo aqueles autores ocorrem lentes de ca\coxisto e mármore, ao 
longo dos eixos de sinclinais, melhores expostas a leste da serra Bran
ca e às margens do rio Maranhão. ~ constitu f do basicamente por clori
ta, muscovita, biotita e quartzo, com pouco quartzo de segregação, 
apresentando-se muito microdobrado, ocasionalmente exibindo do
bras em chevron. Os mármores podem originar penhascos, com as ro
chas expostas exibindo feição de dissolução, apresentando \ameias de 
flogopita e localmente leitos com concentrações de sulfetos; o nível 
todo teria aproximadamente 200 m de espessura. 

O nível superior da Formação Traíras na região do Projeto São Fé
lix, segundo os autores, seria constitufdo por uma camada com me
nos de 30 m de espessura que corresponder ia ao n fvel 6 de Barbosa 
et alíi (1969) de micaxistos e quartzitos micáceos; em escala centi
métrica a decimétrica, a contribuição arenosa é a principal caracterfs
tica diferencial desse nfvel dos micaxistos sotopostos. Apresentam 
tanto muscovita como biotita, com abundante quartzo de segrega
ção, com no mfnimo duas fases de deformação. As intercalações de 
quartzito fino a médio, bandeado, conferem à rocha um aspecto rft
mico, apresentando, ainda localmente, nfveis de filito prateado. 

Apresenta ainda mais raramente ortoquartzitos que possuem granula
ção grosseira, com no máximo 1 O m de espessura, formando invaria
velmente nesses casos pequenos espigões. 

Quanto ao metamorfismo, aqueles autores enquadram a For
mação Trafras na fácies xisto verde, zona da biotita; contudo, a pre
sença de cianita e granada indicaria um grau metamórfico mais acen
tuado, com condições de pressão intermediária, que se assemelharia ao 
Grupo Serra da Mesa (Araxá), com a diferença ficando por conta da 
ausência de estauro\ita, freqüente na última unidade. 

Por fim, aqueles autores de posse da caracterização do maior grau 
metamórfico, somado ao maior grau de deformação da Formação 
Trafras e Arraias naquela região, localizada nos domínios da Folha 
SD 22 Goiás em comparação com as descrições elaboradas na Folha 
vizinha SD.23 Brasília, sugerem um maior grau de interiorização na 
faixa de dobramento. 

Fora de dúvida que essas idéias vêm reforçar as interpretações de 
que os Grupos Araxá e Araf foram originados durante a evolução de 
uma única bacia com longo ciclo evolutivo caracterizado por perío
dos de instabilidade ao qual se associam fenômenos vulcânicos e pe
rfodos de estabilidade. Nestes, localmente, formar-se-iam rochas es
treitamente relacionadas às deformações ocorridas nos períodos ins
táveis; por exemplo, a recorrência dos termos quartzfticos nas partes 
internas da bacia talvez se devam a zonas levantadas nos períodos de 
instabilidade onde haveria um retraba\hamento das rochas previamen
te formadas. 

Pode-se admitir para a sedimentação da Formação Tralras um am
biente marinho de águas rasas a pouco profundas com variações am
bientais que proporcionariam mudanças de fácies locais, possivelmen
te ligadas às pulsações tectônicas. Estas mudanças poderiam dar ori
gem a eventuais conglomerados e retomada de deposição de arenitos 
e/ou rochas finas representadas hoje por camadas de filito ou de me
tassiltitos calcfferos micáceos. 

1.2.2.7.3.2- Distribuição na área 

A Formação Traíras ocorre no extremo oriental das Folhas SD.22-
X-B, X-D e Z-B, formando faixas de contornos irregulares, sobrepon
do-se discordantemente às rochas granito-gnáissicas do Complexo Goi
ano ou bordejando a Formação Arraias e os Grupos Araxá, Bambu f e 
Paranoá, formando neste último eventualmente janelas estruturais. 

Ocupa uma área calculada de 1.730 km 2
, normalmente com terre

nos montanhosos, e de diffcil acesso. 

1.2.2. 7 .3.3 - Posição estratigráfica 

A Formação Trafras jaz sobre a Formação Arraias marcando o pre
domfnio do ambiente marinho tfpico sobre aqueles com influência de 
sedimentos continentais. 

Marini, Fuck e Figueiredo ( 1976) descrevem os contatos superio
res dessa unidade com o Grupo Bambuí como discordante, caracteri· 
zado pelo truncamento quase perpendicular dos xistos da Formação 
Traíras com as camadas basais da "Formação Paraopeba", podendo 
ser localmente tectônico. 

A correlação do Grupo Araf como seqüência marginal do Grupo 
Araxá levou os autores do presente trabalho a admitir o mesmo posi
cionamento estratigráfico para ambos os grupos. Os limites entre os 
mesmos, conseqüentemente, são imprecisos, marcados por interdigita
ção latera I. 

1.2.2.7 .3.4- Geocrono\ogia 

Não existem dados geocrono\ógicos disponlveis até o momento so
bre a Formação Traíras, no âmbito da Folha SD.22 Goiás 

1.2.2. 7.3.5- Petrografia 

Metassiltitos - Os metassiltitos são rochas de cor cinza-claro, algo al
teradas, granulação fina, micáceas, constituldas essencialmente de 
quartzo e micas. Ao microscópio são rochas com textura grano\epi
doblástica, granulação fina (0,35 mm), constituldas essencialmente de 
sericita - por vezes dobrada -seguida por blastoclastos de quartzo, 
carbonatos e feldspatos. Como acessórios ocorrem grãos de opacos in
diferenciados, clastos de muscovita e turmalina. Óxido de ferro repre
senta produtos das alterações de alguns opacos. A sericita é o princi-
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pai componente em disposição lepidoblâstica permeada por quartzo, 
carbonatos e feldspatos dispostos orientadamente. O quartzo é ané
drico com formas irregulares, tendo seus bordos freqüentemente re
cristalizados. 

Muscovita quartzitos calc íferos - São rochas de cor cinza-claro, Iam i
nadas, granulação fina, mostrando alternância de niveis claros e escu
ros, configurada pelo predomínio ora de quartzo (claro) ora de micas 
(escuro). Ao microscópio observam-se rochas de textura granolepi
doblâstica e granoblástica com granulação fina e dobrada. A porção 
granolepidoblástica está constituída por quartzo xenoblástico a idio
blâstico orientado permeado por micas ou alternando-se em níveis 
bem definidos. Em alguns casos os níveis quartzosos possuem textura 
de equilíbrio, O quartzo apresenta extinção ondulante moderada. A 
muscovita é a principal mica; ocorre em disposição lepidoblástica, do
brada, podendo constituir níveis bem distintos sobre os quais encon
tram-se dispostos grãos de quartzo orientados, epldoto e opacos. A 
muscovita tem clorita associada. A rocha contém carbonatos, que 
constituem níveis bem definidos com textura granoblástica interca· 
lando-se aos níveis quartzosos e micáceos. A clorita também ocorre 
assocíadR aos carbonatos. Com relativa abundância ocorre clinozoi
sita anédrica, representando quase sempre coroas em allanita. O pia· 
gioclásio presente representa esporádicas pontuações ao acaso e não 
está alterado. Apatita é esporádica. 

Biotita-clorita-muscovita quartzito filitoso -São rochas de cor cinza, 
foliadas, dobradas, de granulação f ina, mostrando uma classificação 
metamórfica, caracterizada por fina a lternância de níveis micáceos 
com níveis quartzosos. Microscopicamente são rochas com textura 
granolepidoblástica, dobrada, granulação fina, mostrando segregação 
metamórfica, configurada pela alternância de níveis quartzíticos e 
níveis xistosos. Estas rochas estão constituídas essencialmente de 
quartzo seguido de muscovita, clorita e opacos, com os demais com
ponentes em proporção de acessórios. O quartzo tem granulação f ina 
e varia de xeno a idioblástico. Esta última forma figura freqüentemen
te em mosaicos poligonais (textura de equilíbrio). Apresenta extinção 
ondulante moderada, está o rientado e dobrado. A muscovita é a prin
cipal mica, em posição lepidoblástica, dobrada, apresentando-se asso
ciada a clorita e biotita, esta última menos abundante tendo pleocroís
mo de incolor a verde-acinzentado. Geralmente a biotita se encontra 
mais bem desenvolvida que as demais micas. Opacos em grãos anédri
cos, freqüentemente rip lformes, ocorrem em profusão em meio a mi
cas, seguindo a orientação das mesmas. Epídotos, representados por 
clinozoisita e allanita, sendo que o primeiro, mais abundante, ocorre 
quase semp!'e como envelope do segundo. O carbonato pode consti
tuir níveis bem def inidos, apresentando•se recristal izado, por vezes 
alterado e com sinal ótico positivo. Os demais componentes represen
tam pontos aleatoriamente distribuídos. 

Sericita filitos grafitosos - Estas rochas têm cor cinza-escuro, são fo
liadas, micáceas, muito finas, constituindo-se essencialmente de mica 
branca e grafita. Ao microscópio observa-se rocha de textura lepido
blástica, dobrada, granulação muito fina, constituída essencialmente 
por f inas lamelas de serlclta com abundante distribuição de opacos, 
estes últimos chegando a mascarar profundamente a mineralogia em 
observação menos acurada. O quartzo é quantitativamente pouco re
presentativo, apresentando-se estirado e dobrado com formas xeno
blásticas ou constituindo pequenos núcleos; encontra.se fraturado 
exibindo extinção ondulante forte. Epídoto e óxido de ferro ocorrem 
esporéldicamente. 

1.2.2.8 - Supergrupo Baixo Araguaia 

1.2.2.8.1 -Generalidades 

Nos tratos da área da Folha SD.22, poucos são os trabalhos que se re
ferem a esta importante unidade litoestratigráfica. Estudos mais es
pecíficos têm sido realizados a norte da área, mais precisament e acima 
do paralelo 9° S, por parte da equipe da Universidade Federal do Pará 
(Projeto Faixa Tocantins- Araguaia). CPRM !Projeto Mélrabá) e pelo 
Projeto RADAMBRASI L (Cunha et alii, 1981 e Silva et alií_ 1974). 
Da bibliografia compilada, nota-se que o primeiro autor a estudar as 
rochas inerentes ao Supergrupo Baixo Araguaia foi Rego (19331 que 
em suas notas geográficas e geológicas sobre o rio Tocantins descreveu 
''um conjunto de rochas mais ou menos metamórficas cortadas por 
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eruptivas ácidas", ocorrentes entre Alcobaça (Tucururl e Marabá, ao 
qual denominou de Série do Tocantins. Rego (1936) voltou a tratar 
da Série do Tocantins, descrevendo-a como formada por xistos muito 
perturbados, arenitos silicificados e rochas eruptívas. 

Durante as décadas de 50 e 60, importantes trabalhos de mapea
mento geológico básico foram realizados pela PROSPEC S.A. sob con
trato com o DNPM. Dentre estes os que interessaram as rochas do Su
pergrupo Baixo Araguaia foram aqu.eles de Barbosa et alii (1966 e 
19691 no âmbito dos Projetos Araguaia e BrasCiia-Goiás. Em ambos 
os casos, os autores acreditaram que os micaxistos definidos no Triân
gulo Mineiro sob a denominação de "Formação· Araxá" (Barbosa, 
1955) estender-se-iam até o norte de Goiás e sul do Pará. Nesse con
texto as litologias mapeadas atualmente como Grupo Estrondo foram 
consideradas inerentes á "Série Araxá" , no caso de Barbosa et alii 
( 19661 e " Grupo Araxá" para Barbosa et a/ii (19691. Os metamorfitos 
de grau metamórfico mais baixo foram considerados como Série ou 
Grupo Tocantins. 

Almeida l1967b) definiu o Geossinclíneo Paraguai- Araguaia como 
a faixa de dobramentos geossinclinais que orla toda a extensão da 
Plataforma do Guaporé (ou megaporção sul da Plataforma Amazônica 
de Suszczynski, 19701. onde distinguiu: "uma espessa seqüênci<~ ter
rígena inferior, em parte de caráter flysch, constituída de fllitos, quar
tzitos, grauvacas e raros calcários dos Grupos Cuiabá, Tocantins e 
Araguacema". Em seu Geossinclíneo Paraguai-Araguaia não incluiu 
as rochas do Grupo Estrondo ou Araxá, por considerá-las compondo 
um Zwischengebirge no sentido de L. Kober f 19281, que teria atua
do como pós-país dos geossinclíneos laterais (Paraguai-Araguai<~ e 
Brasília). 

Puty et alii (19721 admitiram que os Grupos "Araxá" e Tocantins 
relacionam-se atr<~vés de um provável cont<~to gradacional no tocante 
à fácies metamórfica, indo de uma seqüência de baixo grau, represen
tada por filitos, clorita xistos e muscovita xistos (Grupo Tocantins) 
até a uma de mais alto grau atingindo <1 zona de almandina de Barrow 
(Grupo "Araxá"l. 

S ilva et a/ii (19741 denomina de Faixa Orogênica Araguaia-To
cantins o conjunto formado pelos Grupos "Araxá" e Tocantins. Dis
tinguem no Grupo "Araxá" os micaxistos superiores, representados 
por xistos a sericita e/ou clorita, quartzitos clorlticos e/ou sericíticos, 
filitos diaftoréticos, talco xistos, albita xistos e ltabirltos; os mica
xistos inferiores, constituídos por xistos gnaissóides, xistos com 
biotita e/ou muscovita, granad<1, sillimanita, distênio, estaurolita, 
tremolita, além de quartzitos puros ou micáceos granatlferos; e os 
gnaisses superiores representados por anfil;lolitos, gnaisses com musco
vita e/ou biotita, granada, si llimanita, distênio, estaurolita e andaluzi
ta, mármores e quartzitos, a lém de rochas básicas e ult rabásicas. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b e cl propuseram que se abando
nasse a correlação até então existente entre <~s rochas do Grupo Araxá 
do Triângulo Mineiro, sul e centro de Goiás, com aquelas do norte de 
Goiás e sul do Pará. Admitiram que as do primeiro pertenciam ao Sis
tem<~ de Dobramentos Araxá e as do segundo ao Sistema de Dobra
mentos Paragu<~i-Araguaia; estas viriam compor o que denominaram 
inform11lmente de Unidade Xisto-Ouartzítica, mais nova que o Grupo 
Araxá. 

Hasui , Hennies e lwanuch (19751, considerando a gradação meta
mórfica existente entre as rochas antes consideradas Ar<~xá e aquelas 
do Grupo Tocantins; as vergências opostas entre o Grupo Araxá do 
Triângulo Mineiro, sul e centro do Estado de Goiás e aqueles do seg
mento norte da Faixa de Dobramentos Paraguai-Araguaia, além da 
existência de uma faixa de "Complexo Basal Goiano", entre os dois 
segmentos geossinclinais (Paraguai-Araguaia e Uruaçu), acreditaram 
que as duas faixas não são correlacionáveis. Em sendo assim propuse
ram que se denominasse Grupo do Estrondo aos metamorfitos seme
lhantes ao Grupo Araxá, que graduam para o Grupo Tocantins no âm
bito da Faixa "Paraguai- Araguaia". 

Hasui, Abreu e Silva (19771 estabeleceram uma coluna estratigrá
fica para a Faixa de Dobramentos "Paraguai-Araguaia" no Centro
Norte do Brasil onde é definido o Grupo Baixo Araguaia. O Grupo 
Estrondo foi reduzido à categoria de formação e no Baixo Araguaia, 
além dele, incluíram as Formações Couto Magalhães e Pequizeiro e 
um conjunto de intrusões básico-ultrabásicas, consideradas como cor
pos oflolíticos. As Formações Couto Magalhães e Pequizeiro substi· 
tuiriam tudo aquilo que em trabalhos anteriores era considerado Gru· 



po Tocantins, e a Formação Estrondo incluiria as Formações Serra do 
Lontra, São Geraldo e Serra dos Martírios de Montai vão ( 1976 apud 
Hasui; Abreu; Silva, 1977). 

Montalvão (1978) chamou atenção para o fato de que os Grupos 
Tocantins e Cuiabá apresentam litologias e padrões estruturais incor
relacionáveis, indicando uma provável descontinuidade entre os seg
mentos norte e sul do "Geossinclíneo Paraguai e Araguaia" de Almei
da (1967b). 

Abreu (1978) elevou o Grupo Baixo Araguaia à categoria de super
grupo composto pelos Grupos Estrondo e Tocantins. O Grupo Estron
do foi subdividido nas Formações Morro do Campo e Xambioá, e o 
Grupo Tocantins nas Formações Couto Magalhães e Pequizeiro. Nes
se contexto, o termo Grupo Toca'ltins foi reintroduzido tal como já 
consagrado na literatura geológica, e a Formação Estrondo ( Hasui; 
Abreu; Silva, 1977) foi recolocada na categoria de grupo. Incluíram-se 
na Formação Morro do Campo os gnaisses ocorrentes no núcleo da an
ticlinal de Colméia (Folha SC.22). 

Montalvão, Cunha e Potiguar ( 1979), efetuando mapeamento geo
lógico na região de Colméia e escudados em Montalvão ( 1977 e 1978), 
consideraram o Supergrupo Baixo Araguaia, subdividido nos Grupos 
Xambioá e Tocantins. O Grupo Xambioá seria composto pelas For
mações Colméia, Serra do Lontra, São Geraldo e Serra dos Martírios; 
e o Grupo Tocantins pelas Formações Pequizeiro, Couto Magalhães e 
o Complexo Máfico-Uitramáfico tipo Taina-Recan e Serra do Tapa. A 
proposta significa que aquilo hoje mapeado como Estrondo foi deno
minado de Xambioá (Montalvão, 1977) e relacionam as rochas grani
to-gnáissicas do Complexo Colméia, à base do Grupo Xambioá, além 
de por uma questão de prioridade aceitarem as Formações Serra do 
Lontra, São Geraldo e Serra dos Martírios, sendo as duas primeiras em 
essência correspondentes às Formações Morro do Campo e Xambioá 
de Abreu ( 1978) 

Costa ( 1980) sugeriu uma coluna estratigráfica para o Supergrupo 
Baixo Araguaia na região de Colméia (GO), onde no Grupo Estrondo, 
além das unidades já introduzidas por Abreu ( 1978), incluiu também 
biotita gnaisses e biotita quartzo xisto, que integrariam o que denomi
nou de Formação Canto da Vazante. Neste trabalho, o autor definiu 
o Complexo Colméia, considerado de idade arqueana e representante 
do embasamento geral da área. Este complexo foi considerado por 
Hasui, Costa e Abreu (1980) como provavelmente ligado a diapirismo 
granítico, e que a análise de mesoestruturas no Complexo Colméia 
e Supergrupo Baixo Araguaia estabeleceria uma discordância entre 
essas unidades. 

Hasui et alii (1980) propuseram que se denominasse Faixa de Do
bramentos Araguaia a toda a seqüência que constitui o Supergrupo 
Baixo Araguaia. A proposta basicamente se traduz em dizer que os 
segmentos norte e sul do Geossinclíneo Paraguai-Araguaia de Almei
da (1967b) não constituem uma única faixa de dobramentos, fato já 
aventado por Montai vão ( 1978). Deve ser lembrado que o termo Fai
xa Orogênica Araguaia-Tocantins (Silva et alii, 1974) tem priorida
de sobre o termo Faixa de Dobramentos Araguaia desses autores, 
uma vez que a argumentação de Hasui et ali i ( 1980) de que Araguaia
Tocantins enfatiza apenas uma situação geográfica é inconsistente. 

Cunha et ali i ( 1981) efetuaram o levantamento geológico da Folha 
SC 22 Tocantins para o Projeto RADAMBRASI L onde mapearam o 
Supergrupo Baixo Araguaia, subdividido nos Grupos Estrondo e To
cantins. Apresentaram uma revisão bibliográfica onde mostram a 
evolução dos conhecimentos obtidos nessa faixa de dobramentos, 
principalmente durante a década de 70, ficando claro que os estudos 
desenvolvidos propiciaram o aparecimento de um número considerá
vel de terminologias denominativas de coisas semelhantes. Isto acon
tece com os nomes Estrondo (Hasui; Hennies; lwanuch, 1975) e Xam
bioá (Montalvão, 1977), sendo prioritário o primeiro nome. Ocorre 
também com as Formações Serra do Lontra e São Geraldo (Mon
talvão, 1977) que apareceram com os nomes de Morro do Campo 
e Xambioá, respectivamente, nos trabalhos de Abreu (1978). Cunha 
et alií (1981) chamam atenção ainda para a prioridade do termo Fai
xa Orogênica Araguaia-Tocantins (Silva et alii, 1974) sobre o termo 
Faixa de Dobramentos Araguaia de Hasui et alii (1980). Mostraram 
um estudo de mesoestruturas na região de Colméia, onde concluíram 
que a estrutura desenhada pelos metassedimentos do Grupo Estron
do, ao redor do Complexo Colméia, tratar-se-ia de uma anticlinal e, 
desse modo, desligado do "colar de feições braquianticlinais da borda 

oriental do Grupo Estrondo" como pressuposto por Abreu, Silva e 
Hasui ( 1980), quando estabeleceram analogias entre as Braquianticli
nais do Lontra, Xambioá etc., com a estrutura de Colméia. 

Desse estudo, Cunha et a/ii (1981) concluíram ainda que a uni
dade foi afetada por pelo menos quatro fases de deformação A pri
meira fase estaria representada por xistosidade (isto em raros aflora
mentos) e remanescentes de S 0 na forma de dobras intrafoliais. A 
segunda fase de deformação (F 2 ) seria a responsável pelo aparecimen
to da superfície de foliação mais notável (foliação principal), nos aflo
ramentos do Grupo Estrondo, e que sua direção em geral N-S a 
N20° -30° O levaria à conclusão de que a foliação S1 , que por ela é 
transposta, no pretérito teria direção aproximada E-0 ou ENE-OSO. 
Se faz representar por xistosidade (S 2 ) dos micaxistos do Grupo 
Estrondo, e seria do tipo plano-axial, evidenciada por dobras intrafo
liais de S 0 e S 1 A fase de deformação F 3 estaria representada por 
clivagem de crenulação e clivagem de fratura, enquanto F 4 correspon
deria a migmatizações evidenciadas por injeções de granitos potássi
cos, notáveis nas regiões de Gurupi, Paraíso do Norte e Barrolândia e, 
provavelmente, em Colméia (Folha SC.22). 

Hasui et alii (1981) resumiram a estratigrafia da Faixa de Dobra
mentos Tocantins-Araguaia, que inclui litologias do Grupo Estrondo 
subdividido, da base para o topo, nas Formações Morro do Campo, 
Xambioá e Canto da Vazante, e do Grupo Tocantins, constituído pe
las Formações Couto Magalhães e Pequizeiro. O supergrupo teria sido 
afetado por três fases regionais de deformação, e a última que aparece 
localmente seria causadora das Braquianticlinais do Lontra, Xambioá, 
Canal do Lontra, Colméia etc.; o metamorfismo regional teria ocorri
do durante a primeira fase de deformação (F 1 ) 

Drago et ali i ( 1981) descreveram no leito do rio Araguaia e afluen
tes, principalmente no rio Crixás-Açu, anfibolitos intercalados a gnais
ses, interpretado, com rochas metavulcânicas, que admitiram como 
fazendo parte da base do Grupo Estrondo. 

Bezerra et a/ii (1981 ), considerando que as rochas definidas por 
Cunha et a/ii (1981) como Suíte Intrusiva lpueiras, ocorrentes no ex
tremo sudeste da Folha SC 22, teriam idade e associação litológica si
milares às do Supergrupo Uatumã (Plataforma Amazônica), aventam 
a possibilidade de correlação entre as duas unidades litoestratigráficas 
Assim, sugerem que a área de ocorrência do Complexo Goiano na Fo
lha SC 22 poderia ser uma continuidade da Plataforma Amazônica e, 
nesse caso, o Cinturão Metamórfico Tocantins-Araguaia (Supergrupo 
Baixo Araguaia) passaria a ser caracterizado como do tipo intracra
tônico 

Na área da Folha SD.22, no Supergrupo Baixo Araguaia, foram re
conhecidos os Grupos Estrondo e Tocantins. Suas características li
tológicas indicam uma diminuição gradual no tocante ao grau meta
mórfico, em direção à Plataforma Amazônica, para onde manifestam 
vergência tectônica. Suas rochas são da fácies anfibolito a xisto verde 

a leste (Grupo Estrondo) e xisto verde a oeste (Grupo Tocantins) 

1.2.2 8.2 -Grupo Estrondo 

1.2.2.8.2.1 -Generalidades 

As rochas pertencentes a esta unidade litoestratigráfica foram pela 
primeira vez descritas por Rego ( 1933) que, na região da confluência 
dos rios Tocantins e Araguaia, verificou a existência de dois conjuntos 
de metamorfitos supostamente separados por uma discordância an
gular, sendo o mais antigo, que hoje se sabe pertencer a este grupo, 
correlacionado à Série Minas. Barbosa definiu em 1955 na região do 
Triângulo Mineiro a "Formação Araxá", que por sua composição 
predominantemente xistosa (micaxistos) foi estendida com o nome de 
série e posteriormente grupo, através do sul e centro do Estado de 
Goiás, atingindo, com o Projeto Araguaia, o norte deste estado e sul 
do Pará. A partir daí, as rochas componentes da unidade foram con
sideradas inerentes ao Grupo Ara xá por Puty et alii ( 1972) e por Silva 
et ali i ( 1974). Schobbenhaus Filho et a/ii ( 1975b e c), através do pro
jeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo para o DNPM, lançaram 
os mapas geológicos das Folhas SC.22 Tocantins e SD.22 Goiás, onde 
o que era considerado como Grupo Araxá no âmbito do "Geossin
cl íneo Paraguai-Araguaia" (Almeida, 1967b) ou Faixa Orogênica 
Araguaia-Tocantins (Silva et alii, 1974) foi mapeado como Unidade 
Xisto-Ouartzítica. O abandono do termo Araxá para essa unidade é 
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explicado por esses autores a partir da admissão de que é possível 
a "Unidade Xisto-Ouartzítica" tratar-se de uma seqüência mais jovem 
que o Grupo Araxá e intimamente relacionada à Faixa de Dobra
mentos do Grupo Tocantins A partir desse marco, novos e importan
tes trabalhos foram realizados nos domínios da unidade em pauta, 
que, em essência, representam tentativas de subdivisões e entendimen
to estrutural-geotectônico deste importante cinturão metamórfico 

A denominação Grupo Estrondo coube a Hasui, Hennies e lwanu
ch (1975) considerando que: "O chamado Grupo Araxá do norte 
de Goiás não pode set correlacionado com o Grupo Araxá, definido 
no oeste mineiro e estendido até a região de Peixe (GO), pois as 
vergências são opostas, o grau de metamorfismo do primeiro decresce 
gradualmente para oeste passando para aquele do Grupo Tocantins, 
e existe uma faixa de Complexo Basal Goiano separando as duas uni
dades Araxá." O Grupo Estrondo faria parte da Faixa de Dobramen
tos Paraguai-Araguaia, correspondendo a sua zona mais interna. 

Guerreiro & Silva (1976) na área do Projeto Guaraí-Conceição 
(convênio DNPM/Universidade Federal do Pará - UFPa) separam no 
Grupo Estrondo dois conjuntos litológicos distintos: os micaxistos e 
anfibolitos, e os quartzitos A meio caminho entre as cidades de Pe
quizeiro e Couto Magalhães, reconheceram o "Conglomerado Rio 
das Barreiras", em que a ausência de seixos de rochas sedimentares 
inerentes à Bacia do Parnaíba os levou a posicioná-los como Pré-De
vonianos. 

Montalvão (1976 apud Hasui; Abreu; Silva, 1977), ainda empre
gando a denominação Grupo Araxá, propôs que se subdividisse esta 
unidade da base para o topo em Formações Lontra, São Geraldo, 
Serra dos Martfrios e Tocantins Nesse contexto, o Grupo Araxá re
presentaria tudo aquilo que hoje é considerado Supergrupo Baixo Ara
guaia, onde o Grupo Tocantins foi incluído na categoria de formação. 

Hasui, Abreu e Silva (1977), quando propuseram a denominação 
Grupo Baixo Araguaia, teduziram a unidade à categoria de formação, 
que assim incluiria as Formações Lontra, São Geraldo e Serra dos 
Martt'rios de Montalvão (1976 apud Hasui; Abreu; Silva, 1977) por 
gnaisses na base, quartzitos e xistos. 

Montalvão (1977) utilizou a denominação Grupo Xambioá em de
trimento do Grupo Araxá, mantendo o Tocantins na categoria de 
formação como já havia proposto no ano anterior. Montalvão (1978), 
achando precoce a afirmativa de Hasui, Hennies e lwanuch (1975) e 
Hasui, Abreu e Silva (1977) no tocante ao Grupo Estrondo, mantém a 
denominação Grupo Araxá, admitindo que no futuro a proposição 
possa ser válida. Dentro do Grupo Estrondo, reconheceu as unidades 
que o mesmo autor havia proposto em 1977, ou seja, Formações Serra 
do Lontra, São Geraldo e Serra dos Martírios. A Formação Serra do 
Lontra teria como seção-tipo a serra do Lontra no rio homônimo, 
ocorrendo também na serra de Xambioá; sua composição litológica 
englobaria paragnaisses, leptitos, anfibolitos, quartzitos, ortoquartzi
tos, muscovita quartzitos, quartzo-muscovita xisto, cianita quartzitos, 
magnetita quartzitos e provavelmente serpentinitos e talco xistos A 
formação São Geraldo teria como seção-tipo o rio Araguaia, trecho 
compreendido entre os rios Muricizal e Corda, e seu nome emprestado 
do povoado de São Geraldo localizado na margem esquerda do rio 
Araguaia naquele trecho; sua composição predominante inclui ria bio
tita xistos, calcobiotita xistos, hornblenda xistos, anfibolitos, biotita
granada-estaurolita xistos, muscovita-biotita xistos, actino lita-tremoli
ta xistos, clorita xistos e serpentinitos, sendo que esta serin a unidade 
com maior distribuição areal no "Grupo Araxá". E finalmente a For
mação Serra dos Martírios com localidade-tipo na serra homônima, 
constituída por filitos, quartzitos ortoquartzíticos, muscovita quart
zitos e quartzo-muscovita xistos. 

Abreu (1978) ao elevar o Grupo Baixo Araguaia de Hasui; Abreu e 
Silva (1977) para a categoria de supergrupo retomou a denominação 
original de Grupo Estrondo, que assim comportou subdivisões em 
formações denominadas por este autor de Morro do Campo e Xam
bioá. A Formação Morro do Campo no mapa apresentado ocorreria 
no núcleo e bordas das estruturas de Colméia, Serra do Lontra, Xam
bioá e Serra dos Martírios, e seria constitui da pelos gnaisses do núcleo 
das estruturas (hoje sabe-se que em Colméia estas rochas são inclut'das 
no Complexo Colméia), além de quartzitos puros e muscovíticos com 
intercalações de nt'veis de biotita xistos, quartzo muscovita xistos e 
xistos grafitosos, que edificariam os flancos com ressalte topográfico 
das "braquidobras". A Formação Xambioá teria posicionamento es-
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tratigráfico acima da Formação Morro do Campo em contato transi
cional e constituição à base de espessos pacotes de xistos representa
dos por muscovita-biotita xistos e calcomuscovita-biotita xistos. Estas 
unidades correspondem ao que Montalvão (1977 e 1978) denominou 
de Formações Serra do Lontra e São Geraldo A Formação Serra dos 
Martt'rios, como se pode observar no mapa de Abreu (1978), encon
tra-se mapeada como Formação Xambioá. 

Abreu, Silva e Faria Júnior (1978), efetuando trabalhos de ma
peamento no eixo Xambioá-Vanderlândia, dividiram o Grupo Estron
do em três conjuntos litológicos. O primeiro conjunto (A) estaria 
muito bem exposto no interior das Braquianticlinais do Lontra e Xam
bioá e na estrutura do ramal do Lontra; sendo composto predominan
temente por rochas gnáissicas grosseiras, estratigraficamente situadas 
na base do Grupo Estrondo O segundo conjunto (B) estaria exposto 
nos flancos das referidas estruturas, representados predominantemen
te por quartzitos com realce topográfico. O terceiro conjunto (C) seria 
granada-biotita xistos, quartzo-biotita xistos, muscovita xistos, xistos 
grafitosos e também xistos estaurolt'ticos e ciant'ticos; este conjunto 
seria o de maior representatividade areal no Grupo Estrondo e repre
sentante do topo da seqüência. Os conjuntos litolôgicos B e C nada 
mais são do que as Formações Serra do Lontra e São Geraldo de Mon
talvão (1977 e 1978) ou Morro do Campo e Xambioá de Abreu 
(1978). O conjunto (A) seria o que Silva et a/ii (1974) correlaciona
ram ao Complexo Xingu, e Hasui, Abreu e Silva (1977) consideraram 
como granitos intrusivos na "Formação Estrondo". Costa (1980) o 
relacionou ao Complexo Colméia. 

Costa (1980) definiu na região de Colméia a Formação Canto da 
Vazante que junto com as Formações Morro do Campo e Xambioá 
de Abreu (1978) comporiam o Grupo Estrondo naquela área. Esta 
unidade teria seção-tipo ao longo da estrada que liga a rodovia Belém
Brasília ao povoado de Canto da Vazante, localizada a nordeste de 
Guarat'. Descreve a unidade como biotita gnaisses e biotita-quartzo 
xistos, intercalações de quartzitos friáveis e lentes de talco xisto 

Cunha et ali i (1981) mapearam o Grupo Estrondo na área da Fo
lha SC. 22 vizinha a norte da área em pauta, como uma seqüência 
constituída por quartzitos, muscovita-quartzitos, muscovita xistos, 
cianita quartzitos, anfibolitos, biotita xistos, magnetita quartzitos, 
calcobiotita xistos, anfibólio-xistos, biotita-granada-estaurolita xistos, 
migmatitos, gnaisses, actinolita-tremolita xistos, serpentinitos e alguns 
clorita xistos, que abrangeriam toda a proliferação de formações cria
das pelos autores que têm trabalhado nos domínios desta unidade li
toestratigráfica. Seu estabelecimento seria contemporâneo ao Grupo 
Ara xá 

A partir desta revisão bibliográfica pode se dizer que são conheci
das como subunidades do Grupo Estrondo as Formações Serra do 
Lontra, São Geraldo e Serra dos Martírios, de Montalvão (1977), sen
do que as duas primeiras correspondem às Formações Morro do Cam
po e Xambioá, de Abreu (1978). Além dessas, Costa (1980) relacio
nou ao topo do grupo a Formação Canto da Vazante, que em termos 
litológicos também pode pertencer à base da seqüência, já que parece 
representar rochas de um grau metamórfico relativamente alto. 

Na área da Folha SD. 22, à semelhança da SC. 22 (Cunha et alii, 
1981 ), a escala de mapeamento não permitiu que se subdividisse o 
Grupo Estrondo nestas unidades ou em outras que fatalmente devem 
ocorrer. Isto também é ocasionado em parte pelo grau de arrasamento 
atingido por este grupo, o que propiciou a existência de bons aflora
mentos bastante escassa e, quando existem, encontram-se altamente 
transformados pelo intemperismo. Reconhece-se aqui o Grupo Estron
do como constituído por gnaisses, muscovita-biotita-plagioclásio 
gnaisses, micaxistos, biotita-muscovita-quartzo xistos, ept'doto-quart
zo-biotita xistos, carbonato-epídoto-quartzo-biotita xistos, quartzo
muscovita xistos, granada-muscovita-biotita xistos e granada-estauroli
ta-muscovita xistos. Incluem-se no Grupo Estrondo rochas ultrabási
cas às vezes milonitizadas e talco-clorita tremolititos A seqüência en
contra-se metamorfizada na fácies xisto verde a anfibolito. 

1.2 2.8 2.2 -Distribuição na área 

As rochas do Grupo Estrondo ocorrem segundo uma faixa de direção 
SSO-NNE no quadrante nordeste da área ou mais precisamente cor
tando de norte a sul as porções central e sudeste-nordeste das Folhas 
SD 22-X-A e SD. 22-X-C, ocupando áreas nas regiões de São Miguel 



do Araguaia, Dorilândia e Sandolândia. A norte encontra-se em conta
to com rochas do Grupo Tocantins, normalmente por falha; a leste 
transiciona para o Complexo Goiano; e a sul e oeste, desaparece sob a 
Cobertura Sedimentar do Bananal. Em vários locais, encontra-se enco
berta pela Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária. 

Os afloramentos do Grupo Estrondo podem ser observados em 
várias estradas que cortam sua área de exposição. Na estrada de acesso 
à fazenda Mineiros, a partir de Araguaçu passando por Baianópolis, o 
primeiro afloramento encontra-se a 300m após o rio Água Fria. Ocor
re um quartzo micaxisto alterado, parcialmente laterizado e foliado, 
onde os planos de xistosidade orientam-se segundo N10° E, 58°SE e 
as lineações de crenulação, para 10°S. A 2 km após esse afloramento, 
assoma um quartzo-biotita-muscovita xisto granadífero, textura porfi
roblástica, orientado predominantemente segundo N1 0° E, 38°SE, 
com o desenvolvimento de clivagem de crenulação, formando micro
dobras com eixos orientados segundo 1 0°S No córrego Alegre afiara 
um quartzo-muscovita xisto crenulado, que também aparece a 200m 
antes de Mineirópolis; este é granadífero, com textura granolepido
blástica a porfiroblástica, e xistosidade com atitudes N40°E, 11°SE; 
N45° E, 17°SE e N32° E, 5° SE. No córrego Lajeado que a estrada 
atravessa a 2,3 km após Mineirópolis, aparece um lajeiro constituldo 
por muscovita-biotita quartzito, localmente granadifero, laminado a 
muito finamente acamado, onde se intercalam, concordantemente, 
níveis de um granada-quartzo-biotita-muscovita xisto, que apresenta 
atitudes de N50°E, 10°E; N32°E, 5°SE e N35°E, 5°SE; observa-se 
o desenvolvimento de clivagem de crenulação, cujas lineações apresen
tam atitudes de 7°, S15°E; 7°, S12°E; 12°, S17°E e 7°, S17°E, 
além de uma outra lineação de crenulação horizontal com direção 
N25° E, que parece ser mais antiga. Entre este ponto e a localidade de 
Baianópolis os afloramentos encontram-se muito alterados e lateriza
dos. Entre o córrego Barreirinha e a fazenda homônima, ou mais pre
cisamente a 8,7 km a norte de Baianópolis, afiara quartzo-muscovita 
xisto granadífero de textura granolepidoblástica a porfiroblástica, fino 
a médio, com xistosidade segundo N24°E, 32°SE; no afloramento são 
vistos, aparentemente intercalados, níveis de quartzo-muscovita xisto 
que apresenta dobramentos locais com amplitude de 18 em e com
primento de onda de 50 em aproximadamente; seus flancos apresen
tam atitudes N10°0, 43°NE e N50°E, 48°SE, e o eixo, 55°, S85°E. 
Daí a 3,3 km para norte nos terrenos da fazenda ltapicuru ocorre 
epidoto-quartzo-biotita xisto onde se nota o desenvolvimento de 
boudinages formados por quartzo leitoso concordantes com a xisto
sidade, que apresenta atitudes N27°E, 42°SE e N30°E, 55°SE. Essas 
rochas são vistas a 400 m deste ponto, notando-se cristais prismáticos 
e aciculares de turmalina distribuídos aleatoriamente. 

Na vicinal à estrada Araguaçu-Dorilândia, que dá acesso à fazenda 
Campo Formoso, o Grupo Estrondo tem seus afloramentos a 7,5 km 
do entroncamento. O primeiro deles é um quartzo micaxisto alterado, 
crenulado, textura granolepidoblástica, que volta a aparecer a 400 m 
mais à frente, orientados segundo N20°E, 23°NO e N18°E, 26°NO. 
Intercalando aparece quartzito micáceo, laminado. Dai em diante 
ocorrem, alternadamente, quartzo micaxisto, micaxisto e quartzito 
orientados segundo N30°E, 38°NO; N40°E, 45°NO e N 17°E, 23°NO. 
Lentes e veios de quartzo ocorrem concordantes e discordantes aos 
planos de xistosidade, nesse último caso com desenvolvimento de 
hematita especular. 

Na vicinal à rodovia G0-154 que dá acesso à fazenda Campo For
moso, a 4,7 km do entroncamento, tem-se o primeiro afloramento do 
Grupo Estrondo, na forma de um micaxisto alterado e crenulado. 
Adiante 2,3 km aflora rocha ultrabásica (serpentinito), com estrutura 
foliada, alterada, composta de serpentina, clorita, tremolita e talco, 
apresentando fraturamentos que se intercruzam com espaçamento 
milimétrico; a foliação exibe atitude N27°E, 40-50°SE. Quartzo mica
xisto localmente granadífero volta a ocorrer a 2,5 km mais à frente, 
tectonizado, estrutura xistosa com veios de quartzo concordantes com 
os planos de xistosidade. Estes micaxistos afloram descontinuamente 
ao longo da estrada por uma extensão de 1.300 m, exibindo xistosida
de predominantemente segundo N22° E, quando então começam a 
aparecer biotita gnaisses relacionados ao Complexo Goiano; essas 
rochas ocorrem ao longo da estrada por uma extensão de aproximada
mente 9 km Após as exposições das rochas desse complexo, começam 
novamente a surgir os litótipos do Grupo Estrondo. Estes, até o final 
da seção, estão representados por quartzo micaxisto granadíferos, 

normalmente alterados, apresentando alguns cristais aciculares de 
turmalina distribuidos aleatoriamente. A xistosidade orienta-se segun
do N20° -25° E, 22°SO, e desenvolvem-se lineações de crenulação 
segundo N-S; N5°E; N10°E; N15°E e N20°E. Em alguns locais ocor
rem quartzo-biotita-muscovita xistos e quartzitos micáceos intercala
dos, apresentando dobramentos suaves e assimétricos com direção dos 
eixos segundo NS-10°0. Nesta seção o contato entre o Grupo Estron
do e o Complexo Goiano é dado por falha. 

Na região de São Miguel do Araguaia, o Grupo Estrondo está 
representado por alguns afloramentos de micaxistos com granada e 
sericita xistos, onde os planos de xistosidade orientam-se segundo 
N30°-80°0, 5°-20°NE. 

Ao longo do rio Araguaia, nas proximidades do vilarejo de Bandei
rante, ocorre rocha xistosa alterada, crenulada, com cristais milimétri
cos a submilimétricos de magnetita e orientada segundo N17°E, 37° 
SE. No rio Crixás-Açu, afluente do rio Araguaia pela margem direita, 
ocorrem alguns afloramentos do Grupo Estrondo. A cerca de 2,5 km 
da foz expõe-se rocha xistosa em zona de falha, caracterizada por um 
sericita-clorita-talco xisto, orientado segundo N10°0, 75°NE, voltan
do a aparecer a cerca de 700 m a montante, contendo magnetita fi
namente granular. Esta rocha também sofreu efeitos de cataclase. Daí 
para montante ocorrem rochas gnáissicas com estruturas zonar e inter
calações de anfibolitos, que podem ser rochas metavulcânicas graniti
zadas conforme propuseram Drago et ali i ( 1981 ). 

1.2.2 8.2.3- Posição estratigráfica 

Rego (1933) admitiu que houvesse uma discordância entre as rochas 
da Série Tocantins e uma formação mais antiga, designada genelica
mente de xistos do Arumateua, que correlacionou com a Série Minas. 
A idade dessa unidade mais antiga o autor admite que forçosamente 
deveria ser pré-gotlandiana ou talvez algonquiana 

PROSPEC (1961a) considerou que as rochas inerentes a esta uni
dade na época denominadas de Série Araxá situar-se-iam estratigrafi
camente entre o "Arqueano lndiferenciado" e a "Série Tocantins", 
com idade arqueana. 

Barbosa et alii (1966) e Puty et alii (1972) admitiram idade pré
cambriana para essas rochas; Puty et ali i ( 1972) as posicionaram entre 
o que chamam formação ferrifera (serra dos Carajás) e o Grupo To
cantins 

Silva et alii (1974), considerando que a estabilidade do Craton do 
Guaporé ocorreu no Ciclo Transamazônico, relacionaram as Unidades 
Tocantins e Araxá ao Pré-Cambriano Médio (aproximadamente 2 000 
MA), situadas estratigraficamente entre o Grupo Grão-Pará (serra dos 
Carajás) e o Complexo Xingu. 

Amaral (1974) enumerou uma série de evidências a favor de idade 
bem antiga (cerca de 2.000 MA) para as rochas desta unidade litoes
tratigráfica. Entre elas a de que no vale do rio vermelho, afluente do 
ltacaiunas, e na altura do Km 090 da rodovia PA-070 (Trecho Transa
mazônica-Conceição do Araguaia) sedimentos pouco ou nada meta
morfizados, correlacionáveis à Formação Gorotire, recobrem discor
dantemente os filitos do Grupo Tocantins. A Formação Gorotire se
gundo este autor é cortada por diques básicos datados em 1.500 MA. 
Estratigraficamente a unidade estaria entre o que chamou de Grupo 
Serra dos Carajás (> 2.000 MA) e seria contemporânea ao Grupo To
cantins (± 2.000 MA) e mais nova que os Granitos Serra dos Carajás 
e da Seringa. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975c) acreditam que a unidade, a 
qual chamaram de Xisto Quartzltica, teria idade relativa ao Pré-Cam
briano A (570-1.100 MA) e, nesse contexto, sua posição na coluna 
estratigráfica da Folha SC. 22 ficaria entre a Formação Cubencran
quém e o Grupo Alto Paraguai. 

Hasui, Abreu e Silva (1977), considerando que o Estrondo e o 
Tocantins comporiam uma única unidade litoestratigráfica e que seria 
a extensão da Faixa Paraguai-Araguaia, desenvolvida no Brasiliano, 
atribuíram a evolução e desenvolvimento dessas unidades a esse ciclo, 
no que foram seguidos por Abreu (1978). 

Hasui, Costa e Abreu (1980) e Hasui et a/ii (1980) atribulram a 
evolução do Grupo Estrondo ao Ciclo Uruaçuano, baseados em data
ções geocronológicas de rochas desse grupo. Nesse contexto o grupo 
estaria posicionado no Pré-Cambriano Superior ( 1.000 MA). Esta ida
de é aceita por Abreu, Silva e Hasui (1980) e Costa (1980). 
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Esta admissão não encontra ressonância em relação aos trabalhos 
do Projeto RADAMBRASIL. Cunha et alii (1981) posicionaram o 
Grupo Estrondo no Pré-Cambriano Médio baseados em datações de 
rochas do "Complexo Colméia". Nesse aspecto, os citados autores 
comentaram que, em se considerando que o Grupo Estrondo é parte 
de uma faixa orogênica polifásica e provavelmente policíclica, existi· 
riam várias especulações a respeito do seu verdadeiro posicionamento 
estratigráfico. Os autores interpretando que algumas litologias do 
"Complexo Colméia" seriam pós-xistos do Grupo Estrondo (xistos 
migmatizados), dataram rochas quartzo-feldspáticas que plotadas em 
diagrama isocrônico Rb/Sr alinharam-se segundo a reta de 1.800 MA. 
Com base nesses dados, posicionaram o Grupo Estrondo no Pré-Cam
briano Médio. 

Cunha et a/ii (1981) também referiram-se a uma faixa de epimeta· 
morfitos, denominada por Montalvão (1979) de Grupo Santo Antô· 
nio, que estruturalmente é discordante do Grupo Estrondo. O Grupo 
Santo Antônio é cortado por granitos tipicamente intrusivos, com 
idade radiométrica de 2.000 MA. Em virtude dessa discordância estru· 
tural, é provável que esta unidade litoestratigráfica (Grupo Santo 
Antônio) seja mais nova que o Estrondo, o que também estabeleceria 
uma idade mínima para a unidade em pauta, fato aventado por Bezer
ra et ali i (1981 ). 

Além desses fatos deve-se citar o problema das relações estratigráfi· 
cas entre a unidade definida por Trouw et alii (1976) como Grupo 
Tucuruí e o Grupo Tocantins. Hasui et alii (1981) afirmam que o Gru
po Tucuruf é correlato da Formação Gorotire, e que na região de 
Tucuruí o Grupo Tocantins foi lançado através de falha de empurrão 
sobre as rochas daquele grupo. Isto indica que o Grupo Tocantins 
estava estratigraficamente abaixo do Grupo Tucuruí, sendo estas rela· 
ções invertidas tectonicamente na ocasião do empurrão. Ora, a Forma
çãO Gorotire tem idade mínima de 1.700 MA, época em que nela se 
introduziram os corpos plutônicos da Suíte Intrusiva Tarumã (Cunha 
et ali i, 1981). Amaral (1974) como comentado anteriormente tam· 
bém admitiu que existem sedimentos da Formação Gorotire recobrin
do o Grupo Tocantins; e Montalvão (informação verbal, 1980) infor· 
ma que na serra do Tapa (Folha SB. 22 Ataguaia) existem sedimentos 
desta formação recobrindo aquele grupo. 

Analisando os Grupos Estrondo e Tocantins, no contexto de um 
Supergrupo Baixo Araguaia, estes fatos levam a posicioná-los no Pré· 
Cambriano Médio com idade mínima de 1.850 MA. E o Grupo Es
trondo na coluna estratigráfica da Folha SD. 22 Goiás é mais novo 
que o Grupo Pilar de Goiás e mais antigo que o Grupo Tocantins. 
Considerando-se a evolução das Faixas Araguaia-Tocantins e Uruaçu, 
contemporâneas, o Grupo Estrondo é temporalmente homólogo aos 
Grupos Araxá e Ara í. 

1.2.2.8.2.4- Geocronologia 

Nos domínios da Folha SD. 22, não existe nenhuma datação disponí
vel nos metamorfitos do Grupo Estrondo. Entretanto, na Folha SC. 
22, vizinha a norte desta área, Hasui et alii (1980) apresentaram uma 
isócrona Rb/Sr para estas rochas com aproximadamente 1.080 MA e 
razão inicial O. 707, interpretada como idade do metamorfismo regio· 
nal que afetou esta unidade. Amostras de xistos afetadas por feldspati· 
zação provocada pelo Granito de Barrolândia também foram datadas 
por Hasui et a/ii (op. cit.) e delinearam uma isócrona de 520 MA, re
fletindo uma reomogeneização isotópica ocorrida por influência da 
intrusão brasiliana. 

As mesmas considerações feitas quando se comentou a geocrono
logia do Grupo Araxá são válidas para o Grupo Estrondo, ou seja, as 
datações Rb/Sr em metassedimentos ricos em biotita equivalem a data
ções K/Ar, refletindo unicamente o último evento de reomogeneiza· 
ção isotópica que afetou as rochas. Nesse contexto, Cunha et a/ii 
(1981 ), admitindo que a segunda migmatização das rochas da região 
de Colméia (GO), refletida na idade de 1.850 MA, afetou os xistos do 
Grupo Estrondo, estabelecem que essa idade seria mínima para o 
Grupo Estrondo. Hasui et a/ii (1980) acreditam que esta idade bem 
como a de 2.700 MA, obtidas para o Complexo Colméia, significam 
eventos ocorridos no embasamento granito-gnáissico, antes da instala· 
ção do Supergrupo Baixo Araguaia, e que as rochas do complexo te
riam subido provavelmente por diapirismo granítico em uma época 
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ainda não estabelecida; assim relacionam a evolução e desenvolvimen
to do Supergrupo Baixo Araguaia ao Ciclo Uruaçuano. 

No presente trabalho, considerando os fatos comentados no item 
referente à posição estratigráfica deste grupo, aceitam-se os postulados 
de Cunha et ali i ( 1981) até que datações mais realistas possam estabe
lecer sua idade de formação 

As idades K/Ardisponíveis para o Grupo Estrondo variaram de 520 
a 430 MA (Hasui et alii, 1980), demonstrando que a unidade também 
sofreu evento térmico durante o Ciclo Brasiliano. 

Portanto, a partir dessas considerações pode-se admitir que sob o 
ponto de vista geocronológico os Grupos Estrondo, Arar e Araxá tive
ram uma evolução semelhante. 

1.2 2.8.2.5- Petrografia 

Na área da Folha SD. 22, as rochas do Grupo Estrondo estão muito 
pobremente expostas. Acrescente-se a isso o fato de terem sofrido um 
elevado grau de alteração intempérica, o que dificulta a coleta de 
amostras frescas, passíveis de serem analisadas em lâmina delgada, e 
assim seu estudo petrográfico foi bastante prejudicado. Desse modo, 
não obstante o número insignificante de amostras analisadas, far-se-á a 
seguir uma descrição sucinta de alguns exemplares. 

Muscovita-biotita-plagioclásio gnaisses - São rochas que em amostra 
de mão apresentam-se com coloração cinza, granulação fina a média, e 
conspícua anisotropia. Ao microscópio denotam textura granoblásti· 
ca, modo como se arranjam seus minerais constituintes representados 
por quartzo, biotita, plagioclásio, muscovita e sericita. As micas estão 
encurvadas e algo kinked, enquanto o quartzo apresenta extinção algo 
ondulante, atestando presença de esforços compressivos na rocha. Sua 
foliação parece tender para um bandeamento fino. 

Quartzo-muscovita xisto - São rochaS com estrutura xistosa onde há 
desenvolvimento de boudinages formadas por quartzo leitoso, concor
dantes com a xistos idade; os cristais de quartzo estão localmente esti· 
rados. Quartzo e muscovita são os principais minerais da rocha, apare· 
cendo em alguns exemplares a biotita, o plagioclásio e carbonato. 
Opacos são os acessórios comuns. Ao microscópio denotam textura 
granoblástica ou granolepidoblástica, mormente fina, e seu aspecto 
geral resume-se na presença de abundantes cristais finos recristalizados 
orientados de quartzo, que se entremeiam com as palhetas igualmente 
abundantes de muscovita orientada que também ocorrem em placas. 
Ocorrem também níveis descontínuos essencialmente micáceos que se 
alternam com aqueles quartzosos. Nos primeiros, a textura é lapido· 
blástica e, nos segundos, granoblástica orientada. 

As palhetas de muscovita variam em granulometria dentro do in· 
tervalo da granulação fina, com faixas onde as mesmas aparecem com 
dimensões ligeiramente diferentes. Mineral opaco xenomórfico espar
so ocorre orientado. 

Quartzo-biotita xisto - Estas são rochas de granu I ação fina a média, 
em geral granolepidoblásticas, mas localmente porfiroblásticas e estru· 
tura xistosa. Quartzo e biotita são os minerais predominantes, ocor
rendo secundariamente o plagioclásio e epídoto; enquanto que opacos 
sãO acessórios. Quartzo e biotita orientadamente dispostos entre· 
meiam·se constituindo espessas faixas mistas com as quais se alternam, 
essencialmente quartzosas e biotíticas, adicionando-se ao conjunto 
algum ep(doto; as faixas quartzo-biotfticas contornam porfiroblastos 
constituídos por um agregado de cristais de ep(doto. 

Um dos exemplares, em sua maioria, é constituído por cristais 
finos de quartzo e biotita orientados, que se entremeiam em arranjo 
granolepidoblástico, com o desenvolvimento de uma xistosidade bem 
definida. Níveis essencialmente quartzosos ou biotfticos intercalam~e 
com aqueles predominantemente mistos. Nos primeiros, o quartzo 
fino xenomórfico recristalizado exibe um arranjo granoblástico orien· 
tado, ao passo que a biotita com acentuado pleocrolsmo (variando de 
um marrom-amarelado-claro ao marrom-escuro) e orientação tem 
grande participação dos n(veis mistos (quartzo·biotfticos), assim como 
constitui aqueles finos puramente micáceos. Epídoto granular xeno· 
mórfico ocorre freqüentemente, ora individualizado ora em agregados, 
localmente observando-se porfiroblastos arredondados, que são con· 
tornados pelos nlveis quartzo-biotíticos. O plagioclásio ocorre em 
alguns exemplares. 



Epi'doto-quartzo-biotita xisto- São rochas que em geral exibem colo
ração cinza a cinza-escuro, bastante foliadas, apresentando lâminas de 
quartzo recristalizados, sendo a foliação bem caracterizada pela orien
tação dos minerais micáceos. Exibem textura variável, ora granolepi
doblástica ora porfiroblástica em matriz granoblástica, ou glomeropor
firoblástica em matriz granolepidoblástíca. A mineralogia essencial 
encontra-se representada predominantemente por quartzo, biotíta e 
epídoto, e em menor quantidade, plagioclásio, opaco, apatita, zircão 
e muscovita rara. 

Os exemplares analisados encontram-se bastante recristalizados, 
com presença de fenômenos hidrotermais. Quando a textura é glome
roporfiroblástica, os glomeroporfiroblastos são de epídoto e quartzo. 
Sombras de pressão com recristalização de quartzo são comuns. Mi
croscopicamente são finamente bandeadas, com leitos ricos em quart
zo alternados com outros ricos em.;;biotita castanha. As espessuras 
destes layers variam de 1 a 2 mm. São rochas que indicam metamorfis
mo numa faixa de transição dos xistos verdes para anfibolito. 

1.2.2.8.3- Grupo Tocantins 

1.2 2.8.3.1 -Generalidades 

Como já referido anteriormente, essa unidade litoestratigráfica deve 
sua denominação a Rego (1933) que assim se referiu: "Chamaremos 
ao conjunto de rochas mais ou menos metamórficas, cortadas por 
eruptivas ácidas, que aflora desde abaixo de Alcobaça até Marabá e 
além, Série do Tocantins, sob reserva de poder ser dividido por uma 
discordância em dois grupos dos quais o superior pode ser gotlandiano." 

Ramos ( 1958 apud Lamego, 1959) denominou de Série Araguace
ma a uma sucessão de filitos cinzentos, quartzitos, itabiritos e calcá
rios que afloram ao longo do rio Araguaia, da foz do rio Muricizal, 
passando por Pau-D'Arco e Conceição do Araguaia até Araguacema. 
Posteriormente, este termo foi abandonado em favor da "Série do 
Tocantins", de Rego ( 1933). 

PROSPEC (1961a) descreveu a "Série" Tocantins como consti
tuída predominantemente de filitos claros, brancos e esverdeados, 
quartzitos e algumas ocorrências de calcário. A partir da confluência 
Araguaia-Tocantins para jusante, noticiou uma sucessão de meta
grauvacas, filitos, quartzitos, calcários finos e calcofilitos que seriam 
observáveis nas corredeiras, desde São João até I ta boca e Tucuru (,que 
constituiriam a típica "Série" Tocantins. 

Para Barbosa et alii (1966) a "Série" Tocantins ocuparia na área 
do Projeto Araguaia duas faixas; a primeira se estenderia no rumo 
noroeste, desde a ilha do Bananal até a "Cachoeira von Martius no rio 
Xingu, a segunda perlongaria o rio Araguaia desde o paralelo 10°S se
guindo pelo Tocantins até Tucuru(" Esta "série" ter-se-ia depositado 
como um miogeossincl íneo sobre o embasamento da Série Araxá e do 
Arqueano. A primeira faixa, Schobbenhaus Filho et ali i ( 1975c) inter
pretaram como componente do Grupo Alto Paraguai, relacionado à 
Formação Diamantino. 

Almeida ( 1967b) em seu "Geossincl íneo Paraguai-Araguaia" 
correlaciona as rochas do Grupo Tocantins com as do Grupo Cuiabá 
e "Araguacema". Tratar-se-ia de: "uma espessa seqüência terrlgena in
ferior, em parte com caráter de flysch" 

Puty et a/ii (1972) descreveram o Grupo Tocantins como consti
tu f do essencialmente de filitos, clorita xistos, clorita-sericita xistos 
e calcomuscovita-clorita xistos. Quanto ao contato com o Grupo Ara
xá, apesar da inexistência de bons afloramentos, esses autores supõem 
que seja transicional gradando de clorita xistos a biotita xistos 

Guerreiro & Silva (1976) descreveram o Grupo Tocantins como 
constituído por rochas metamórficas de baixo grau, fácies xisto verde, 
onde se incluem clorita xistos, fi litos, quartzitos e rochas magnesianas, 
como talco xisto, talco-actinolita xisto e serpentinitos. 

Montalvão (1977) reduziu o Grupo Tocantins à categoria de for
mação, incluída no Grupo Xambioá, unidade por ele proposta. A 
"Formação" Tocantins foi descrita como constituída predominante
mente de filitos, clorita xistos, sericita-clorita xistos e calcomuscovita
clorita xistos. Em 1978, este autor recolocou a unidade à categoria de 
grupo. 

Hasui, Abreu e Silva (1977) propuseram que se abandonasse o ter
mo Grupo Tocantins, o qual foi substituído dentro do Grupo Baixo 

Araguaia pelas Formações Couto Magalhães e Pequizeiro A Formação 
Couto Magalhães incluiria todos os sedimentos terrígenos que até 
àquela época eram incluídos no Grupo Tocantins; suas rochas seriam 
essencialmente filitos com intercalações lenticulares de quartzitos. 
A Formação Pequizeiro que representaria a parte oriental do que era 
chamado Tocantins, os autores admitiram que seria o reflexo de um a
tivo magmatismo que irrompeu não no início da evolução geossincli
nal mas numa fase imediatamente anterior à inversão Sua constitui
ção seria à base de clorita xistos principalmente, aparecendo também 
os talco xistos, talco-actinolita xistos, actinolita xistos, serpentinitos 
e metabasitos. 

Abreu (1978) elevou o Grupo Baixo Araguaia à categoria de super
grupo, quando então retoma a denominação Grupo Tocantins, sub
dividido nas Formações Couto Magalhães e Pequizeiro (Hasui; Abreu; 
Silva, 1977); rochas máficas e ultramáficas seriam contemporâneas 
da Formação Pequizeiro. 

Cunha et ali i ( 1981) mapearam o Grupo Tocantins como uma fai
xa orientada na direção norte-sul, distribuído por toda a extensão da 
Folha SC.22 Tocantins. Quanto às rochas que Barbosa et ali i ( 1966) 
mapearam a oeste da ilha do Bananal como pertencentes a esse grupo, 
os autores acreditaram pertencer à Formação Diamantino conforme 
já propuseram Schobbenhaus Filho et alii ( 1975c). 

Na área da Folha SD 22 Goiás, à semelhança do Grupo Estrondo, 
o Grupo Tocantins encontra-se muito pobremente exposto. Os litó
tipos inerentes a esta unidade nos tratos da área foram filitos, quart
zitos, clorita xistos, sericita xistos, metassiltitos, metargilitos e me
tarcóseos, que regra geral se encontram em adiantado processo de 
alteração intempérica. Aqui, este grupo também não comportou sub
divisões em formações, mas acredita-se que estudos com maior grau de 
detalhe possam compor seu quadro estratigráfico. O metamorfismo 
sofrido pela unidade situa-se na fácies xisto verde, sendo suas estrutu
ras planares orientadas, de modo a compor uma vergência tectônica em 
direção à Plataforma Amazônica. 

1.2.2 8 3.2- Distribuição na área 

As rochas do Grupo Tocantins encontram-se na área mapeada restri
tas a uma pequena faixa com direção NE-SO, na sua extremidade se
tentrional, ou mais precisamente na porção centro-norte do quadran
te nordeste da Folha SD.22. Esta faixa que se encontra quase que to
talmente nos domfnios da quadrícula SD.22-X-A (canto nordeste) 
tem seus limites a leste com o Complexo Goiano e a oeste com a Co
bertura Sedimentar do Bananal. A sul e sudeste transiciona para os 
metassedimentos do Grupo Estrondo e emerge na forma de pequenas 
faixas isoladas, em meio aos sedimentos quaternários da citada cober
tura sedimentar, por onde serpenteia o Braço Menor do rio Araguaia, 
que estrutura a ilha do Bananal. 

Afloramentos desta unidade litoestratigráfica podem ser observa
dos em algumas das estradas que cortam sua área de exposição. Ao 
longo da rodovia que liga as localidades de Dorilândia e Sandolân
dia, o primeiro afloramento encontra-se a 11,5 km de Dorilândia; 
ocorre uma seqüência de sericita xisto alterado composto essencial
mente de sericita e raramente quartzo. São vistos leitos e lentes de 
quartzo com espessuras milimétricas a centimétricas concordantes 
com os planos de xistosidade; estes configuram dobras inversas em 
que os flancos orientam-se segundo N20°E, 72°SE e N30°E, 50°SE. 
Nota-se às vezes no fechamento das dobras o desenvolvimento de es
truturas colunares (mullions) de quartzo. Prosseguindo na seção o 
próximo afloramento é visto a 10m do córrego Ribeirãozinho expon
do um filito parcialmente laterizado, composto essencialmente de se
ricita e clorita. A 1,7 km antes do rio do Fogo, assoma um quartzo
sericita xisto alterado exibindo clivagem de crenulação, além de veios 
de quartzo concordantes com os planos de xistosidade O último aflo
ramento nesta estrada pode ser observado a 5,4 km de Sandolândia, 
onde ocorre um sericita-muscovita xisto com magnetita, exibindo 
xistosidade com atitude N35°E, 40°SE e lineação de crenulação 
segundo 8°, 528° O. 

Na estrada de acesso à fazenda Três Barreiras a partir de Dori
lândia, ocorre apenas um afloramento que se localiza a 6,2 km desta 
localidade. Ocorre um sericita xisto alterado, crenulado, com estru
tura xistosa fina, composto predominantemente de sericita e, em 
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pequena percentagem, quartzo e mineral com hábito acicular e pris
mático distribuído nos flancos de xistosidade. 

Na estrada de acesso à fazenda dos Mineiros (fazenda Pati S/A) 
ocorre apenas um afloramento de rochas do Grupo Tocantins, que se 
encontra a 3, 7 km antes dessa fazenda. Ocorre nas margens da estrada 
metarenito feldspático, conglomerático, cataclasado e acamado, com
posto de quartzo e feldspato parcialmente caulinizado, contendo sei
xos arredondados de metapelito ou metapsamito; ocorrem também 
veios de quartzo com espessuras milimétricas a centimétricas. O aca
mamento apresenta atitude N35° E, 40°SE. Intercalado no metarenito 
conglomerático, aflora numa faixa de aproximadamente 20 m de lar
gura, uma rocha metamórfica com foliação fina, assemelhando-se à 
clivagem ardosiana (superff cie S 1 ) , que é discordante ao acamamento 
(S0 l Este é evidenciado pela alternância de lâminas de metapelito de 
cor cinza-avermelhado, com lâminas e camadas de até 2,5 em de es
pessura de metapelito de cor cinza-claro. O acamamento (S0 ) apresen
ta atitudes N34°E, 65°SE e N30°E, 65°SE, e a clivagem ardosiana 
(S,) orienta-se segundo N30°E, 82°NO; N25°E, 80°NO e N30°E, 
85°NO Esta rocha é um metassiltito. 

1.2.2.8.3.3- Posição estratigráfica 

Rego (1933) ao definir a "Série do Tocantins" aventou a possibilidade 
da mesma poder ser considerada ordoviciana, cambriana ou algon
quiana, admitindo que, do mesmo modo que as unidades a ela correla
tas, era muito diffcil precisar sua idade. 

Alguns autores que estudaram as rochas relacionadas à Faixa Oro
gênica Araguaia-Tocantins admitem uma discordância entre Grupos 
Estrondo e Tocantins (Rego, 1933; Barbosa et ali i, 1966; Silva et ali i, 
1974) Outros, considerando a passagem de um grupo para outro 
transicional em termos de grau metamórfico, bem como a uniformi
dade do padrão estrutural entre os dois, advogam um contato concor
dante transicional (Puty et alii, 1972; Amaral, 1974; Schobbenhaus 
Filho et alii, 1975a e b; Montalvão, 1977 e 1978 e Cunha et a/ii, 
1981). Na área em pauta em que pese a ausência de bons afloramen
tos, bem como a descontinuidade entre os mesmos, acredita-se que 
não haja discordância entre essas unidades. Nesse caso, em sendo o 
Grupo Tocantins de grau metamórfico mais baixo, suas rochas, no 
interior da bacia de sedimentação, que se acredita ter sido a mesma 
para ambos os grupos, sucederam àquelas do Grupo Estrondo. Logo, 
os comentários efetuados, quando da posição estratigráfica deste gru
po, são válidos para as rochas do Grupo Tocantins, que assim também 
fica posicionado no Pré-Cambriano Médio ~ mais antigo que os Gra
nitos Serra da Mesa, Serra Dourada, Serra do Encosto e Serra Branca. 

1.2.2.8.3.4- Geocronologia 

As rochas do Grupo Tocantins, na área, não foram submetidas a data
ções radiométricas. Os dados que se dispõe são aqueles de Hasui et alii 
( 1980) que faz os seguintes comentários: "Do Grupo Tocantins, fo
ram analisados filitos perfurados pelas sondagens na área da barragem 
de Tucuruí. Nessa área, importante empurrão lançou o Grupo To
cantins sobre a Formação Tucuruí (Trouw et ali i, 1976) e ambos mos
tram acentuados efeitos de recristalização. O diagrama isocrônico da 
Figura 1.8 mostra idade de 850 MA com razoável desequiiíbrio iso
tópico. Tal cifra pode ser assumida como representando o reaqueci
mento induzido pelo empurrão Datações K/Ar do Grupo Tocantins, 
realizadas em rochas básicas, deram resultado de 780, 560 e 480 MA, 
atestando rejuvenescimento isotópico." 

No entanto, como referido no item anterior, e conforme postula
do por Cunha et ali i ( 1981), em vista de sua aparente transição para 
o Grupo Estrondo, foi posicionado no Pré-Cambriano Médio com ida
de mínima ao redor de 1.850 MA. 

Acrescente-se a isso o fato de serem, conforme Hasui et ali i ( 1981), 
as Formações Gorotire e Turucu í correlacionáveis e que pelas relações 
apresentadas (o Grupo Tocantins jogado por falha de empurrão sobre 
a Formação (Grupo) Tucuruf) o Grupo Tocantins é mais antigo que a 
referida formação. Nesse caso o Grupo Tocantins teria forçosamente 
que ser mais antigo que 1. 700 MA, idade essa, mínima para Formação 
Gorotire, obtida através de datação radiométrica nos granitos que a 
intrudem. 
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1.2.2.8.3.5 - Petrografia 

Apenas três amostras foram microscopicamente analisadas, sendo que 
duas foram classificadas como filito e uma como metarenito. 

Filitos - Macroscopicamente e microscopicamente são bastante di
ferentes. Um possui coloração cinza-esbranquiçado, mostrando faixas 
paralelas rosadas e avermelhadas. Encontra-se alterado, exibindo uma 
foliação muito forte e a sua granulação é muito fina com ampla con
tribuição de argila. A composição essencial encontra-se representada 
por micas, quartzo e argila. 

Ao microscópio foi classificada como clorita-quartzo-sericita filito, 
uma exibe textura blastoclástica cataclasada de granulação fina, cons
tituída primordialmente por ser i cita e quartzo, seguido de opacos, 
com algumas pontuações de clorita biotitizada (?), zircão e manchas 
de argila; a turmalina ocorre e é fara 

A sericita representa o principal componente, apresentando-se em 
diminutas !ameias orientadas, em discordância com a superfície S 0 ; 

observam-se também em situações esporádicas grãos de sericita recris
talizados, os quais se encontram dispostos em discordância com a su
perfície de cristalização da sericita. 

O quartzo é o segundo componente ocorrendo com formas anédri
cas em meio às micas, apresenta-se límpido, orientado e estirado se
gundo a foliação dominante das micas em discordância com a superfí
cie deposicional Observa-se com perfeição que, por ocasião da forma
ção da foi i ação metamórfica de primeira ordem, a contribuição cata
elástica foi bastante acentuada, produzindo inúmeras fraturas e estru
turando formas de tendência lenticulares 

Opacos indiferenciados encontram-se amplamente distribuídos, 
por vezes alterados, maculando todo o conjunto, em particular nas 
porções mais pelíticas; neste último caso os opacos são bastante finos. 

Algumas pontuações de clorita biotitizada (?) são encontradas em 
associação com sericita 

A outra amostra possui coloração esverdeada, encontrando-se bas
tante alterada e laminada A sua granulação é muito fina, constituin
do-se essencialmente de micas e quartzo 

Microscopicamente foi classificada como um quartzo·clorita filito, 
exibindo textura granolepidoblástica perfeita, granulação fina, sendo 
constituída principalmente por clorita e quartzo, seguido por manchas 
de óxido de ferro em condições muito secundárias, tendo ainda pon
tuações escassas de opacos e turmalina. 

A clorita é o principal componente, apresentando-se em finas la
melas anédricas a subédricas, dispostas orientadamente. Permeando a 
clorita ou intercalando-a em finos níveis, encontram-se distribuídos 
grãos de quartzo; possuem formas variando de anédricas a euédricas, 
são bastante I ímpidos, exibindo c011tatos retos em essencial, por vezes 
também curvos, em particular nos níveis quartzíticos ou em agregados 
laminares geralmente de granulação mais grossa onde tende a apresen
tar textura de equilíbrio, com formas poligonais por vezes perfeita 
Segundo Vernon ( 1976) a dimensão do quartzo é controlada pela 
quantidade de micas, sendo mais retardada onde ela se faz mais cons
tante; por outro lado a textura de equilíbrio ou espuma é típica de 
um agregado com alto grau de estabilidade 

Metarenito - Em amostra de mão apresenta cor cinza-claro, alterada, 
maciça, revelando orientação e fraturas. A granulação é fina, sendo 
composta essencialmente por clastos de quartzo 

Em seção delgada foi classificada como um metarenito quartzoso, 
o qual apresenta textura elástica, orientada, granulação areia fina, com 
variações a areia média ( 1,7 mm) e tamanho argila. 

Constitui-se essencialmente de quartzo, num percentual superior a 
95%, seguido por pontuações de feldspatos (plagioclásio? ), chert, opa· 
cos, sericita e clorita, com aparições raras de zircão. 

O quartzo apresenta formas anédricas variadas, com bordos dificil
mente suturados, mostrando formas com tendências arredondadas e 
convexas. Os grãos se tocam, exibindo contatos nítidos, encontrando
se bem soldados por sílica Os feldspatos são de diflcil identificação, 
caracterizando-se algumas pontuações de plagioclásio maclado; não 
apresentam alterações. 

As micas quando presentes ocupam os espaços intergranulares nos 
contatos do quartzo, mostrando com clareza o seu caráter incipiente 
de formação. A ser i cita e a clorita geralmente encontram-se associadas. 



Metamorfismo - A paragênese metamórfica destas rochas é bastante 
simples, estando representada por sericita, clorita e quartzo, sabia
mente conhecida como da fácies xisto verde baixo, se comparada aos 
estudos apresentados para metapelitos em Miyashiro ( 1975b), ou grau 
incipiente, podendo persistir até ao grau fraco, se analisadas em analo
gia com os estudos de Winkler (1977) nos diagramas AFM. 

1.2.2.9 - Granito Serra da Mesa 

1.2.2.9.1 -Generalidades 

Barbosa et alii ( 1969) referiram-se sobre os corpos gran fticos que 
ocorrem na serra Dourada, serra da Mesa e a montante da confluência 
do rio São Félix; estes corpos são circundados pelas rochas dos Gru
pos Araxá e Ara f. Quanto ao Granito Serra da Mesa, Barbosa et a/li 
(op. cit.) disseram que ele tem forma ovalada com seu eixo maior de 
direção nordeste ocupando uma área de 230 km 2

• Continuando, estes 
autores admitiram que estruturalmente estes corpos granfticos fossem 
removimentação de rochas mais antigas e que, posteriormente, funcio
nando como corpos rfgidos sujeitos à força diastrófica foram impeli
dos para cima. Tal conclusão foi baseada na cataclase do granito. 

Marques et a/li (1973), quando realizaram um trabalho sobre o 
Granito Serra Branca, referiram-se ao Granito Serra da Mesa como 
sendo de idade de 700 MA 

Marini et alii (1974), estudando o Granito Serra da Mesa, mostra
ram o aspecto isotrópico do centro e anisotrópico das bordas do gra
nito. O granito seria composto principalmente de quartzo, feldspato 
potássico, plagioclásio, hornblenda, biotita e, entre os acessórios, des
tacam-se a cassiterita e a fluorita. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) pronunciaram-se resumida
mente sobre o Granito Serra da Mesa. 

Marini, Fuck e Figueiredo (1976) admitiram um contato aparen
temente intrusivo nos paragnaisses da Formação Cachoeira das i:guas 
(Marini et alii, 1974), porém consideraram escassas as evidências por 
falta de efeitos térmicos nas rochas encaixantes. A natureza intrusiva 
parece ser evidenciada para aqueles autores por xenólitos de xistos e 
veios de pegmatitos intrudidos nos xistos e paragnaisses. Entre os aces
sórios, a cassiterita ocorre em quase todas as amostras. 

O Granito Serra da Mesa tem forma oval, alongado na direção NE
SO, com eixo maior de aproximadamente 25 km, e é de jazimento 
subvulcânico (fluorita, quartzo azulado, cassiterita etc.). Sua impor
tância sob o ponto de vista metalogenético reside nas suas mineraliza
ções em cassiterita, columbita e tantalita etc. t representante de um 
magma bastante diferenciado alto em Rb, F, K, Si e baixo Sr. O gra
nito ora é isotrópico ora anisotrópico (Fig. 1.69). 

1.2.2.9.2 - Distribuição na área 

O Granito Serra da Mesa constitui um corpo de forma ovalada, cujo 
eixo maior orientado na direção NE-SO conta com aproximadamente 
40 km de extensão e o eixo menor, perpendicular, tem dimensão de 
cerca de 20 km. O corpo está situado a sul da sede do municfpio de 
Minaçu. Quanto à distribuição das litologias que constituem o corpo 
granftico, descrever-se-ão algumas seções realizadas cujos pontos cita
dos encontram-se na Figura 1.70: na seção geológica realizada no sen
tido N80°0, partindo da estrada Patrimônio São José-Garimpo Ve
lho, a 1,2 km do infcio da seção, aflora granito gnaisse, cor cinza
esbranquiçado, holocristalino, anisotrópico, fino, composto principal
mente de quartzo, feldspato e mica, e adiante 20 m a rocha está 
muito alterada e ocorrem concentrações de biotita na forma discóide 
(de até 2 em de diâmetro), paralelas à foliação; este gnaisse se prolon
ga mais de 200 m e está cortado por veios de quartzo leitoso. O gnais
se continua aflorando e na subida depois de um córrego está cortado 
por veios de pegmatitos de ± 1 em de espessura com direção N10°E. 
Na estação geológica 4006/EG-05/E B/71, a rocha é granftica, algo fo
liada, cor róseo-esbranquiçada, fina, contendo biotita em quantidade 
razoável, que também se apresenta como concentrações em formas de 
discos (de até 1,5 em de raio). sendo que sua foliação orienta-se se
gundo N30°E. O granito gnaisse continua aflorando e nos pontos 
4006/EG-7 /EB/73 e EG-1;1/EB/74 está cortado por veios de pegma
titos; próximo ao córrego Lajeado aflora gnaisse alterado, cor róseo
acinzentada, fino a médio, com manchas de biotita alinhadas e, após 
o córrego, ocorre quartzo-muscovita xisto (4006/EG-10/EB/76). 
com 10m de afloramento, alterado. Após o quartzo-muscovita xisto, 

ocorre novamente blocos de granito gnaisse e no ponto 4006/EG-12/ 
EB/78 volta a ocorrer o xisto ou greisen alterado; neste trecho final, 
é provável uma intercalação do gnaisse com o material xistoso. No 
4006/EG-13/EB/79 afloram quartzo-mica xistos e, a 20 m, asso
mam blocos de quartzitos, estes juntamente com os micaxistos fazem 
parte do Grupo Araxá. Esses xistos em muito se assemelham com 
aqueles que ocorrem como lentes em meio ao granito, e da f há dúvida 
se estes últimos são greisen ou representam restos de rochas do Grupo 
Araxá. 

Na seção geológica no rumo S80°E, partindo da estrada Patrimô
nio São José-Garimpo Velho, o primeiro afloramento está a 400 m, 
no topo do morro onde ocorre granito gnaisse com foliação N55°0-
1 0° NE, e em todo trecho ocorrem blocos de quartzo leitoso; descen
do o morro em direção à drenagem, aflora rocha granftica homogênea, 
cortada por veios de quartzo. Após o córrego assoma no 4006/EG-15/ 
EB/81 rocha granítica, gnaissificada, bastante alterada com bandea
mento N70°0-15°NE, e a aproximadamente 500 ma leste desponta 
em um morrote alinhado na direção N50°0, com 2 m de largura, ro
cha alterada, composta de mais de 90% de biotita; no córrego seguin
te, aflora granito gnaisse (4006/EG-18/EB/84), cortado por veios aplí
ticos; esse granito gnaisse continua aflorando e no ponto 4006/EG-21/ 
EB/87 está cortado por veios pegmatíticos; no 4006/EG-22/EB/88, 
ocorrem blocos de xisto grafitoso ou greisen, enquanto que no 4006/ 
EG-23/EB/89 volta a aflorar o granito gnaisse novamente; no 4006/ 
EG-24/EB/90.1 (3), ocorrem concentrações discóides de biotita dentro 
do gnaisse e faixas de rocha xistosa e micácea, tendo o mesmo com
portamento da seção anterior onde parece haver intercalação de gnais
se e xisto (ou greisenl; o 4006/EG-25/EB/91 é um granito gnaisse e 
está em contato com quartzito branco ,(4006/EG-26/EB/92.1 (3)), 
entre este e o EG-25 ocorrem blocos de rocha escura que parece anfi
bolito; continuando a seção, sobe-se para os muscovita quartzitos do 
Grupo Araxá. 

Na seção geológica na estrada Patrimônio São José-Garimpo 
Velho, iniciando a 4 km de São José e terminando após o garimpo, o 
primeiro afloramento está a 400 m do Patrimônio São José, tratando
se de um granito levemente orientado, cinza-claro, granulação fina a 
média, cortado por veios de pegmatitos; o próximo afloramento, o 
4006/EG-28/EB/94, encontra-se representado por blocos de granito 
gnaisse. Daí a 1,8 km, formando morrote, aflora novamente o gr{lnito 
gnaisse (4006/EG-29/EB/95); enquanto que o 4006/EG-30/EB/96, 
situado a 500 m do anterior, é um gnaisse com bandas alternadas, 
ricas em félsicos e máficos; o gnaisse aflora até abaixo do Garimpo 
Velho; deste ponto em diante, a seção seguiu rumo SE. No leito de 
uma drenagem, ocorre rocha gnáissica com concentração de biotita e 
grafita de formas ovaladas com 12 em de raio; no 4006/EG-34/EB/ 
100.1 (2) tem-se o local do contato entre o gnaisse e o xisto grafitoso; 
no gnaisse ocorrem nódulos de grafita e xisto grafitoso. Este xisto faz 
contato com quartzito e depois do quartzito aflora novamente xisto 
grafitoso. 

A seção geológica no trecho da antiga estrada Patrimônio São 
José-Minaçu, a 2,3 km do córrego Lajeado em direção à fazenda do 
Sr. José, aflora com 25m de extensão, um quartzo-muscovita xisto ou 
greisen, que passa para um granito gnaisse (4006/EG-36/EB/102). 
Continuando-se na seção, aflora um xisto grafitoso (4006/EG-37/E B/ 
103) com manchas irregulares de grafita; o xisto tem foliação N15°E-
350NO, N55°E-29°NO e N40°E-35°NO; na estação 4006/EG-38/EB/ 
104, 150 m adiante da fazenda do Sr. José, ou mais precisamente no 
córrego Água Branca, ocorre quartzito micáceo. 

1.2.2.9.3- Posição estratigráfica 

O Granito Serra da Mesa a exemplo do Granito Serra Branca é um 
granito intrusivo, magmático, "subvulcânico" (fluorita, cassiterita e 
quartzo de alta temperatura) que se introduziu provavelmente nos 
metassedimentos do Grupo Araxá no estado magmático. Apesar de 
não se ter até o presente evidência de metassomatismo e efeito térmi
co no contato com os xistos e quartzitos como ocorre no Granito 
Serra Branca, existem dentro do corpo granítico restos de quartzo
muscovita xistos ou greisen; no caso destes serem restos de xistos pare
cem muito semelhantes aos xistos ricos em muscovita que ocorrem no 
contato. Em outras seções é comum a presença de xistos grafitosos 
que ocorrem como xenólitos e quando se chega no contato com os 
metassedimentos é marcante a presença dos xistos grafitosos. Conclui-
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Ftg 1.69- Região da serra da Mesa. Gramto Serra da Mesa. edificar~ do es1rutura braqulantíclinal. A nordeste pode ser observada a Braqulanlichnal da Serra Branca Folha 
50.22-X·O. 

se pOrtanto que os xistos são os mesmos e foram envolvidos pelo gra· 
nito quando este se introduziu como um magma altamente diferencia· 
do; esta conclusão já era feita por Barbosa & Montalvão (1980). A for
mação in situ de$se granito é inviável por falta de evidência de migma
tizações e granitizações das rochas encaixantes. O que vai posicionar o 
granito é sua idade isocrônica, porém se acredita que este granito for· 
mou-se no final do Ciclo Transamazõnico a é pós-GruPO Araxá. Na 
oo luna estratigráfica aqui proposta, antecedem as Alcalinas de Peixe. 

1.2.2.9.4- Geocronologia 

A exemplo de outros grani tos da Folha 50.22, o Granito Serra da Me
sa também apresenta problemas de datação devido ao metamorfismo 
que atuou sobre ele. H as ui & Almeida (1970) indicaram para o Granito 
Serra da Mesa idade Rb/Sr de 1.410 MA e uma idade K/Ar de 530 
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MA. A primeira foi interpretada como a época de formação desta ro
cha e a última como Idade de resfriamento regional do último evento 
térmico que atuou sobre ela. Hasul et alii (1980) agruparam alguns 
destes granitos e outros que ocorrem mais a leste na regilfo de Nova 
Roma e lhes atríbu(ram idade de 1.550 MA e sugeriram a ooorrüncia 
de rejuvenescimento iso tópioo durante o Ciclo Uruaçuano. Reis Neto 
(1980) obteve idades variáveis dentro do intervalo de 1.900 MA·1.000 
MA e sugeriu para os granitos idade transamazõnica e/ou brasiliana. 

Os dados radiométricos disponfveis até o momento para os grani· 
tos tiPO Serra da Mesa encontram~ nas Tabelas 1.XX e 1.XXI, sendo 
que os primeiros quando plotados em diagrama isocrônico Rb/Sr apre
sentam-se altamente dispersos. Entretanto, os pontos superiores suge
rem uma isócrona da referência com aproximadamente 1.950 MA e 
razãO Sr' 7 /Sr• 6 inicial de 0,074. Já os pontos inferioras indicam 



Rg. 1.69 - Conclusão. 

outra isócrona de referência com 1.200 MA e relação inicial de 0,728. 
Outros pontos situam-se intermediariamente entre as duas retas traça
das indicando, talvez, idades h1bridas (Fig. 1.71). 

As isócronas traçadas não são conclusivas, sendo poss(vel traçar 
outras retas a partir dos pontos plotados no diagrama com razões in i
ciais mais elevadas e conseqüentemente idades mais baixas, inclusive 
brasilianas. Entretanto, para obtenção destas últimas idades tem-se 
que admitir isócronas com razão inicia I sr• 7 /Sr• 6 = 0,839. ou seja, 
extremamente alta,que é improvável para rochas graníticas deste ciclo. 

1.2.2 .9 .5- Petro~afia 

O Granito Serra da Mesa é representado por rochas isotrópicas e aniso
trópicas. Esta anisotropia ocorre tanto para o centro como às bordas 
do corpo, sendo porém que nestas a fol iação é bem conspírua, dando 

um bandeamento gnáissico, tendo levado a Marini, Fuck e Figueiredo 
(1976) admitirem tais rochas como paragnaisses, const itu intes da For
mação Cachoeira das ~guas. 

Quanto à variação petrográfica têm-se exemplares ricos em anfibó
lids e exemplares ricos em biotita ou em ambos. Oescrever-se-ão petro
graficamente em detalhe algumas rochas: 

Biotita-microcllnio granito - Rocha de textura xenomórfica a grano
bléstica, composta de quartzo, microcllnio, plagioclásio, biotita, titani
ta e argila-minerais. O microcllnio é o principal feldspato, com cristais 
de tamanhos diversos, macia polissintética cruzada, às vezes esté inter
crescido com a albita (micropertltal. O quartzo é inequigranular, ãs 
vezes em agregados com recristalização posterior a um evento tectô
nico, com bordas suturadas, microfraturados e com extinção ondulan-
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Fig 1 70- Granito Serra da Mesa Mapa com localização das estações geológicas referidas no texto 

TABELA 1 XX 
Dados analíticos Rb/Sr para o Granito Serra da Mesa e seus correlatos 

N• de N• de campo Folha Litologia N• lab Rb (ppm) Sr (ppm) Rb"/Sr"6 Sr87/Sr"6 idade (MA) Ref ordem 

92 JMR-14 SD22-X-D Granito 4510 177,9 86,4 6,04 0,8456 1 621 ±53 1 
93 JMR-15 SD22-X-D Granito 4511 175,7 81,8 6,30 0,8462 1 559 ±50 1 
94 JMR-85 SD22-X-D Granito 4502 209,1 74,0 8,33 0,8986 1 617 ±50 1 
95 JMR-13 SD22-X-D Granito 4602 172,9 81,9 6,21 0,8759 1.911 ± 60 1 
96 JMR-05 SD22-X-D Granito 4467 167,7 92,3 5,32 0,8194 1 499 ±50 1 
97 JMR-22 SD 22-X-D Granito 4466 201,8 128,5 4,60 0,8352 1 965 ± 65 1 
98 MC-389 SD22-X-D Granito 1884 247,0 74,1 9,88 0,9537 1 750 ±52 2 
99 MC-466 SD 22-X-D Granito 1885 187,2 80,9 6,80 0,8695 1 682 ±52 2 

100 MC-391 SD22-X-D Granito 1886 266,5 71,5 11,05 0,9520 1 557 ± 47 2 
101 MC-465 SD22-X-D Granito 4290 190,4 43,4 13,03 0,9837 1490 ±50 2 
102 443/AP-RM/73 SD22-X-D Granito 4079 256,3 69,1 11,03 0,9794 1731 ±51 NT 
103 226/RM/65 SD22-X-D Granito MIT 35,71 217,4 18,15 1,0673 - NT 
104 SD-06 SD22-X-D Gran -gnaisse 4287 495,5 31,4 48,20 1,8212 1 612 ± 37 3 
105 SD-08 SD 22-X-D Gran -gnaisse 4288 648,9 24,8 79,32 2,4333 1 517 ± 34 3 
106 SD-12 SD22-X-D Gran -gnaisse 4289 239,3 51,3 15,61 1,1240 1 965 ± 46 3 
107 MC-457 SD22-X-D Gran -gnaisse 1882 290,0 44,0 19,78 1,0829 1309 ± 38 2 
108 MC-460 SD22-X-D Gran -gnaisse 1887 145,0 86,0 4,94 0,8437 1 852 ± 61 2 

Constante: (Sr6' /Sr"6)o = 0,705 
Referências: 1 - Reis Neto (1980); 2 - Hasui & Almeida (1970); 3- Dados inéditos do CPGeo; NT- Neste Trabalho 
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TABELA 1 XXI 
Dados analíticos K/Ar para o Granito Serra da Mesa 

N° de No de campo Folha Litologia Material N° lab 
ordem 

109 226/RM/65 SD22-X-D 

Referência: 1 - H as ui & Almeida (1970) 

1.000 Sr 87/Sr 86 

0,900 
IOADE;:: I 955 Ma 

Ri;:: 0.704 

2 3 4 5 

Granito 

6 7 8 

Biotita 

443-AP-RM-73 

9 

MC391 
0 

Rb87 /Sr 86 

10 11 

Flg 1 71 - Diagrama isocrõnico Rb/Sr de referência para o Granito Serra da Mesa e 
seus correlatos 
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te. A biotita em placas desenvolvidas é o único máfico que ocorre na 
rocha, a qual em geral não mostra alteração metassomática evidente. 
Raras alterações à sericita e argila-minerais ocorrem. Entre os acessó
rios, às vezes ocorrem cristais de fluorita. 

Anfibólio (hornblenda-hastingsita)-biotita microcl fnio granito- A ro
cha apresenta textura xenomórfica a hipidiomórfica com passagem a 
granoblástica, localmente. É composta de quartzo, microclínio, pla
gioclásio, hornblenda e a variedade hastingsita, zircão, titanita e fluo
rita. O microcl ínio pertftico exibe macia polissintética cruzada, com 
alteração a argila-minerais. O plagioclásio apresenta macia de Albita, 
às vezes intercrescido com feldspato alcalino (antipertítico). O quart
zo tem formas e tamanhos diversos, extinção ondulante e estão mi
crofraturados A biotita é o máfico principal, distribuindo-se em pla
cas bem desenvolvidas, marrom e pleocróica. Anfibólio é do tipo 
hornblenda verde, sendo que alguns cristais com pleocrolsmo e cor 
natural verde-oliva e verde-escura parecem tratar~se de hastingsita. 
Cristais de fluorita ocorrem dispersos na rocha, assim como de titanita 
e zircão; a única alteração que ocorre é a argila-minerais. 

Hastingsita-biotita-microclfnio granito- Rocha de textura granoblás
tica, inequigranular, algo orientada, composta de quartzo, microclí
nio, plagioclásio, biotita, hastingsita, hornblenda, zircão, turmalina 
verde, titanita e fluorita. O microcl fnio como nas demais amostras é o 
principal feldspato, apresentando macia polissintética cruzada, e 
algumas vezes encontra-se alterado a argila-minerais. O plagioclãsio 
exibe macia de Albita e Albita-Carlsbad, é antipertltico, tratando-se 
provavelmente na grande maioria de Albita. A hastingsita e biotita são 
os principais máficos e estão distribuídos na rocha em quantidades 
apreciáveis. O quartzo é inequigranular, granoblástico, recristalizado, 
às vezes microfraturado e com extinção ondulante. Diminutos cristais 
de turmalina verde e zircão são comuns na rocha. Cristais isotrópicos, 
róseos, ocorrem dispersos (fluorita). 

Microcl fnio granito - Rocha de textura hipidiomórfica a xenomórfi
ca, com arranjo granoblástico local, composta de microclínio, plagio
clásio, quartzo, biotita, titanita e zircão. O microcllnio é o principal 
feldspato, exibindo macia polissintética cruzada, ora alterado a argila
minerais ora lfmpido. O quartzo é inequigranular, extinção ondulante, 
recristalizado, microfraturado, às vezes como inclusá'o tipo gotículas 
de água nos feldspatos. O plagioclásio com macia de Albita e Carls
bad constitui alguns cristais que apresentam intercrescimento com felds-

%K A~d ( ccSTP ) x 10-• %Aratm Idade (MA) Ref 
g 

7,5 183,1 4,6 530 ± 16 1 

pato potássico (antipertíticol. O plagioclásio está alterado a argila
minerais. O quartzo é recristalizado e poligonizado, localmente. Al
guns cristais de biotita ocorrem na rocha. Entre os acessórios, têm-se 
os cristais de titanita e zircão. 

Muscovita-biotita-microclfnio granito - Rocha granoblástica, orienta
da, composta de quartzo, microclfnio, albita, muscovita e biotita. O 
quartzo é inequigranular, recristalizado e com bordas suturadas. O mi
crocll'nio é inequigranular, com macia de Albita-Periclina. O plagioclá
sio ocorre esporadicamente e parece ser do tipo Albita. A biotita está 
orientada, pleocróica, marrom, enquanto a muscovita é produto de 
substituição do feldspato e biotitá. Esta, às vezes, está cloritizada. 

1.2.2.9.6.- Considerações petrogenéticas 

O Granito Serra da Mesa é um granito alcalino com cristalização de 
um magma de diferenciação, cujo trend de cristalização se deu no se
guinte sentido: anfibólio (hornblenda + hastingsita) granito- anfibó
lio - biotita - granito - biotita granito e granito a duas micas e grei 
sen, diferindo, portanto, do Granito Serra Branca, cujo trend é: bioti
ta granito pórfiro- granito pórfiro a duas micas- greisen. 

O Granito Serra da Mesa sofreu leves transformações tardias quan
do comparado com aquelas do Granito Serra Branca. Raramente se 
encontra granito a duas micas, este porém ocorre e quando acontece a 
muscovita e sericita são produtos de transformação dos feldspatos e 
biotita. A transformação em apogranito é portanto muito incipiente 
no Granito Serra da Mesa, pelo menos em termos da observação aqui 
relatada. 

Os processos de microclinização e albitização também ocorreram, 
onde se tem o microcl fnio neoformado a partir de substituição do pla
gioclásio preexistente e provavelmente ortoclásio, onde restos de 
plagioclásio sá'o encontrados no microclínio. O microclínio é no mini
mo de duas gerações; isto é observado em uma mesma lâmina, onde 
certos cristais de microclínio estão límpidos e outros estão transfor
mados em argila-minerais e sericita. O mesmo acontece com o plagio
clásio com no m fnimo duas gerações, onde existem cristais que estão 
sendo substitu Idos pelo microcl ín io e em outras lâminas existem cris
tais de plagioclásio completamente I ímpidos; nestas mesmas lâminas o 
microcl ínio está transformado em ser i cita e argila-minerais, sendo por
tanto o microcl ín io de geração mais antiga que este plagioclásio. 

Taylor (1979) admitiu que a albitização é posterior e mais fre
qüente que a microclinização. Além disso considera que a feldspatiza
ção antecede a greisenização nos proces~s de transformações para 
apogranitos. Entretanto, admitiu o autor que estas transformações são 
complexas e que qualquer rigidez do modelo é imprudente. No grani
to em questão, tem-se o microclínio neoformado em quantidade supe
rior ao da Albita (neoformada). 

Lentes de rochas ricas em quartzo e muscovita que ocorrem disper
sas no granito, para alguns autores, são restos de xistos que ocorrem 
como xenólitos. No presente trabalho admite-se como sendo prováveis 
greisen de fraturas à muscovita, a exemplo daqueles ricos em biotita 
que ocorrem na serra Branca, onde o estudo de elementos-traço e me
nores mostraram tratar-se de material altamente diferenciado e trans
formados em fases tardimagmáticas (Montalvão & Bezerra, 1981 a). 
O mesmo deve acontecer com outras concentrações monomineráticas, 
ou seja, os ultragreisens. Além dessas transformações, ocorreram tam
bém fluoritização, muscovitização e sericitização, cloritização, topazi
zação, amazonitização etc. 

O Granito Serra da Mesa é altamente diferenciado com riqueza em 
K2 O, Rb, F, Cl; apesar do alto Ba tem baixo Sr. O teor de Zr é alto, 
isto se deve à presença constante dos anfibólios álcalkálcicos (horn
blenda e hastingsital. É tido aqui como magmático, subvulcânico, 
com transformações magmáticas tardias incipientes, apesar da não 
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identificação de efeitos térmicos e transformações nos quartzitos. 
Além disso existem dúvidas se a muscovita que ocorre nos quartzitos e 
muscovita quartzitos são todas produtos de metamorfismo regional ou 
se foram, pelo menos em parte, formadas por processos metassomáti· 
cose térmicos. O granito tem caractedstica pós-cinemática, isto é, for· 
mado no fim ou pós-Orogênese Transamazônica e anterior às Orogêne
ses Uruaçuana e Brasiliana. 

1.2.2.9. 7- Análises químicas 

Foram analisadas 27 amostras de rochas do Granito Serra da Mesa no 
tocante à percentagem em peso dos óxidos dos elementos maiores, 
cujos resultados encontram-se na Tabela 1.XXII. A partir daí, efetua
ram-se o cálculo da norma CIPW (Tab. 1.XXIII) e estudos em gráficos 
petroquímicos conjuntamente com amostras dos Granitos Serra Dou
rada e Serra do Encosto, cujas interpretações especificamente para a 
unidade em pauta serão dadas a seguir. 

No diagrama de projeção das isotermas e da linha cotética do siste
ma quartzo (Si0 2 )- albita (NaAISi 3 Os)- ortoclásio (KA1Si 3 Os) em 
presença de H2 O e PH 2 O = 2.000b, foram plotadas as amostras do 
Granito Serra da Mesa, onde a maioria situou-se entre as isotermas de 
750-700° C, ou seja, em torno do vale termal mínimo da linha cotéti· 
ca. As amostras estâ"o em número dominante no campo do quartzo e 
em menor proporção no campo do feldspato (ortoclásio e albita). 

Existem também amostras que cristalizaram entre as isotermas de 
950° a 750° C, isto é, rochas formadas em alta temperatura (F ig. 1.72). 

No diagrama triangular normativo anortita-albita·ortoclásio (An· 
Ab-Or) as amostras do Granito Serra da Mesa estão situadas na grande 
maioria no campo do ortoclásio com (O r= 55%-70%) principalmente. 
Raras amostras estâ"o no campo da albita (Fig. 1.73). 

No diagrama Na2 O + K2 0/AI2 0 3 /FeO + Fe2 0 3 + MgO + CaO 
(Moorthy & Venkataraman, 1965 apud Montalvão et a/ii, 1979a). o 
Granito Serra da Mesa posiciona-se entre 60-70% de Al 2 0 3 , isto é, 
granitos ricos em alumínio. Este granito apresenta a mesma distribui
ção dos granitos tipo Teles Pires, Rondonianos e Serra da Providência 
apresentado no mesmo diagrama por Montalvão et a/ii (1979a) 
(Fig. 1.74). . 

No diagrama Si02 versus índice de aicalinidade (Wright, 1969), as 
rochas pertencentes ao granito em estudo cafram predominantemente 
no campo calcoalcalino e, em segundo plano, no campo alcalino 
(Fig. 1.75). 

No diagrama AFM (Kuno, 1968), as amostras do Granito Serra da 
Mesa estão distribuídas principalmente ao longo da linha AF (Na 2 O + 
K2 O - FeO*) entre 50% e 80% de Na2 O + K2 O. Estas rochas estão 
dentro do campo calcoalcalino com trend de diferenciação tfpico dos 
granitos altamente diferenciados. As rochas se dispõem, principalmen
te, no campo dos granitos ( Fig. 1. 76). 

TABELA 1 XXII 
Granito Serra da Mesa Análises qufmicas 

~ :i; :i; :i; :i; :i; :i; :i; :i; :i; :i; :i; i i i 
o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: 
rl. ci.r: ci.~ rl. d..r: rl..., rl. rl. rl. rl. rl. rl. rl. rl. 
<{<D <{/'- <{/'- <{<Xl <{Ol <{<!) <{<O <{/'- <{Ol <{0 ..:~ <{N <{(') 
~"' ~"' ~"' ~"' ~"' ..;"' ~<D ~w ~w ~w M~ ~~ (;)!:::. ~~ "'~ "'~ "'~ "'~ "'~ "'~ "'~ "'~ "'~ "'~ v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. :'f a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. s 

si o, 67 58 7065 6664 71 98 7398 71 59 7098 71 41 7117 7031 7040 71 29 71 25 71 74 

AI,O, 12 26 1208 1571 11 52 11 65 1141 1233 1242 1215 1239 1216 1204 1179 1203 

Fe,o, 203 393 1 56 1 81 1 72 1 71 198 218 26 094 1 82 1 23 179 1 51 

F e O 341 1 52 1 89 201 158 223 218 1 28 149 362 251 201 175 1 56 

MnO 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 

MgO 010 010 010 010 060 012 010 010 010 012 010 010 010 010 

CaO 210 086 098 088 027 083 099 053 066 1 30 1 24 074 087 083 

Na,o 269 4 78 706 2 66 202 271 278 245 202 1 65 528 260 262 261 

K,O 513 051 026 495 413 516 529 566 623 585 2 69 551 554 564 

TiO, 041 041 031 037 043 034 036 027 037 041 037 031 033 030 

p,o. 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 

~ i i i i i i i :::. i i à: à: à: 
o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: a. a. a. 
rl. rl. rl. rl. ci.~ d.~ rl. rl. rl. rl.o rl. rl. rl. 
<{V <{<!l <{<O <{/'- <{<Xl <{<Xl <{<Xl <{Ol <{0 ~~ ~r: ~~ ~ 
~~ ~~ 

~~--

~~ 
~<D ~w ~~-- ~~-- ~"' "'~ "'~ "'~ "'~ ~& ~f ~~ "'"' "'"' C')Ol v a. v a. ..,a. v a. v o v o v o v a. v a. v a. v a. v a. v a. v a. v~ v~ v~ s 

si o, 7311 7271 7348 7286 6429 7510 7410 7015 7348 71 03 7299 72 63 6832 

AI. O, 11 97 12 21 11 98 1208 21 23 944 1247 11 92 1236 1589 1241 1244 1387 

Fe,o, 139 118 1 36 112 008 21 005 2 71 1 42 016 057 1 25 275 

FeO 154 189 1 70 180 021 2 65 1 67 243 1 28 042 1 52 113 332 

MnO 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 

MgO 010 010 010 010 010 010 010 019 010 010 0.24 024 013 

CaO 070 096 064 080 010 090 061 1 20 024 061 083 088 316 

Na,o 232 218 243 2 50 031 218 2 57 216 184 441 347 395 263 

K20 568 553 540 519 024 393 559 506 613 441 420 386 597 

TiO, 025 o 22 027 034 010 035 015 050 031 010 010 010 039 

p,o. 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 
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TABELA 1 XXIII 
Valores normativos CIPW Granito Serra da Mesa 

~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
a: a: a: a: a: a: 
ci. clr: ele\! ci. ci.r: ci. 
<{CO <tt- <tt- <{CO <ta> <t'<t 
~lO ~lO ~lO ~lO ~lO ~co 

"'~ "'~ "'~ "'~ "'~ "'~ '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ 
'<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ "<j"Q._ '<tn_ 

Q 2781 41 21 2290 3616 4598 34 71 

AP 023 024 024 023 023 023 

IL 079 080 059 071 082 064 

OR 3136 315 1 57 3017 2500 31 33 

AB 2356 4251 6279 2322 1747 2357 

AN 645 3 79 441 382 070 

c - 245 238 043 369 

MT 304 422 235 269 253 

HM - 119 - - -
DI 336 - - - -
wo - - - - -
HY 334 038 2 72 2 54 353 

~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ a: a: a: a: a: a: 
ci. ci. ci. ci. ci. ci. 
..:~ <{N <to:> <t'<t <{lO <{CO 
~r- ~r- ~r-

~~ 
~r- ~r-

"'~ "'~ "'~ "'~ ~(L 
n 

s '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ 
"<j"Q._ "<j"Q._ "<j"Q._ "<j"Q._ "<j"Q._ "<j"Q._ 

Q 3379 3362 33 81 36 77 36 75 3742 

AP 023 023 023 023 023 023 

IL 059 064 057 048 040 051 

OR 3368 3389 3438 3438 3344 32 56 

AB 2276 22 90 2279 2009 1883 2098 

AN 307 380 3 58 287 4 20 258 

c 073 014 036 099 115 1 22 

MT 1 84 268 224 205 1 73 200 

HM - - - - - -
DI - - - - - -
WO - - - - - -
HY 326 207 1 99 214 321 248 

No diagrama Na2 O - K2 O - CaO, as amostras que constituem o 
Granito Serra da Mesa estão principalmente aglomeradas na extremi
dade do trend calcoalcalino, em direção ao vértice (K2 0), mostrando 
deste modo rochas ricas em potássio e altamente diferenciadas 
(Fig. 1.77). 

Para o Granito Serra da Mesa, no diagrama CaO versus Si02 , as 
amostras estão distribufdas caoticamente não dando para diferenciar 
um trend perfeito (Fig. 1.78). 

No diagrama Al 2 0 3 versus Si0 2 , as amostras estão aglomeradas e 
praticamente formando uma linha horizontal (Fig. 1. 79). Na relação 
Fe2 0 3 versus Si02 há um aumento brusco de Fe2 0 3 enquanto a Si02 
é constante (Fig. 1.80). No diagrama MgO versus Si02 (Fig. 1.81 ), os 
valores são poucos e estão distribufdos esparsamente. Nos diagramas 
K, O versus Si02 ( Fig. 1.82) e Na2 O versus Si02 ( Fig. 1.83), as rochas 
estão amontoadas não dando para se chegar a uma conclusão segura a 
respeito do comportamento desses elementos na diferenciação. 

1.2.2.10- Granito Serra Dourada 

1.2.2.1 0.1 -Generalidades 

Barbosa et alii (1969) referiram-se ao Granito Serra Dourada como 
um domo manteado granito-gnáissico, originado provavelmente por 
processos de remobilização de material proveniente do embasamento 

357 

010 

2 54 

-
-
-
327 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a: a: a: a: a: a: a: 
ci. ci. ci. d..~ cl~ ci. ci. 
<{lO <{CO <tt- <{CO <{CO <ta> <tO 
~co ~co ~co ~co ~co ~co ~ .... 
"'~ "'~ "'~ "'~ "'~ "'~ ~f '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ 
'<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ 

32 50 3559 3529 7039 4549 3393 2734 

023 023 023 026 023 023 023 

069 051 071 020 066 078 071 

31 99 3457 3790 1 59 2380 3532 1633 

2406 21 43 17 55 301 1886 1424 4596 

435 203 268 - 390 587 1 59 

048 159 116 2350 020 125 -
290 3 25 386 012 310 1 36 268 

- - - - - - -
- - - - - - 373 
- - - - ..;.. - -
2 76 075 058 089 371 697 138 

~ ~ ~ ~ ~ [i: [i: [i: 
a: a: a: a: a: n_ n_ n_ 

ci. ci. ci. ci. ci.o ci. ci. ci. 
<tt- <{CO <ta> <tO ~~ ~r: ;:f C\! ~ ~r- ~ .... ~r- ~co 

"'~ ~(L "'~ "'~ C')~ (')CO C'JCO "'"' '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tn_ '<tO '<tO '<tO 
"<j"Q._ '<tn_ "<j"Q._ "<j"Q._ "<j"Q._ ... ~ "<t~ "<t~ 

3695 3594 3624 3951 27 73 34 73 3387 2671 

023 023 023 023 023 023 023 023 

064 027 097 059 018 018 018 072 

31 41 3363 3088 37 50 2671 2552 2352 3523 

2168 2212 1884 1608 38 22 3019 3452 2223 

339 240 545 053 2 42 444 358 370 

117 1 35 098 2 60 306 060 050 1 73 

1 66 006 404 018 023 083 186 398 

- - - - - - - -
- - - - - - - -
-- - - - - - - -
282 396 2 33 2 74 117 324 1 69 492 

granodiorftico, ocorrido durante o período de deformação e metamor
fismo do Grupo Araxá. Em virtude da xistosidade dos metassedimen
tos desse grupo amoldar-se à morfologia do corpo granftico, foram 
compelidos a concluir que a "intrusão" se deu em fase orogenética 
ou mais precisamente tardiorogenética. Petrograficamente, caracteri
zaram-no como um granito grosseiro, cor cinza a rósea, tendo o micro
clfnio como o mineral dominante e as micas orientadas. 

Marinieta/ii (1974) descreveram o "Granito da Serra Dourada" co
mo um corpo de dimensões batolfticas, situado na porção central de 
uma braquianticlinal, cujo eixo aprêsenta 56 km de comprimento e 
orientação N-S paralela ao eixo dos dobramentos regionais. Observa
ram que nas bordas exibe uma faixa fortemente foliada com freqüen
tes corpos pegmatfticos, onde estes juntamente com o granito orien
tam-se concordantemente com a estrutura regional. Petrograficamen
te, caracterizaram-no como sendo constituído predominantemente 
por um granito grosseiro, levemente foliado e, subordinadamente, por 
um granito-gnáissico fino, fortemente foliado, situado nas bordas do 
maciço, onde são freqüentes migmatitos e gnaisses de contato. A xis
tosidade dos gnaisses de borda e a cataclase revelada em lâminas del
gadas contribuíram para que os autores admitissem a hipótese de que 
o seu posicionamento final ocorreu a frio em fase pós-orogênica. Os 
autores mencionaram, ainda, que na extremidade sul do corpo, região 
do pegmatito Péla-Ema, o gnaisse-gran ítico da borda apresenta enri
quecimento em fluorita e cassiterita, sendo que esta última forma 
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base nos dados de Tuttle & Bowen (1958) e de Shaw (1973) Lc = Leucita 

An 

o Serro do Mesa 

lO 90 • Serro Dourado 

x Serro do Encosto 

20 80 

30 70 

40 60 

50 50 

60 40 

70 30 

80 20 

.x ~ 
lO xx~Sx~· . ...... X 

X 
0 

X "*xi• o x• x. o X 

90 

20 30 40 50 60 70 80 90 
O r Ab 

lO 

Fig 1 73- Diagrama triangularalbita(Ab),anortita(An),ortoclásio(Or), para os Granitos 
Serra da Mesa, Serra Dourada e Serra do Encosto 

concentrações econômicas nos colúvios. Ainda Marini et alii (op cit), 
tecendo considerações sobre os granitos das serras Dourada, da Mesa 
e do Encosto, assim se referiram: "Acredita-se que estes granitos sejam 
originalmente intrusivos no Grupo Araxá (Fig. 14-1) e que, posterior
mente, numa fase tardia já completamente consolidados, sofreram 
movimef)tos diastróficos positivos em várias etapas (ascensão e intru
são no estado sólido), originando então as estruturas atuais (Fig. 
14-2 e 4). Nesta ocasião é que por deformação mecânica originou-se, 
próximo ao contato com as encaixantes que os circunscrevem, forte 
foliação, concordante com as camadas Araxá." 

Schobbenhaus Filho et a/H (1975b) empregaram a denominação 
"Granitos do tipo Serra da Mesa" para agrupar uma série de maciços 
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dos Granitos Serra da Mesa, Serra Dourada e Serra do Encosto 
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Fig 1 75- Diagrama de Wright (1969) onde foram plotadasas amostras dos Granitos 
Serra da Mesa, Serra Dourada e Serra do Encosto 

graníticos de dimensões variadas, os quais constituem núcleos de bra
quianticlinais e formam feições morfológicas positivas na porção leste 
da Folha SD.22 Goiás. Destacaram como corpos principais aqueles 
formadores das serras da Mesa, Dourada, do Encosto e Branca. Frisa
ram também que a intrusão destes corpos graníticos ocorreu em con
dições sintectônicas à fase principal da Orogênese Araxá (Ciclo Urua
çuano). Caracterizaram o "Granito Serra Dourada" como um corpo 
circunscrito, alongado segundo o eixo dos dobramentos regionais de 
direção N-S, exibindo foliação nas bordas e concordante com os me
tamorfitos do Grupo Araxá Os autores abordaram esse corpo graníti
co com os mesmos caracteres expostos e defendidos por Marini et 
a/ii (1974). 
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Marini et alii (1977) mantiveram o termo Granito Serra Dourada 
para o corpo granftico que constitui a massa principal da serra que lhe 
empresta o nome, o qual se mostra circunscrito por metassedimentos 
que a ele se ajustam formando uma estrutura braquianticlinal. Carac
terizaram-no como um ortognaisse, em geral de cor rósea e de granu
lação grosseira. Salientaram também que no interior da serra ocorrem 
localmente gnaisses bandeados com estrutura migmatftica, exemplifi
cando com aqueles que afloram no córrego Retiro e a leste da fazenda 
Aaimundinho (Folha Mata Azul). Os autores afirmaram ainda que: 
"Anfibolitos são encontrados esporadicamente e representam provavel
mente antigos diques básicos metamorfizados, indicando que o núcleo 
gran(tico foi afetado por pelo menos uma fase de metamorfismo." 
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Para os autores do trabalho em pauta, o Granito Serra Dourada foi 
interpretado como um corpo magmático, natureza hipabissal, formato 
alongado e dimensão batol ltica, intrusivo nos metamorfitos do Grupo 
Araxá. Admite-se que a sua origem esteja relacionada ao episódio mag
mático que culminou com a formação dos granitos das serras da Mesa, 
Branca e do Encosto A presença de greisenização evidencia a atuação 
de processos metassomáticos associados ao estágio tardio no resfria
mento da massa lgnea. 

1 .2.2 1 O 2- Distribuição na área 

O Granito Serra Dourada ocupa a porção interior da serra homônima, 
destacando-se nas imagens de radar com uma feição morfoestrutural 
bastante característica, formando uma notável braquianticlinal, cujo 
eixo maior tem aproximadamente 55,5 km de comprimento e orienta
ção geral N-8 Localiza-se na porção centro-norte da Folha SD.22-X-D, 
ocupando uma área de aproximadamente 451 km 2 (Fig 1 .84) 

1 .2.2. 1 O 3 - Posição estratigráfica 

Barbosa et alii (1969) incluíram o Granito Serra Dourada no Grupo 
Araxá de idade pré-cambriana, posicionando-o estratigraficamente aci
ma da Unidade B desse grupo e abaixo do Grupo Tocantins 

Marini et ali i ( 1974) atribuíram-lhe idade pré-cambriana superior, 
situado estratigraficamente acima do Grupo Araxá e abaixo das I ntru
sivas Monzon(ticas (Alcalinas de Peixe) 

Marini et ali i ( 1977), ao formularem novos conceitos sobre a geolo
gia da região trabalhada por Marini et alii (1974), consideram o Gra
nito Serra Dourada de idade possivelmente pré-cambriana média, sen
do estratigraficamente mais novo que o Grupo Serra da Mesa e mais 
antigo que o Monzonito Alcalino (Alcalinas de Peixe). 

Na coluna estratigráfica proposta no presente trabalho, o Granito 
Serra Dourada sucede o Grupo Araxá, no qual é intrusivo, e antecede 
as Alcalinas de Peixe. Com base em dados geocronológicos foi posicio
nado no Pré-Cambriano Médio 

1 .2.2.1 0.4 - Geocronologia 

Reis Neto (1980), através de três análises radiométricas Rb/Sr em ro
cha total, elaborou um diagrama isocrônico onde obteve a idade de 
1 450 MA e uma razão inicial de 0,812. Atribuiu esta idade a uma fa
se de feldspatização e/ou muscovitização que possibilitou a abertura 
do sistema isotópico, favorendo a entrada de rubídio Destarte, a re
ta que deveria ser por volta de 1.800 MA e com baixa razão inicial 
foi deslocada para a direita, elevando a razão inicial e diminuindo a 
idade. Interpretou a idade convencional Rb/Sr de 1 865 MA, com 
uma razão inicial admitida de 0,705, como sendo a idade desse corpo 
granítico. As datações K/Ar obtidas em biotitas esboçaram as idades 
de 530 e 538 MA, relacionadas ao Ciclo Brasiliano. 

Nesse trabalho, a idade pré-cambriana média atribuída ao Grani
to Serra Dourada baseou-se no diagrama isocrônico de referência que 
esboçou o valor de 1 .955 MA e razão inicial Sr 8 '/Sr 8 6 de O, 704, o 
qual foi elaborado mediante as análises geocronológicas Rb/Sr relati
vas a essa unidade e ao Granito Serra da Mesa (Fig. 1.-h). Cumpre 
assinalar que os comentários inerentes à interpretação.geocronológica 
encontram-se discorridos no item 1 .2.2 9.4 do Grabito Serra da Mesa. 

1 .2 2.1 O 5 - Petrografia 

O Granito Serra Dourada é um corpo morfologicamente positivo, que 
está encaixado nas rochas do Grupo Araxá, formando uma braquian
ticlinal com eixo aproximadamente norte-sul. Nas bordas do corpo a 
rocha é intensamente foliada com granulação média, enquanto que 
para o centro têm-se um aumento na granulação e uma tendência da 
foliação em desaparecer 

Trata-se de rochas de cor em geral rósea e conspicuamente folia
das com segregação de leitos granulares ricos em feldspatos, princi
palmente microcllnio e quartzo, que se alternam com leitos micáceos 
As amostras estão bastante friáveis; isto se devendo mais ao intenso 
fraturamento sofrido que pela alteração intempérica. Em alguns lo
cais a rocha se mostra com estrutura ocelar, digna de processos dinâ
micos que a deformaram; os augens são de quartzo, ficando então a 



Fig. 1.84- RegiOes das serras Doumda e do Encosto. Granitos Serra Dourada e Serra do Encosto. edificando estruturas btaQuianticlinals. Folha 5022-X-0 . 
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foliação com leitos feldspáticos alternados com leitos formados por 
agregados lenticulares de quartzo. 

Devido à sua estrutura, estas rochas são ortognaisses, que ao mi
croscópio apresentam textura cataclástica, às vezes porfiroclástica 
(porfiroclastos de quartzo), granulação média a grosseira, constituída 
essencialmente de quartzo, microclfnio e plagioclásio. O quartzo apre
senta-se xenoclástico, muito fraturado e com forte extinção ondulan
te, apresentando freqüentemente um pequeno ângulo 2v. O microclí
nio é o feldspato dominante, às vezes levando a rocha para o campo 
do microciÍnio granito. Alguns cristais exibem uma fraca extinção on
dulante e, a exemplo do quartzo, são xenoclásticos; apresenta sempre 
sua geminação em grade, às vezes difusa e está praticamente inaltera
do, quer por processos hidrotermais e/ou deutéricos quer por intem
perismo. Freqüentemente apresenta inclusões de plagioclásio, atestan
do seu caráter metassomático. O plagioclásio tem composição oligo
clásio-albita e também tem suas formas cristalinas obliteradas pela ca
taclase. A geminação, segundo a lei da Albita, está sempre presente, 
aparecendo também com certa freqüência a combinação Albita-Carls
bad. Seus indivíduos têm extinção ondulante e às vezes os flancos de 
geminação apresentam deformações tipo encurvamentos e microfalha
mentos. Está praticamente preservado de alterações, mas mesmo mui
to insignificantemente ocorrem pontuações de sericita e clorita. Há 
transformações de microclínio em plagioclásio sódico com formação 
de mirmequitos. A biotita é o varietal presente com pleocroísmo, va
riando de castanho médio a castanho muito escuro e castanho claro-es
verdeado a castanho muito escuro, quase sempre com os planos enri
quecidos por opacos formados a expensas de alteração da própria bio
tita. !: muito freqüente a inclusão do zircão, cujo bombardeamento 
isotópico forma halos pleocróicos dentro da própria biotita. A musco
vita foi observada em várias amostras e é um mineral que, juntamente 
com a fluorita que ocorre em todas as amostras analisadas, foi prova
velmente formado pelos processos de greisenização que se desenvolve 
nas bordas deste granito. Dos exemplares analisados, apenas dois não 
contêm muscovita, os quais são macroscopicamente diferentes dos de
mais. O anfibólio ocorre pouco freqüentemente e é um mineral de cor 
verde profunda a azulada, tratando-se provavelmente de hastingsita 
ou Mg-Riebeckita. Salvo a fluorita, o zircão é o acessório mais presen
te, seguindo-se, por ordem de ocorrência, apatita, pistacita, opacos, 
turmalina, titanita e allanita. Sericita é um mineral formado por alte
ração hidrotermal do plagioclásio, bem como os argila-minerais, estes 
por intemperismo. 

1.2.2.10.6- Análises químicas 

É apresentado um estudo químico efetuado a partir dos óxidos dos 
elementos maiores analisados em seis amostras do Granito Serra Dou
rada (Tab. 1.XXIV). O referido estudo envolveu também ds valores 
normativos CIPW, os quais encontram-se na Tabela 1.XXV. 

Apesar do número reduzido de amostras, o Granito Serra Doura
da apresenta o mesmo comportamento que os Granitos Serra da Mesa 

TABELA 1 XXIV 
Granito Serra Dourada Análises qufmicas 

~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
n. n. n. n. n. n. 
cL cL cL cL cL cL 
~'Q; ~ ~ ~o ~'"': ~C\1 
C') C{) Mr-- C')<Xl C')~ C')~ 
'<tO '<tO '<tO v~ v~ v~ s 
v~ v~ ... ~ v~ ... ~ v~ 

SiQ, 4947 7214 72 68 7447 73 58 6049 

Ai2Q, 1586 1324 1212 11 61 11 92 1846 

Fe203 1337 118 1 29 105 066 599 

FeO 289 102 1 18 1 25 1 66 1 23 

MnO 010 010 010 010 010 010 

MgO 013 <010 o 11 <010 o 18 050 

CaO 316 048 082 1 38 034 015 

Na,o 658 375 2 61 369 2 20 084 
K,Q 104 4 79 506 2 57 5 54 2 79 

TiO, 010 014 016 015 021 077 
p,Q, 010 010 010 010 010 010 
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TABELA 1 XXV 
Valores normativos CIPW Granito Serra Dourada 

~ ~ ~ ~ (i"f ~ ~ 
n. n. n. n. n. n. 
cL cL cL cL cL cL 
~~ <! <! <! ~r: ~~ 
C') C{) Ô)r-- ô>ro MO C')~ C')~ 

n 
s '<tO '<tO '<tO ... ~ v~ v~ 

v~ v~ ... ~ v~ v~ v~ 

o 161 31 59 37 32 41 08 3896 47 98 

AP 024 023 o 23 o 23 023 024 

IL 019 025 031 o 27 040 1 57 

OR 659 2907 3097 15 62 33 71 17 89 

AB 5990 32 51 22 86 32 20 1911 7 68 

AN 11 50 1.76 3 54 640 1 05 008 

c - 1 28 1 12 049 1 98 15 23 

MT 1006 1 73 1 91 1 71 096 2 23 

HM 744 - - - - 495 

DI 088 - - - - -

wo 1 55 - - - - -

HY - 1 42 169 1 95 356 209 

e Serra do Encosto, quando plotados no diagrama de projeção isoter
mas e da linha cotética do sistema quartzo-albita-ortoclásio (Fig. 1.72) 
e caíram nos campos do ortoclásio e albita no diagrama triangular nor
mativo anortita-albita-ortoclásio (F ig. 1. 73). 

No diagrama triangular K, O+ Na, 0/AI, 0 3 /FeO +F e, 0 3 + MgO 
+ CaO (Moorthy & Venkataraman, 1965, apud Montalvão et alii, 
1979a), o Granito Serra Dourada apresenta a mesma distribuição que 
os Granitos Serra da Mesa e Serra do Encosto (Fig. 1.74). 

No diagrama Si02 versus índice de alcalinidade (Wright, 1969), 
apesar do pequeno número de amostras estas concentram-se princi
palmente no campo alcalino; uma amostra, porém, está no campo 
peralcalino (Fig. 1.75). 

O Granito Serra Dourada apresenta o mesmo comportamento 
geoquímico que os Granitos Serra da Mesa e Serra do Encosto, quan
do distribuído no diagrama (AFM, Fig 1.76), e não tem um controle 
destacável no diagrama Na, O- K2 O- CaO (Fig. 1.77). 

Quanto aos diagramas Na, O, K2 O, MgO, CaO, AI, 0 3 e Fe, 0 3 ver
sus Si02 (Figs. 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82 e 1.83), devido ao número 
insignificante de amostras destes granitos, não se tem uma interpreta
ção segura do comportamento desses elementos. 

1.2.2 11 - Granito Serra do Encosto 

1.2.2.11.1 -Generalidades 

Marini et alii (1974) noticiaram que o Granito Serra do Encosto re
presenta uma pequena braquianticlinal com eixo maior medindo 16 
km de comprimento e orientado segundo N20° O, abrangendo uma 
área de 66 km 2 • Descreveram-no como sendo semelhante ao Granito 
da Serra Dourada e que acreditam tratar-se de um mesmo corpo unido 
em profundidade. Fizeram referência sobre a presença freqüente de 
enclaves de xisto encaixantes e de diques pegmatíticos e aplíticos. En
fatizaram, ainda, que são comuns xenólitos de xistos grosseiros, com
postos por 90% de biotita, com "olhos" de quartzo e feldspato, dispos
tos concordantemente com direção das encaixantes. Para os autores, 
os mencionados xistos são semelhantes àqueles que assomam próximo 
ao pegmatito Péla-Ema, do qual se extrai cassiterita. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) incluíram nos "Granitos do 
tipo Serra da Mesa", sob a denominação de "Granito Serra do Encos
to", o corpo de rocha granítica que ocupa o interior da braquianti
clinal que constitui a serra homônima. As características atribuídas 
pelos autores para o referido corpo são basicamente aquelas já defini
das por Marini etalii (1974). 

Marini et alii (1977) conservaram a denominação Granito Serra 
do Encosto, descrevendo-o como um corpo de forma elíptica, tendo 
seu eixo maior 16 km de comprimento e direção N20° O. Petrografi
camente, classificaram-no como um ortognaisse róseo, granulação 
grossa e bem foliado, estando cortado por filões aplíticos e pegma
títicos. Disseram também que são comuns xenólitos de biotita xisto 



com "olhos" de quartzo, idênticos aos portadores de cassiterita no 
garimpo Péla-Ema, na borda sul da serra Dourada. Segundo os auto
res, o referido granito assemelha-se em tudo ao da serra Dourada. 
A sua relação de contato com as encaixantes que a ele se amoldam 
não foi bem esclarecida, entretanto, devido à presença de enclaves 
de gnaisses e de xistos observados nas serras da Mesa e Dourada, le
varam os autores a admitirem-no como intrusivo. 

No presente trabalho, o Granito Serra do Encosto é interpretado 
como um corpo magmático, jazimento hipabissal, forma elíptica e 
dimensões de stock. Admite-se que a sua origem esteja ligada ao even
to tectonomagmático que foi responsável pelas intrusões magmáticas 
de natureza ácida, representadas na área pelos Granito Serra da Mesa, 
Granito Serra Dourada e Granito Serra Branca. 

1.2.2.11.2 - Distribuição na área 

Esse corpo granítico de forma elíptica ocupa o núcleo da serra do 
Encosto, localizando-se a oeste do Granito Serra Dourada, na parte 
centro-norte da Folha SD.22-X-D, com área de 67 km 2

• Encontra-se 
circundado pelos metamorfitos do Grupo Araxá, constituindo uma es
trutura braquianticlinal, com eixo maior orientado segundo a direção 
N15°0, medindo 16,4 km de comprimento e o eixo menor 5,7 km 
de extensão (Fig. 1.84). 

1.2.2.11.3 -Posição estratigráfica 

O Granito Serra do Encosto posiciona-se estratigraficamente acima do 
Grupo Araxá, no qual é intrusivo, sendo sucedido na coluna provavel
mente pelas Alcalinas de Peixe. 

Deve-se ressaltar que os comentários bibliográficos referentes a 
este item do Granito Serra Dourada também são válidos para essa 
unidade. 

1.2.2.11.4 - Geocronologia 

Embora não se disponham de datações geocronológicas para as rochas 
do Granito Serra do Encosto, atribui-se-lhe a idade pré-cambriana mé
dia, com base na isócrona de referência de 1.955 MA com razão inicial 
Srs 7 /Srs 6 de 0,704, obtida através das análises geocronológicas Rb/Sr 
relativas aos Granitos Serra da Mesa e Serra Dourada (Fig 1.71). Tal 
correlação está calcada no fato de se considerarem esses corpos graní
ticos como sendo comagmáticos 

1.2.2. 11.5- Petrografia 

Dentre as rochas amestradas no âmbito desta unidade litoestratigrá
fica, poucas foram submetidas a análises petrográficas em lâmina dei-

gada. As que foram são rochas em geral de cor cinza-claro-esbranqui
çado com textura variando de isótropa no centro do corpo a foliada 
nas bordas. Ao microscópio exibem granulação média, textura granu
lar xenomórfica a granoblástica. No centro do corpo a rocha está sem 
orientação e nas bordas ela apresenta conspícua foliação. Mineralogi
camente as rochas estão constituídas essencialmente de quartzo, pla
gioclásio e microclínio. O quartzo é xenomórfico, tem extinção on
dulante e está microfraturado. O plagioclásio apresenta geminação 
segundo as leis da Albita e Albita-Carlsbad, seus cristais são anédri
cos, com alterações incipientes para sericita e clorita. O microclínio 
encontra-se geminado em grade com raras alterações para sericita. 
Na interface com o plagioclásio é comum a presença de mirmequita. 
Biotita é o mineral varietal, ocorrendo em lamelas fortemente pleo
cróicas em tons de castanho. As amostras da borda do corpo apre
sentam lamelas de biotita fortemente orientadas e também ocorrem 
muscovita e turmalin<l, que não foram observadas em amostras do 
núcleo do granito. Outros minerais presentes são granada, opacos, 
apatita, pistacita, clinozoisita, tremolita e fluorita. Ocorrem também 
alguns cristais de álcali-feldspato não geminados em grade, que pro
vavelmente são de ortoclásio. 

1.2.2.11.6- Análises químicas 

Foram feitas 19 análises químicas em amostras do Granito Serra do 
Encosto com intuito de se determinar a percentagem em peso dos 
óxidos dos elementos maiores (Tab. 1.XXVI). Desses resultados, cal
culou-se a norma CIPW (Tab. 1.XXVII) e procedeu-se a um estudo 
químico através de gráficos, o qual será relatado a seguir. 

No diagrama de projeção isotermas e da linha cotética do sistema 
quartzo (Si02 ) - albita (Na AI Si 3 Os) - ortoclásio (KAI Si3 Os) em 
presença de H2 O e PH 2 O - 2.000b (Tutle & Bowen, 1958, apud 
Winkler, 1977), as amostras do Granito Serra do Encosto estão na 
maioria em torno do vale termal mínimo, isto é, entre as isotermas de 
750°C - 700°C. As amostras cristalizaram tanto no campo do quart
zo como no campo do feldspato, algumas dentro de isotermas eleva
das entre 950°- 800°C (Fig. 1.72). 

No diagrama normativo anortita-albita-ortoclásio, as amostras 
localizam-se principalmente no campo do ortoclásio (or = 50% -
70%); somente três amostras estão no campo da albita (Fig. 1.73). 

O Granito Serra do Encosto apresenta uma distribuição no diagra
ma triangular Na 2 O + K2 0/AI 2 0 3 /FeO + Fe2 0 3 + MgO + CaO 
de Moorthy & Venkataraman (1965 apud Montalvão et a/ii, 1979a) 
semelhante ao Granito Serra da Mesa apesar do número reduzido de 
amostras (Fig. 1 74) (Moorthy & Venkataraman, 1965 apud Montai
vão et alii, 1979a); e no diagrama Si02 versus i'ndice de alcalinidade 
(Wright, 1969) apresenta o mesmo comportamento do Granito Serra 
Branca (Fig. 1.75). 

TABELA 1.XXVI 
Granito Serra do Encosto Análises quimicas 
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SIOz 7225 6995 7067 74.49 7616 7555 6877 6680 7324 7064 7179 7457 7099 7047 71.93 7078 72.81 7236 71.67 
Ala03 058 162 1.05 0.79 183 075 085 193 107 018 023 104 001 055 107 141 093 111 159 
Fez O• 1.18 378 289 2.14 691 233 208 643 294 0.50 091 247 051 144 244 2.78 30~ 3.48 644 
FeO 0.54 1.94 135 121 4.57 142 110 405 168 028 061 1.28 047 0.80 123 123 187 213 436 
MnO 010 0.10 010 010 0.10 0.10 010 010 010 0.10 010 0.10 010 010 010 010 0.10 010 010 
MgO 010 010 010 0.10 024 010 155 0.71 0.37 010 011 010 010 010 010 0.10 010 0.10 0.10 
CaO 0.82 064 073 076 163 066 043 124 052 0.37 056 0.9 015 027 089 068 067 111 0.67 
NazO 276 276 2.19 2.37 247 187 4.57 279 186 347 4.03 223 205 308 235 2.47 2.51 218 173 
K>O 535 5.23 625 4.94 109 544 4.26 4.84 585 639 417 4.76 7.71 488 559 553 4.73 494 348 
TIO a 010 0.29 022 013 051 0.17 0.28 058 023 0.10 0.10 010 010 010 020 020 019 031 0.52 
p,o. 010 010 0.10 010 0.10 010 010 010 010 010 010 010 010 017 010 010 010 0.10 0.10 
PF 1.05 096 0.88 087 046 0.77 090 0.79 054 056 0.79 102 1.00 139 087 1.38 087 0.65 110 
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TABELA 1 XXVII 
Valores normativos CIPW Granito Serra do Encosto 
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o 4218 2977 36 97 3562 3503 3766 37 25 35 23 
AP 023 023 039 023 024 023 023 023 
IL 018 018 017 038 038 034 058 018 
OR 2893 4705 28 53 3404 3416 285 2978 328 
AB 1937 17 87 25 74 2049 2182 21 60 18 78 24 25 
AN 392 053 559 3 86 284 272 624 352 
c 1 37 2 86 - 1 87 181 206 1 08 1 83 
MT 1 54 - 077 1 59 212 1 36 1 62 086 
HY 224 1 46 1 80 1 87 1 56 549 441 1 04 
HM - - - - - - - -

O Granito Serra do Encosto quando plotado no diagrama AFM 
(Kuno, 1968) apresenta o mesmo trend que o Granito Serra da Mesa, 
isto é, as amostras estão distribuídas ao longo da linha FeO*
Na, O + K, O. Algumas amostras têm maior enriquecimento em 
FeO* e são mais pobres em álcalis (Fig 1 76). 

No diagrama triangular Na, O - K, O - GaO, o Granito Serra do 
Encosto aglomera-se do mesmo modo que o Granito Serra da Mesa 
Exibindo também seu trend calcoalcalino e o enriquecimento em 
K,O (Fig. 1.77). 

Nos diagramas óxidos versus SiO, do Granito Serra do Encosto, 
o Si02 serve como verdadeiro índice de diferenciação. No diagrama 
GaO versus SiO, (Fig. 1 78), a relação entre esses elementos é inversa, 
onde se observa a diminuição da CaO com o aumento do Si0 2 O mes
mo procedimento é mostrado para a relação AI, 0

3 
versus Si0

2 
(Fig. 

1.79) No diagrama Fe2 0 3 versus Si02 (Fig. 1 80), parece que o 
Si02 permanece constante enquanto o Fe2 0 3 aumenta bruscamente. 
Para o MgO ocorre também uma correlação negativa a exemplo do 
CaO, onde o MgO diminui à medida que o Si0 2 aumenta (F ig. 1.81 ). 
Nos diagramas K2 O versus Si02 (Fig. 1.82) e Na

2 
O versus Si0 2 

(Fig. 1.83) a distribuição é caótica, não dando para se observar qual
quer relação. 

1.2.2 12 -Granito Serra Branca 

1.2.2.12.1 -Generalidades 

O Granito Serra Branca é um corpo intrusivo, magmático, com trans
formações magmáticas tardias (greisenização), jazimento subvulcânico 
e forma oval. O granito está mineralizado em estanho, berilo, flúor e 
cobre. 

Da literatura geológica, sabe-se que os primeiros que se referiram a 
este granito foram Barbosa et alii (1969) que, admitindo que fossem 
do mos manteados granito-gnáissicos, incluíram os granitos daquela 
região com as denominações de Granitos Serra da Mesa, Serra Doura
da e São Félix, sendo este último o corpo granítico hoje conhecido 
como Serra Branca. Esses autores consideraram os granitos como 
grosseiros, claros, com mícas orientadas e ricos em microcl ín io 

Marques et alii (1973) assim se referiram sobre o Granito Serra 
Branca: "Dentro do domo da Serra Branca, o granito, propriamente, 
só é encontrado em poucos afloramentos, no centro da estrutura, apre
sentando-se em geral bastante foliado e decomposto; os perfis efetua
dos evidenciaram intensa metassomatose das camadas basais da For
mação Arraias, observando-se feldspatização delas no flanco O do 
domo e greisenização (e mineralização) a E." 

Estes autores consideraram o jazimento mineral como primário, 
oriundo de fluidos de um granito subvulcânico e que as mineraliza
ções estariam condicionadas aos metaconglomerados da Formação 
Arraias e ao próprio granito. 

Marini et alii (1974) acreditaram que os Granitos Serra da Mesa, 
Serra do Encosto, Serra Dourada e Serra Branca são de origem sintec
tônica, tendo sido intrusivos no Grupo Araxá e que posteriormente 
numa fase tardia completamente consolidados sofreram movimentos 
diastróficos positivos em várias etapas, originando as estruturas dômi
cas atuais. 
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Andrade (1978) considerou o Granito Serra Branca corno de 
origem intrusiva magmática nos xistos do Grupo Serra da Mesa e 
admitiu uma superfície de discordância entre os Grupos "Serra da 
Mesa" e Araí. Andrade (op. cit.) admitiu este contato intrusivo pela 
presença de xistos greisenizados com fluorita, topázio, turmalina, beri
lo, cassiterita, carbonatos e óxidos nos xistos. Além disso, separou os 
granitos em biotita granito pórfiro e biotita granito pórfiro greiseniza
do, bem como descreveu uma grande variedade degreisens. 

Barbosa & Montalvão (1980) admitiram que o Granito Serra Bran
ca seja intrusivo no estágio magmático, onde transformações devidas à 
metassomatose de soluções alcalinas no estágio pós·magmático ou 
magmático tardio são evidentes tanto nos quartzitos com impurezas 
pelíticas e metaconglomerados impuros (greisenização) como no pró
prio granito. 

Montalvão & Bezerra (1981a) com base no estudo de elementos
traço e menores mostram que o Granito Serra Branca pertence ao 
grupo dos granitos magmáticos fortemente diferenciados, onde o 
diagrama ternário Rb-Ba-Sr mostra um trend com alta relação Rb/Ba, 
do mesmo modo que o alto teor em álcalis no diagrama AFM mostra 
um trend altamente diferenciado desses granitos. 

Referiram-se também sobre o Granito Serra Branca, Almeida 
(1967a), Schobbenhaus Filho etalii (1975b) e Almeida, Hasui e Neves 
(1976) 

1.2.2.12 2- Distribuição na área e forma do corpo 

O Granito Serra Branca edifica uma estrutura dômica de forma oval, 
com eixo maior orientado na direção aproximadamente N-S, com 15 
km de extensão, e o eixo menor, leste·oeste, com aproximadamente 
7,5 km de extensão. O corpo está situado na extremidade oriental da 
Folha SD.22-X·D (Fig. 1.69). 

1.2.2.12.3- Posição estratigráfica 

Considera-se tal diatrema como intrusivo nos metassedimentos do 
Grupo Araí, como já justificado no decorrer dos itens anteriores. Tal 
granito apresenta características pós-tectônica com relação ao Ciclo 
Geotectônico Transamazônico e deve ter sido afetado por ciclos geo
tectônicos mais novos (Uruaçuano e Brasiliano). No presente trabalho, 
os dados disponíveis levaram a descartar a possibilidade de se enqua
drar este granito na categoria dos sintectônicos. 

1 2.2.12 4- Geocronologia 

O Granito Serra Branca devido às transformações metassomáticas e 
metamórficas apresenta dificuldade para o traçado de uma isócrona. 
Mas acredita-se ser importante aqui o registro das diversas idades com 
suas respectivas interpretações. Reis Neto (1980) obteve idades variá
veis dentro do intervalo de tempo 1.900-1.000 MA e sugeriu para 
esses granitos uma idade transamazônica com rejuvenescimento no 
Uruaçuano e Brasiliano, causado por fase posterior de muscovitização 
(Fig. 1.71) No presente trabalho, considera-se que o Granito Serra 
Branca intrudiu os metassedimentos do Grupo Ara í entre 2.000-1.800 
MA, causando transformações metassomáticas tardias (greisenização) 



nos metassedimentos. Durante os Ciclos Geotectônicos Uruaçuano e 
Brasiliano, o granito foi rejuvenescido devido a transformações meta
mórficas. Acredita-se que minerais tais como muscovita e biotita te
nham se formado nas zonas de transposições, porém diferentes dos 
que ocorrem por efeito de greisenização, que em todos os modelos 
estão ligados aos processos tardimagmáticos intrusivos. 

1.2.2.12.5 - Petrografia 

Na estrutura da serra Branca constitu ida pelo granito homônimo têm
se os diversos tipos de granitos, sendo, no entanto, o principal aquele 
que é originalmente pórfiro com microclínio e biotita e os demais são 
variações causadas por transformações metassomáticas (principalmen
te greisenização). 

Granitos- Os granitos são leucocráticos a hololeucocráticos, textura 
fina a muito grossa, com quantidade variável de fenocristais, dando a 
rocha variações que vão de granitos ou granitos porfiríticos (12% de 
fenocristais), granitos pórfiros (12 a 75% de fenocristais) e granitos 
propriamente ditos (com mais 75% de fenocristais). A biotita é cons
tante na maioria das amostras, tendo várias delas mais de 5%. Apesar 
da textura magmática pórfira primária dos granitos, atualmente a 
grande maioria das amostras apresenta texturas porfiroblásticas, cata
elásticas e mortar. Há evidência de metamorfismo regional e dinâmico 
com recristalização conspícua das rochas. Outra característica comum 
a esses granitos é a presença de porfiroblastos de feldspato, principal
mente de microclínio que atinge tamanhos, às vezes, de 5 em. As 
variedades de granitos são: 

A)Microclínio granito pórfiro e/ou porfiroblástico - São rochas de 
textura pórfira a porfiroblástica, em que os pórfiros e/ou porfiroblas
tos de microclínio estão envolvidos por uma matriz granoblástica fina 
a média. O microclínio forma pórfiros (blastos), pertíticos com macia 
polissintética cruzada, fraturada, esta com preenchimento de quartzo. 
Alteraçaõ a argila-minerais e sericita e substituição por muscovita 
ocorre de modo pontual. A matriz é constituída de grãos de quartzo e 
feldspato, estes em arranjo granoblástico, às vezes alongado e poligo
nal. A pertita (albita) microcl ínio é do tipo filme e veio-lentes. Ocor
rem agregados de clorita e biotita, sendo estas em placas, normalmen
te pleocróica e cloritizada. Raras placas de muscovita se agregam na 
matriz ou dentro do feldspato como substituição. 

B) Biotita-muscovita granito cataclástico (greisenizado) - Rocha de 
textura granolepidoblástica a porfiroblástica, composta de quartzo, 
microclínio, plagioclásio, muscovita, argila-minerais e sericita. O quart
zo é o principal constituinte da rocha, apresentando-se em duas gera
ções: como porfiroblastos bem desenvolvidos e como grãos na matriz. 
Ocorrem às vezes, alongados, recristalizados com extinção ondulante e 
fraturados. O microclínio em cristais menores que os fenoblastos de 
quartzo se apresenta com macia polissintética cruzada e normalmente 
alterado em argila-minerais e muscovita. Os plagioclásios, com macia 
de Albita, alterados, ocorrem em quantidade igual ao microclínio. 
A muscovita e biotita aparecem em placas bem desenvolvidas, preen
chendo os planos de fraturas da rocha e formando foliação. A musco
vita tem sua origem junto com a biotita e em fase tardia, evidenciando 
formação ortomagmática. A biotita além de se dispor segundo esta 
foliação está também cortando a mesma. 

C) Plagioclásio-microclínio granito porfiroblástico (cataclástico) -
Rocha porfiroblástica e cataclástica, com textura mortar; a rocha 
original era porfin"tica. É composta de microcl ínio, plagioclásio, mus
covita, biotita, argila-minerais e sericita. O quartzo ocorre tanto com 
os porfiroblastos bem desenvolvidos como em agregados menores, 
sendo que os porfiroblastos, às vezes, apresentam bordos triturados e 
estão envolvidos em grãos granoblásticos dando à rocha um arranjo 
do tipo mortar. É microfraturado, com extinção ondulante, ora grano
blástico ora alongado, mostrando efeito de esforço superior à tempe
ratura. O microclínio apresenta-se em cristais (porfiroblastos) bem de
senvolvidos, pertíticos, envoltos por matriz mais fina, às vezes com 
bordos triturados, e fraturados. As fraturas, às vezes, estâ'o preenchi
das por veios de quartzo e muscovita (greisen); restos de plagioclásio 
são comuns no microclínio, mostrando que estes têm uma origem por 
substituição metassomática do plagioclásio. O microclínio está altera
do em argila-minerais, sericita e muscovita, porém em quantidade bem 

inferior ao plagioclásio. Os fenocristais ou porfiroblastos de plagioclá
sio, desenvolvidos com macia de Albita e Carlsbad, apresentam fratu
ras e normalmente estão bastante alterados em argila-minerais, sericita 
e substituídos por cristais bem desenvolvidos de muscovita. A musco
vita é a principal mica, sendo produto de substituição metassomática 
do feldspato. Alguns cristais de biotita estão dispersos na rocha. Pelo 
grau de alteração bastante acentuado do plagioclásio em relação ao 
microclínio, pensa-se que este é de neoformação. Entretanto, como 
houve transformação metassomática com formação muito acentuada 
de muscovita, a expensas do feldspato (plagioclásio), que não aconte
ceu com o microclínio, é possível que tenha havido duas fases de 
transformação metassomática. 

D) Muscovita granito (adamelito) - Rocha de textura hipidiomórfica 
a granoblástica, às vezes orientada, composta de quartzo, microclínio, 
plagioclásio e muscovita. O plagioclásio ocorre em prismas curtos e 
compridos com macia de Albita e Albita-Carlsbad, em quantidade 
aproximadamente igual ao feldspato alcalino. O microclínio é hipidio
mórfico, com macia polissintética cruzada, algo turvo devido à altera
ção de sericita. O quartzo é inequigranular, arranjo granoblástico, às 
vezes poligonal, microfraturado e com extinção ondulante. 

E) Granito porfiroblástico e cataclástico (granito com plagioclásio) -
Rochas de textura porfiroblástica e cataclástica, compostas de quart· 
zo, plagioclásio, microclínio, muscovita, sericita e argila-minerais. 
O quartzo encontra-se formando imensos porfiroblastos, dispersos, às 
vezes alongados, e, como agregados, granoblásticos, recristalizados, 
poligonais. As fraturas, muitas vezes, são preenchidas por feldspato e 
quartzo de geração mais nova. O feldspato que se acredita tratar-se de 
plagioclásio encontra-se formando grandes porfiroblastos com macia 
de Albita e Carlsbad, alterado em sericita e argila-minerais; este tam
bém ocorre na matriz granoblástica mais fina. O porfiroblasto de pla
gioclásio está fraturado e substitu ido por mica e quartzo. 

Greisens - Na serra Branca os greisens são dos tipos endogreisens e 
exogreisens, sendo portanto o pensamento de Andrade ( 1978) corre
to. No entanto, a maior transformação se deu no próprio granito onde 
se tem maior concentração de cassiterita. Muitas vezes, é difícil se 
separarem os endo dos exogreisens. 

A seqüência metassedimentar em torno de granito é constituida 
predominantemente por quartzitos, muscovita-quartzitos, metacon
glomerados e muscovita-xistos. Sendo, portanto, os quartzitos impu
ros, xistos e conglomerados impuros favoráveis às transformações me
tassomáticas tardias e é muito comum, principalmente na borda orien
tal do corpo, a passagem do endogreisen para quartzitos e muscovita
quartzitos ou mesmo metaconglomerados com evidências de transfor
mações, onde se têm lentes de mica e quartzo, neoformadas. A mica é 
esverdeada, da mesma cor da mica do endogreisen, diferindo da mica 
(muscovita) comum das rochas metamórficas. Nos endogreisens têm
se os tipos apicais de fraturas e lentes. 

Grigor'ev (1972) admite que, nos endogreisens de cúpula, tem-se 
como resultado a transformação não total, que seriam as transforma
ções do primeiro estágio. Neste estágio aparecem os granitos a biotita, 
granitos pórfiros, microclínio granitos, granitos a duas micas e musco
vita granito. 

Tem-se observado que tanto nas zonas apicais ou de cúpula (conta
to granito com Grupo Araf) como nas zonas mais internas do corpo 
onde se formam os greisens de fraturas e lenticulares, as transforma
ções vão de um estágio mais incipiente de alteração do biotita granito 
pórfiro e portiroblástico até o greisen, às vezes monominerálicos. Sen· 
do assim, procura-se descrever os tipos de greisen no sentido petrográ
fico, sendo possível, às vezes, separarem os endogreisens do exogreisen. 

A) Quartzo-feldspato-biotita-muscovita greisen (biotita-granito porfi· 
roblástico greisenizado) - São rochas de textura granonematoblástica 
e porfiroblástica, com um arranjo inequigranular, em que os grães me
nores estão arranjados granoblasticamente e recristalizados, envolven
do os porfiroblastos ou pórtiros maiores. Compõem-sede quartzo, felds
pato alcalino completamente alterado em sericita, argila-minerais e 
muscovita. Formam antigos pórfiros que estão imersos na matriz mais 
fina, apesar de baõtante alterados. Observam-se microfraturamento na 
rocha e linhas de geminação em duas direções que parecem ser do tipo 
polissintética cruzada, características do microclínio. Nas bordas do 
cristal onde se observa maior cataclase, a alteração é maior e tem-se 
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desenvolvomento maisconspfcuo da muscovita. Alguns cristais de felds
pato. às vezes pertftlcos, provavelmente de geração mais jovem, 
ocorrem nas rochas. A biotita ocorre em placas bem desenvo tvidas, 
orientadas, com pleocroismo marrom-escuro, e na linha de clivagem 
libera opacos e contém inclusões de opacos; às vezes, está intercresci· 
da com a muscovita, esta em filme, dentro da biotita. O quartzo em 
grãos inequigranulares, recristalizados, forma um arranjo poligonal 
com ponto tríplice de cristalização de trés fácies dos cristais e outras 
vezes o quartzo está estirado. A muscovlta em cristais bem desenvolvi
dos ou finos que se confundem com a serlcita é produto de substitui
ção do feldspato. A sericita e argila-minerais ocorrem constantemente 
como alteração do feldspato. 

B) Ouartzo-muscovita greisen grosse iro - Rocha granotepidoblástica, 
cataclástica, orientada, composta essencia lmente de quartzo e musco· 
vi ta . O quartzo aparece em agregados granoblásticos, fraturados e com 
ext inção ondulante. A muscovita forma arranjo que contorna o grão 
de quartzo, preenche fratura ou se forma em bandas a linhadas e veios. 
O quartzo ocorre também em grãos xenoblásticos e a longados, recr is
talizados. 

C) Quartzo-muscovita greisen - Rocha xistosa. cataclástica, composta 
essencialmente de muscovita e quartzo, alguns opacos estão dispersos 
na rocha. A muscovita ocorre em placas de tamanhos diversos. em 
geral orientadas segundo a fotiação da rocha, outras vezes com orien· 
tação caótica e secionando a foliação principal (cross mica). O quart
zo é vosto em agregados, granoblásticos e alongados ou em grandes 
cristais em forma de tentes com estrutura do tipo ribon, alterna-se 
com as bandas de m ica: é cataclástico e com extincão ondulante. A 
amostra 4.006/EG-96/EB/159.4 é x istosa. compost~ essencialmente 
de muscovita e quartzo. A muscovita é o principal mineral. A rocha 
foi alterada por duas superfícies de deformações s, e S1 que é uma 
clivagem de crenulação. A muscovita é bem desenvolvida em re lação à 
amostra EG-111 e o quartzo em quantidade subordinada em relação a 
esta. As amostras 159 e 174 estão no contato com o Grupo Arao'. 

As amostras 4.006/EG-115/EB-AM/178.1 e 178.2;4.006/EG-117/ 
EB· AM/180.1 e 180.2 e 4.006/EG-74/EB-R M/137 são alguns exem· 
pios de greisen de fraturas e lenticulares. formando às vezes verdadei
ros stockwork. Estesgreisens estão no seio da rocha granítica e afasta· 
dos do contato com os metassedimentos, ou seja, são osgreisensque 
não se formaram na cúpula do granito. 

A amostra 178.1 com textura hipidiomórfica, cataclástica, adquire 
também o aspecto de textura cataclástoca, grosseira , composta de 
quartzo. feldspato alca lino, muscovita e b lot ita. O feldspato fo i par
cialmente transformado em muscovita. O granito foi pouco transfor
mado metassomaticamente. Nas fraturas de direções N-S. N20, E e 
N65° 0 , formaram-se os gr~isens de fraturas Estes são finos , campos· 

tos essencialmente de quanzo e muscovita. No granito, nas partes de 
granulação mais fina. se observa maior transformação. 

O afloramento 4.006/E G-11 7/ E B· R M/180. 1 e 180.2 é formado de 
rocha granltica porlirítica, cataclástica, composta de quartzo, feldspa· 
to alcalino, muscovita e biotita. A rocha está parcialmente transforme
da (180.1 ). Preenchendo fratura observa-se rocha xistosa, lepidoblásti· 
ca. composta principalmente de blotita, seguida de muscovita, quartzo 
e feldspato lmicroclfnio e plagloctásio). A biotita forma placas bem 
desenvolvidas, orientadas, pleocroísmo marrom-escuro; a muscovita 
ocorre juntamente com a biotita e às vezes forma Iam elas dentro des· 
ta, como provável substituição. Os fe ldspatos ocorrem como raros 
cristais dispersos no meio das micas e estão bastante alterados. A ro
cha é constitulda predominantemente de biotita. Como acontece com 
outras concentrações de biotita que ocorrem na região, acredita-se em 
processo de biotitização (Fig. 1.85). 

0 ) Microclfnio-quartzo-biotita-muscovita greisen - Rocha granoblás· 
tica e porfiroblást ica, composta de quartzo, m icrocHnio, microctrnio 
pertltoco, biotita, muscovota, zircão, fluor ita e argila-minerais. O quart· 
zo ocorre como porfiroblastos e como pequenos cristais dospersos na 
matriz, granoblást ico e recristalizado. Os porfiroblastos fraturados e 
envoltos por grãos menores, recrlstalizados, dão à rocha uma textura 
mortar e com extinção ondulante. O microcHnio ora perto'tico ora não 
ocorre como pórfiros ou porfirob lastos e, na matriz , como cristais me
nores, estes às vezes transformados em sericlta e muscovita. A musco· 
vita ocorre principalmente ao longo das fraturas. Raros cristais de zir· 
cão e fluorita ocorrem dispersos na rocha. 

1.2 .2.12.6- Análises qu ímicas 

Das vár ias dezenas de rochas coletadas em sítios do Granito Serra 
Branca, foram analisadas para óxidos dos elementos maiores 42 amos· 
tras (Tab. l.XXVII 1). A partir desses resultados, foi calculada a Nor· 
ma CIPIN (Tab. LXXIX I e procedeu-se ao estudo em diagramas que 
serão apresentados neste item. 

No diagrama Al1 0 3 verws Si01 , verifica·se que existe uma corre
lação negativa entre estes elementos, existindo maior concentração 
das amostras entre Si01 : 70·80% e Al1 0 3 < 20%. Esta disposição 
tanto para os granitos como para os greisens significa que há uma 
diminuição de Al1 0 3 com a diferenciação (Fig. 1.86!. 

Quanto ao diagrama ll/lgO versus Si01 , ocorre grande concentração 
de pontos entre Si O, = 70-80% e ll/lgO < 1%, mostrando a baixa quan
tidade de MgO no estágio avançado de diferenciação. No diagrama 
Fe1 0 3 versus SiO,, os granitos concentram-se principalmente entre 
SiO, = 70-80% e Fe,03 < 1%, enquanto que osgreisens mostram va· 
for es abaixo de 1,.5% IF igs. 1 .87 e 1 .88). 

Fog, 1.85 - Gtanoto Serra &anca Mapa com localização oas "~tacões gcolôyteas relenoas no texto. rolha 50.22-X-0 
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TABELA 1 XXVIII 
Granito Serra Branca Análises químicas 
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TABELA 1 XXIX 
Valores normativos CIPW Granito Serra Branca 
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Fig 1 87- Diagrama MgO versus SiO, para o Granito Serra Branca 
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Fig 1 88- Diagrama FezO:~ versus Si02 para o Granito Serra Branca 

O CaO tem valores abaixo de 1 ,5% no intervalo de Si0 2 = 70-80% 
e aglomeram-se sem formar trend. Já para o Na 2 O a linha é pratica
mente vertical, onde seus valores estão distribuídos nas proximidades 
de 6% e, quase nulo, para Si02 "'80% principalmente. Enquanto o 
K2 O apresenta pontos concentrados entre 40-10% no intervalo de 
Si02 = 70-80%. Desses di<Jgramas verifica-se que existe um grande 
enriquecimento de K2 O e empobrecimento de CaO nas amostras. 
Enquanto que o Na 2 O também apresenta um enriquecimento conside· 
rável (F igs. 1.89, 1.90 e 1 .91). 

No diagrama Rb-Ba-Sr, Montalvão & Bezerra (1981a) demonstra
ram que o Granito Serra Branca é fortemente diferenciado, tendo as 
amostras na sua maioria caído no campo 1 (E I Bouseily & EI Sokkary, 
1975) que representa o estágio tardio de diferenciação com alto Rb e 
baixo Ba e Sr. O trend de diferenciação se faz no sentido diorito-+ 
quartzo diorito e granodiorito _,.·granitos anômalos -+ granitos nor
mais-+ granitos fortemente diferenciados. Nesse caso há um enrique
cimento progressivo de Ba em relação a Sr na direção dos g1anitos nor
mais Destes para os granitos altamente diferenciados há um empobre
cimento em Ba e Sr e enriquecimento em Rb (Fig. 1.92). 

No diagrama K2 O - Na 2 O - CaO de Nockolds & Allen ( 1953 
apud Moreno & Mendoza, 1975), os granitos apresentam um trend 
calcoalcalino bem diferenciado em direção ao vértice K2 O, onde exis
te uma grande concentração de amostras. Algumas amostras estão 
situadas na direção do vértice Na 2 O. Estas são aquelas "albitizadas". 
Montalvão et a/ii (1979a) mostraram neste diagrama a distribuição 
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Fig 1 89- Diagrama CaO versus SiO, para o Granito Serra Branca 
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de várias amostras dos Granitos Tipo Serra da Providência, Tipo Ron
doniano e Tipo Teles Pires, onde se evidencia que são menos diferen
ciados que aqueles da serra Branca (Fig. 1.93). 

1.2 2.12.7- Considerações petrogenéticas 

Granitos pós-cinemáticos- Por definição, para Marmo (1971), grani
to pós-cinemático é aquele que inclui a suposição de que eles se intro
duzem após terem cessado todos os movimentos tectônicos. Quimi
camente os granitos descritos como pós-cinemáticos são verdadeiros 
granitos em composição e mais ricos em I< que os granitos eutectói
des Para Simonen (1942a apud Mar mo, 1971 ), petroquimicamente os 
granitos pós-cinemáticos não diferem dos granitos tardicinemáticos 

As características que grande parte dos granitos pós-cinemáticos 
têm em comum são: feldspato alcalino com baixa triclinicidade, o 
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qual é predominantemente ortoclásio e, se o microcl ínio ooorre, é 
usualmente mais jovem que os demais constituintes formando preen
chimento intersticial ou muitos veio-lentes; o microcl ínio pode ocor
rer como mancha no ortoclásio; os fêmicos, geralmente, são varieda
des ricas em ferro; os acessórios são muitas vezes comuns e o conteú
do de flúor pode ser apreciável. 

Eskola (1955 apud Marmo, 1971) considerou o Granito Rapakivi 
como o mais típico granito pós-cinemático Pré-Cambriano. Este grani
to contém abundante ortoclásio pertítico que prepondera sobre o mi
crocl ínio. O quartzo de várias gerações, em grãos idiomórficos, muitas 
vezes mostra formas bipiramidais interpretadas como de alta tempera
tura; o ortoclásio pertítioo de variada triclinicidade é o principal felds
pato potássio; o microclínio também de alta triclinicidade é mais jo
vem; o plagioclásio normalmente tem composição An 2 5 -An 4 0 
Outros minerais ocorrem como biotita, hornblenda e piroxênio. Entre 
os granitos pós-cinemáticos, têm-se os granitos com presença de riebe
ckita, arfvedsonita ou aegirina (granitos peralcalinos). 

A presença do flúor é característica nos granitos pós-cinemáticos, 
tanto na forma de fluorita como na de topázio, ou ambos, mas os gra
nitos tardicinemáticos podem conter considerável quantidade de flúor. 

Granitos sincinemáticos - Segundo Marmo (1971) muitos autores 
concordam que há um grupo de "granitos gnaissóides" que é muito tí
pico de áreas pré-cambrianas. 

Até onde pode ser deduzido pelas observações de campo, estes são 
os "granitos mais velhos", porém de acordo com a sua composição 
química não são de fato granitos, mas sim granodioritos ou quartzo
dioritos A verdadeira composição granítica usualmente ocorre dentro 
destas rochas como manchas ou I istras e raramente ocupam uma área 
de tamanho considerável. Outrossim, rochas grosseiras e ácidas con
tendo grandes porfiroblastos de feldspato I<, principalmente microclí
nio, em matriz de composição granodiorítica são comuns dentro das 
áreas caracterizadas pela presença de xistos pelíticos ou gnaisses. Tais 
rochas, usualmente, formam massas relativamente extensas e modera
damente homogêneas. De acordo com a definição existente, estes 
tipos de rochas são granitos sincinemáticos. 

Continuando, Mar mo (1971) observa que ao se tratar do problema 
dos granitos e sua origem, são de interesse somente aquelas porções 
dos "granitóides" sincinemáticos com uma verdadeira composição 
granítica. Por outro lado, os problemas dos processos relacionados à 
granitização estão muito ligados às rochas referidas como sendo sinci
nemáticas. 
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Os "granitos" sincinemáticos ocorrem muitas vezes formando ba
tólitos enormes que gradam freqüentemente para as rochas encaixan
tes sem contatos bruscos. Porém, em todos os casos os contatos ten
dem a ser concordantes com as rochas encaixantes. Se ocorrem gran
des áreas uniformes, elas são principalmente quartzo·dioritos, grano
dioritos ou granitos porfiroblásticos. 

Buddington (1959 apud Mar mo, 1971) concluiu que os granitos de 
epizona são quase sempre discordantes, enquanto que os de catazona 
são predominantemente concordantes, tendo feições características 
das rochas normalmente consideradas como sincinemáticas. 

Em Sierra Leone, Marmo (1962apud Marmo, 1971) descreveu 
corpos grandes e homogêneos de dioritos encaixados por granodiori
tos sincinemáticos com manchas localizadas de rochas graníticas. Os 
contatos entre os dioritos e os granodioritos são gradacionais numa 
zona relativamente ampla, sendo o diorito envolvido por uma auréola 
de rochas hornblêndicas mais ácidas e, muitas vezes, gnáissicas. Mais 
afastadas do diorito elas gradam para granodiorito maciço e algumas 
vezes porfiroblástico 

Depois da síntese feita acima sobre os granitos e seus posiciona
mentos em relação a tectônica, passar-se-á a discorrer sobre o Granito 
Ser r a Branca 

O Granito Serra Branca, visto ter a sua mineralogia constituída 
principalmente de biotita e feldspato alcalino, assim como a presen
ça de cassiterita, fluorita, berilo, topázio, caracteriza um magma bas
tante diferenciado com transformações metassomáticas onde as solu
ções residuais ricas em alcalinos foi determinante para formar jazida. 
O feldspato e quartzo apresentam ao que tudo indica três gerações. 
O feldspato alcalino (microclíniol que parece ter no mínimo duas 
gerações ocorre como fenoblastos, estes de substituição metassomáti
ca preexistente de plagioclásio, onde relictos são observados dentro do 
cristal. Talvez uma terceira geração de feldspato alcalino seja eviden
ciada pelos pequenos cristais na matriz que pode constituir a fase mais 
tardia O quartzo, muitas vezes azulado, o que caracteriza como crista
lizado em alta temperatura, ocorre como fenocristais e fenoblastos na 
matriz, e finalmente a terceira geração seria as fases residuais mono
minerálicas (veios e lentes). 

O plagioclásio ocorre tanto como fenocristais e/ou finamente na 
matriz, sempre alterados e substituídos pela sericita e muscovita do 
mesmo modo que os feldspato K. 

O granito que é magmático pode ter sua origem ligada à cristali
zação fracionada a partir de um magma formado por fusão do manto 
superior ou então por fusão da crosta inferior ou superior. Tal estudo 
é feito através de elementos-traço, principalmente Sr e Rb, e princi
palmente com base na razão inicial Sr8 7 /Sr8 6

, que é desaconselhável 
para o Granito Serra Branca, uma vez que está bastante cataclasa
do e transformado metassomaticamente. Só a presença de rocha rica 
em biotita como restos neste granito não é conclusivo para se pensar 
em fusão dos xistos que ocorrem no cinturão metamórfico encai
xante, pois tais rochas apresentam valor de Sn ( 15 ppm), enquanto 
que o granito parcialmente greisenizado mostra valores de 6 ppm de 
Sn em média; o estrôncio é aproximadamente igual para os dois (30 
ppm, granito greisenizado e 37 ppm, rocha rica em biotita); o Nb 
apresenta 22 ppm, para o granito greisenizado, e 38 ppm, para a rocha 
rica em biotita; enquanto que o flúor acusou 4.250 ppm e 3 650 ppm, 
respectivamente. A elevada concentração de certos elementos alca li
nos na rocha rica em biotita e sua comparação com o granito encai
xante, assim como o comportamento estrutural dessa rocha em rela
ção aos greisens a muscovita (fraturas e lenticulares), bem como a pre
sença de quartzo-muscovita·biotita greisen na região, nos levam à 
interpretação mais viável de que se trata de greisens ricos em biotita. 
Do mesmo modo é bastante curioso se ter quase na grande maioria 
"xenólitos" à base de biotita, enquanto que as rochas encaixantes são 
predominantemente psamitos e psefitos com impurezas pelíticas, 
sendo as rochas de composição exclusivamente pel íticas mais restritas 

Do mesmo modo que os teores médios dos elementos-traço nas 
rochas de composição pelítica são: Li (60 ppm), Sn (4 ppm), Ta 
(2 ppm). Sr (300 ppm). Rb (140 ppm). Ba (700 ppm). F (740 ppm). 
Be (3 ppm), que são bastante diferentes da amostra 180.2 descrita 
como quartzo-muscovita-biotita greisen Esta é constituída predomi
nantemente de biotita; a concentração de biotita é comum, às vezes 
ocorrendo como rochas monominerálicas (biotitização). 

Grigor'ev (1972) definiu greisen como uma rocha metassomática 
composta principalmente de quartzo, mica (muscovita, biotita, zin-

waldita) e, mais raramente, turmalina e fluorita em associação comum 
com minerais metal (feros: cassiterita, wolframita, molibdenita e ou
tros. Para o autor, os greisens da Transbaikalia estão em situação geo
lógica com freqüente coincidência espacial com as abóbadas dos gran
des maciços ou com os pequenos corpos de granitos à biotita e gra
nitos pórfiros. O processo de greisenização caracteriza-se por uma di
minuição a partir do topo da abóbada ou cúpula da intrusão. Para Gri· 
gor'ev ( 1972) os greisens podem se formar tanto no endo como no 
exocontato, dependendo das particularidades estruturogeológicas do 
terreno onde se desenvolve o processo de greisenização. 

Dois estágios são considerados por Grigor'ev (op cit.) para os pro
cessos de greisenização No primeiro estágio, as condições estruturo
geológicas indispensáveis são a presença de uma cúpula e de uma "ca
pa de proteção" de rochas encaixantes formando um anteparo (refra
tário à ação dos agentes de greisenização) O enriquecimento das par
tes superiores da câmara magmática em substâncias voláteis se faz por 
destilação a partir das partes abissais para as apicais A acumulação 
dos produtos voláteis na cúpula, sob o "anteparo" no primeiro está
gio, tem lugar no período de magmatização tardia, e a transformação 
dos minerais do granito se dá repentinamente, antes de sua cristali· 
zação. A greisenização começa a partir do contato e se estende em 
profundidade. Neste estágio estão os granitos a biotita, pórfiros, grani· 
tos a microclínio, granitos a duas micas e granitos a muscovita. 

O segundo estágio do processo de greisenização tem lugar em ou
tras condições; nesta fase, a cristalização do magma granítico nas par
tes periféricas da intrusão cessa totalmente. 

Este autor mostra um quadro das séries genéticas de greisen, se
gundo os diversos grupos de rochas iniciais. Nesta evolução se tem uma 
formação a partir dos granitos ativos a biotita e outros, os granitos 
greisenizados a duas micas e muscovita; greisens: a biotita, quartzo, 
biotita-muscovita-quartzo, muscovita-quartzo, granada-muscovita
quartzo, quartzo-topázio-zinwaldita etc; como observado, tem-se 
no produto final a rocha monominerálica. 

Afastado dos veios metal íferos, tem-se o granito a biotita, depois 
mais próximo do veio encontram-se o granito a duas micas e o granito 
a muscovita; após isso tem-se o greisen a muscovita-topázio e quartzo. 

Para Scherba (1970a e b) greisenização é uma transformação com
plicada de rocha à alta temperatura (300° -500°C) sob influência de 
soluções ácidas residuais ricas em constituintes voláteis e em sílica 
conectada com intrusões de granitóides. O processo é típico de mag
mas ácidos e ultra-ácidos em que as intrusões são formadas a profun
didades rasas e moderadas ( 1 ,5 a 4 km) 

Segundo Scherba (1970a e b) a estabilização de um maciço grani
tóide é geralmente seguido de solidificação e cristalização, fissuramen
to, o crescimento de uma série de diques, formação de pegmatitos e 
autometassomatismo alcalino, greisenização, alterações hidrotermais 
e formações de veios 

Em todos esses estágios, concomitantemente, o metamorfismo de 
contato, que deixa claramente reconhecíveis traços superimpostos, de· 
senvolve-se nas paredes rochosas, acompanhado por ingresso de vários 
constituintes (skarnização, greisenização, feldspatização, quartzitiza
ção, sericitização etc.) ao lado dos efeitos puramente termais de in
trusão (hornfeltização). Nesta série a greisenização é intermediária en
tre o processo pegmatftico e os processos hidrotermais de média a 
baixa temperatura. A greisenização grada para hidrotermalismo no 
lado externo. 

A zona apical de alguns granitóides com Sn está ao lado de exten
siva e complexa alteração metassomática As alterações ocorrem em 
escala local com várias gerações de veios e também em ampla escala de 
greisens maciços e áreas enriquecidas em microclínio·albita. O Granito 
Serra Branca sofreu na zona apical estas transformações intensas que 
diminuem em direção ao centro. Como se pode observar através de 
estudo petrográfico, tem-se desde o biotita-granito pórfiro e porfiro
blástico, este microclinizado e albitizado (pertita) passa a granito a 
duas micas (biotita e muscovita), granito a muscovita, quartzo-mus
covita greisen, greisen quartzo-topázio, quartzo-fluorita greisen, e 
greisen a biotita e feldspato. Os greisens monominerálicos (ultragrei
sen) ocorrem na serra Branca Estas alterações principais, como felds
patização, muscovitização, greisenização e sericitização, são denomi
nados de apogranitos. 

Nos granitos, a feldspatização é feita pela microclinização e 
albitização (pertita); a primeira é produto da substituição me
tassomática de plagioclásio e provavelmente ortoclásio, onde restos de 
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feldspato com macia de Albita ocorrem dentro do microclínio pertíti
co. A albita que está na forma de pertita não se sabe se é produto de 
alteração do feldspato K, uma vez que este está sempre com lamelas 
de albita quando está substituindo o plagioclásio. 

Stemprok & Skvor ( 1974, apud Taylor, 1979) mostraram um es
quema em que há albitização a partir do feldspato K e muscovitização 
do plagioclásio. Scherba (1970, apud Taylor, 1979) mostra a albitiza
ção depois da microclinização. 

Taylor (1979) admitiu a albitização como pós-microclinização. To
davia, alerta este autor que qualquer modelo rígido é imprudente. Ob
viamente que a greisenização é uma transformação por feldspatização. 
Além de microclinização, albitização, muscovitização e sericitização, 
houve também no Granito Serra Branca processo de argilitização, bio
titização, fluoritização, topazização, silicificação etc., assim como é 
comum a presença de material carbonoso que se concentra com os 
greisens, principalmente com os ricos em biotita. 

1.2.2.13- Alcalinas de Peixe 

1.2.2.13.1 -Generalidades 

Barbosa et alii (1969) localizaram um corpo de rocha alcalina deno
minando-o de "rocha alcalina da Folha de Peixe", constituído por di
versos corpos maciços, situados a sul do município de Peixe, nas cabe
ceiras do rio das Almas, afluente da margem esquerda do rio Tocan
tins. Essa rocha foi classificada de litchfieldito com nefelina, albita
oligoclásio, biotita passando a clorita e microclina Observaram veios 
de pegmatitos cortando as alcalinas em direções diversas. Acessórios 
tais como: "zircão cor de melaço, coríndon industrial, ilmenita nio
bana, rutilo ferriano, muscovita, microclina e raras turmalinas" seriam 
freqüentes nestes veios. 

Marini et alii (1974) observaram que as rochas intrusivas alcalinas 
ocorrem no extremo norte da Folha Mata Azul, ocupando uma super
ffcie de apenas 1 km' Após alguns levantamentos, constataram intru
são alcalina composta, com diferentes tipos petrográficos, tais como: 
granitos pegmatóides, monzonitos, alcalinos, litchfieldito e outros. 
Ainda observaram que toda área mapeada como rochas alcalinas por 
Barbosa et alii (1969) na realidade é constituída de granito pegma
tóide Citaram ainda os autores que de acordo com a tabela de Stre
ckeisen (1967, apud Barbosa et alii, 1969) as rochas alcalinas deno
minadas de litchfieldito não possuem suporte para tal classificação, 
sendo mais coerente classificá-las como monzonito nefelínico. Ob
servaram grande incidência de veios pegmatíticos e diques de granitos 
pegmatóides, com até 5 m de espessura, cortando em várias di, eções o 
corpo monzonítico. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) descreveram as intrusões alca
linas, conforme Barbosa et ali/ (1969) e Marini et alii (1974). Os au
tores ressaltam estas rochas quanto à perspectiva mineral, pois somen
te a parte sul dessa área foi estudada com detalhe. A porção norte, es
tudada, poderia apresentar outros tipos de rochas alcalinas ou até mes
mo granitos tipo serra Dourada, devido às observações de Marini et alii 
(op cit.), caracterizando a "rocha alcalina da Folha de Peixe" de Bar
bosa et ali i ( 1969) como intrusões alcalinas compostas. 

Lemos & Albuquerque (198Gb) observaram que o Complexo Al
calino de Peixe possui forma elíptica com 30 km de comprimento por 
6,5 km de largura. As rochas deste complexo são predominantemente 
leucocráticas, de aspecto folheado a bandeado e de idade pré-brasiliana. 
Seus constituintes mineralógicos predominantes são microclina, albita 
e nefelina; também são freqüentes as pertitas e peristeritas. Contor
nando estes corpos alcalinos constataram rochas sieníticas a graníticas 
de aspecto folheado, constituídas de microclínio, albita-oligoclásio, 
quantidades variáveis de quartzo e ainda biotita ferro-hastingsita De 
uma maneira geral os corpos alcalinos estão encaixados em um mica
xisto com sillimanita do "Grupo Serra da Mesa" Os autores propõem 
a nomenclatura de nefelina-sienito gnaisse, nefelina-monzonito gnais
se, nefelina-diorito gnaisse para as rochas predominantes no complexo 
e de ferro-hastingsita-sienito gnaisse, ferro-hastingsita-quartzo sienito 
gnaisse, biotita-granito gnaisse para as rochas do bordo do complexo. 
Essa proposição foi caracterizada devido a alguns critérios, tais como: 
"O Complexo aparentemente de origem ígnea mostra semelhança de 
composição com rochas ígneas alcalinas tipo nefelina-sienito, aspecto 
intrusivo e ocorrências de roof-pendents e xenólitos"; "critérios tex
turais e mineralógicos mostram que o complexo foi metamorfizado"; 
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"destacam-se contatos tipo ponto tríplice entre um ou vários mine
rais, "olhos de magnetita e peristeritas bem desenvolvidas". 

Lemos & Albuquerque ( 1980a), após estudos petrográficos e de 
microssonda nas rochas do Complexo Alcalino de Peixe, de origem 
aparentemente ígnea, embora metamorfizado, constataram ocorrência 
de dois tipos de peristeritas. Sendo que um tipo ocorre em nefelina
sericita gnaisses e o outro ocorre em nefelina-diorito gnaisses a nefeli
na-monzonito gnaisses. Neste trabalho, utilizou-se para as rochas ígne
as alcalinas a terminologia Alcalinas de Peixe. 

1.2.2.13.2- Distribuição na área 

As rochas Alcalinas de Peixe ocupam uma área de aproximadamente 
442,2 km', formando um corpo alongado com 3,5 em de comprimen
to e 0,8 em de largura, aproximadamente, com direção norte-sul, loca
lizado na porção centro-sul da quadrículaSD.22-X-D (Fig. 1.94). As ro
chas alcalinas foram localizadas na estrada que interliga a G0-343 com 
G0-450, que passa pelo povoado de Jaú. Adiante 1,7 km do córrego 
Morimbundo, têm-se blocos de nefelina monzodiorito, cor cinza-escu
ro, isotrópicos, granulação média, compostos de biotita, plagioclásio e 
nefelina. A 1 ,9 km antes do lugarejo de Monteirópolis, afloram blocos 
de nefelina monzossienito cataclástico, textura granoblástica, isotró
picos, apresentando leitos leucocráticos, cor cinza-claro, compostos de 
plagioclásio, microcl ínio, biotita, nefelina, carbonato, zircão e opacos. 
No córrego Passagem Roçado, que passa no citado lugarejo, afiara no 
leito e nas margens do córrego rocha nefelina sienítica, com zircão, 
cor melaço, estando cortada por veios pegmatíticos, compostos de 
feldspato e biotita com espessura variando de 2 a 6 em. Após 4,9 km 
do lugarejo Monteirópolis, tem-se um morro localizado na margem 
leste da estrada onde afloram blocos de nefelina sienito Adiante 3,3 km 
do córrego Porteira, tem-se afloramento em forma de blocos de nefe
lina sienito. Na estrada vicinal do garimpo da Pedra Preta, a 3,1 km 
do seu entroncamento com a estrada de Jaú, tem-se afloramento loca
lizado na encosta de um morro, situado na margem esquerda da estra
da, constituído por nefelina sienito, estrutura foliada com atitude 
N50°E, 55°NO. Após 1,9 km, tomou-se rumo S70°E, onde afiara 
pegmatito ácido composto de feldspato alcalino, quartzo e muscovita 
A rocha desenvolve textura gráfica. Deste ponto, atingiu-se o topo de 
um morro, após percorrer-se 200 m, onde afiara em forma de blocos 
um biotitito. Associado tem-se biotita xisto, estrutura xistosa, inten
samente crenulado A 50 m distante deste ponto, afiara rocha melano
crática, estrutura foliada, textura granolepidoblástica, constituída pre
dominantemente de biotita e secundariamente de plagioclâsio. Adian
te 100 m, afiara em forma de lajeiro com área aproximadamente de 
100m' nefelina sienito, granulação média a grosseira, isotrópico, cor 
cinza-claro. Associados têm-se blocos de nefelina sienito, granulome
tria fina a média, de cor cinza-escuro. A sudeste deste ponto, distante 
aproximadamente 500 m em linha reta, tem-se a área do garimpo da 
Pedra Preta, onde se observa uma cata, constituída por nefelina sie
nito (?), alterado, levemente foliado com atitude N10°E, 55°NO, 
granulação fina a média, composto de biotita, levemente orientada, 
plagioclásio, nefelina (?) e microclínio (?) Concordantemente, ocor
re um veio de pegmatito com espessura aproximada de 0,65 m, cons
tituído de feldspato alcalino, quartzo, calcita, biotita e allanita. 

1 2.2.13.3 - Posição estratigráfica 

As Alcalinas de Peixe foram posicionadas na coluna estratigráfica da 
Folha no Pré-Cambriano Superior, sobrepostas aos granitos intrusivos 
tipo Serra da Mesa e sotopostas às rochas metamórficas do Grupo 
Cuiabá Sua porção ocidental está em contato com os metassedimen
tos do Grupo Araxá e a porção oriental com as rochas do Complexo 
Goiano. Esta posição estratigráfica é baseada em geocronologia e é 
bastante duvidosa. 

1.2.2 13 4 - Geocronologia 

Sobre essas rochas, serão discutidos os dados geocronológicos, ainda 
inéditos, referentes ao corpo Álcalino de Peixe. Este maciço foi estu
dado inicialmente por Barbosa et alii (1969) que o denominaram de 
"Rocha Alcalina da Folha de Peixe"; segundo estes autores essas ro
chas estariam encaixadas em biotita-gnaisses bandeados e sotopostos 
pelos metassedimentos do Grupo Araxá. Marini et alii ( 1977) consi-



deraram que essa rocha alcalina estaria envolvida por granitos peg
matóides, o que veda, conforme tais autores, considerações quanto 
à sua posição na estratigrafia regional. 

Base i & lwanuch (informação verbal, 1981) analisaram geocrono
logicamente pelo método Rb/Sr essas rochas alcalinas e obtiveram de 
uma forma ainda preliminar uma idade próxima a 1.200 MA. Pos
teriormente com adição de novos resultados, conseguiram uma ida
de isocrônica de 875 ± 58 MA e razão inicial de 0,713. Esta idade é 
semelhante àquela obtida para o granito Morro Solto na região de Pal
meirópolis, sendo este granito cerca de 50 MA mais antigo. 

A idade acima pode sugerir a época de formação do maciço al
calino a partir de um magma proveniente de refusão de rochas crus
tais, ou então poder-se-ia admitir que essas rochas seriam mais antigas 
que 900 MA, e a idade obtida estaria relacionada a possíveis eventos 
metamórfico-metassomáticos que as afetaram ou ainda representar 
idades intermediárias entre a época real de formação dessas alcalinas 
e o Ciclo Brasiliano que rejuvenesceu parcialmente as amostras data
das. 

Ainda com relação à idade dessas rochas alcalinas, admite-se pro
vavelmente uma associação genética com aqueles eventos que posicio
naram os Granitos Serra da Mesa, Serra Dourada, Serra Branca e Ser
ra do Encosto, confo~me seta indicativa representada na legenda do 
mapa. 

1.2.2.13.5- Petrografia 

Seus constituintes litológicos compreendem nefelina sienito, nefelina 
monzossienito cataclástico e nefelina monzodiorito Associados, têm
se freqüentes veios de pegmatitos cortando as rochas alcalinas e neles 
são encontrados zircão cor de melaço, coríndon industrial e allanita. 

Neste trabalho, foram efetuados estudos em quatro lâminas delga
das, cujos resultados petrográficos ficaram restritos ao amplo campo 
do nefelina monzodiorito. Estas rochas apresentam texturas granula
res hipidiomórficas de granulação média ou granoblástica, constituí
das essencialmente de plagioclásio, álcali-feldspato, biotita e nefelina. 
O plagioclásio, subidiomórfico a idiomórfico, perfaz mais de 80% do 
total de feldspato, e sua composição varia de andesina sódica a oligo
clásio cálcico. Alguns cristais apresentam lamelas de gemi nação defor
madas e microfalhadas. Altera-se também para sericita. O álcali-felds
pato está algumas vezes geminado segundo albita-periclina (micro
clfnio) e algo alterado a argila-minerais. Seus cristais são essencial
mente subidiomórficos, perfazendo entre 10% a 12% do total de fel
dspatos. O terceiro mineral modal destas rochas é a nefelina; apresen
tando-se em cristais subédricos a euédricos, às vezes encontra-se le
vemente alterada a um mineral micáceo (gieseckita?) e perfaz aproxi
madamente 5% da rocha A biotita é o máfico predominante com 
pleocrofsmo amarelado a verde ou castanho-escuro a castanho
amarelado-claro, às vezes esverdeado Um exemplar apresenta pleo
crofsmo variando de verde muito claro a verde-vivo (verde-folha), 
denotando seu alto teor de ferro férrico. Seus bordos mostram indí
cios de muscovitização. A biotita apresenta ainda muscovita intrala
melar. Foi observado nesta mesma rocha um cristal de biotita parcial
mente kinked. Em um exemplar, a rocha está orientada provavel
mente por efeitos cataclásticos. Como minerais acessórios têm-se 
zircão, apatita, allanita e opacos. 

1.2.2.14- Grupo Cuiabá 

1.2.2.14.1 -Generalidades 

As primeiras citações sobre as rochas epimetamórficas deste grupo são 
atribuídas a Castelnau (1850apud Almeida, 1964). Evans (1894) des
creveu estas mais detalhadamente,denominando-as de "Cuyaba Slates". 
Lisboa (1909) denominou de Série da Baixada de Cuiabá as rochas des
critas por Evans ( 1894) e os xistos cristalinos por ele denominados de hi
dromicaxistos. Para o autor estas rochas encontram-se dobradas mos
trando inclinações e direções constantemente variáveis. Paiva ('Í937). 
após mapeamento geológico através do leito da via férrea que liga Cam
po Grande a Aquidauana e das estradas que ligam "N ioac" a Patrimônio 
Bonito e de Cabeceira da Apa a Bela Vista (Santo Amaro), constatou 
que os red beds Maracaju, semelhante ao Arenito Botucatu assentam 
diretamente sobre o complexo metamórfico "Série da Bai~ada Para
guaya", semelhante a "Série Assunguy". OI iveira & Leonardos ( 1943) 

citaram Evans (1894) como pesquisador que definiu pela primeira vez 
a "Série" Cuiabá, por ter atribuído a denominação de "Cuyaba Sla
tes". Ainda Oliveira & Leonardos (1943) admitiram direção geral 
NE-SO para esta seqüência que é constituída principalmente por filitos 
ardosianos, com quartzitos e conglomerados xistosos subordinados, à 
semelhança da Série Minas. Oliveira & Moura (1944) acataram a pro
posta de Oliveira & Leonardos (1943) como sendo Evans (1894) o 
criador da "Série" Cuiabá. Estes autores atribuíram idade algonquiana 
para esta "Série': devido à semelhança com a "Série" Minas. 

Almeida ( 1948a) caracterizou na região situada entre a serra Azul 
e a do Roncador, drenada pelo rio das Mortes, rochas pertencentes a 
"Série" Cuiabá constitufdas principalmente de filitos, com direções 
N50°E e N70°E, e mergulhos fortes para NO, sendo cortadas por 
veios de quartzo leitoso idêntico ao de Cuiabá. Almeida (1954) 
aceitou a denominação de "Série" Cuiabá ("Cuyaba Slates") de 
Evans ( 1894) e diz que esta terminologia deve prevalecer por questão 
de prioridade. Segundo o autor, esta "série" é constituída principal
mente de filitos comumente ardosianos, e subordinadamente têm-se 
camadas de quartzitos. Continuando, o autor citou que as rochas 
calcárias existentes no sul de Mato Grosso não podem ser incluídas 
nesta "série", e sim na "Série" Bodoquena. Ab'Saber (1954) presumiu 
a existência de uma discordância angular entre as "séries" Bodoquena 
e Cuiabá, baseado principalmente nos estilos de dobramentos destas 
duas unidades litoestratigráficas, sendo que a primeira apresenta es
tilo marcadamente paleozóico e a segunda proterozóico Almeida 
(1964) conservou a denominação imposta por Evans (1894) para esta 
"série" e correlacionou-a com a Série Tocantins, de Régo ( 1933), 
que provavelmente seria sua extensão ao longo do vale do rio Ara
guaia, ao norte de Goiás, atingindo o Pará e Maranhão. Segundo Al
meida ( 1964), apesar de ter aceito juntamente com outros investi
gadores a correlação entre as "séries" Cuiabá e Minas, a partir de en
tão deixaria de ter fundamentos poderosos para tal correlação, optan
do como correlação mais aceitável a citada anteriormente. Para o au
tor a litologia desta é bastante diversificadQ, constituída por um espes
so pacote com alguns milhares de metros de possança, composta por 
sedimentos detrfticos, principalmente pelíticos, porém com desenvol
vimento local de quartzitos, metagrauvacas e, subordinadamente, me
taconglomerados. 

Oliveira ( 1964) conservou a terminologia já utilizada por outros 
pesquisadores para a referida "série". Para o autor, haveria uma certa 
diversificação quanto ao grau metamórfico das rochas pertencentes a 
esta unidade litoestratigráfica. Predominantemente ocorrem filitos lo
calmente ardosianos, alguns grafitosos. Na região de Barra do Garças 
ocorrem micaxistos oriundos da transformação dos sedimentos pe
lfticos. Almeida ( 1965b) admitiu que o conjunto de metassedimentos 
mais antigos do "geossinclfneo Paraguaio" constitui a clássica "Sé
rie" Cuiabá. Trata-se de sedimentos detrfticos, com predominância de 
filitos na parte inferior, e na sua porção superior têm-se espessas ca
madas de grauvacas. Devido a esta heterogeneidade litológica a "Sé
rie" Cuiabá apresentaria caracterfsticas dos depósitos de flysch Pa
ra o autor o "Grupo Jangada" recobre as rochas desta série, em apa
rente concordância. Almeida ( 1965a) em seu trabalho na Serra da Bo
doquena, nos domínios da FolhaSF.21 Campo Grande, nas áreas da ba
cia do rio Miranda, compreendendo as rodovias de Bonito e Aquidaua
na, e dessas duas cidades a Miranda e desta à Colonia Agrfcola Arnal
do Figueiredo, hoje conhecida como Bodoquena, constatou que a li
tologia evidente desta "série" compõe-se predominantemente de mi
caxistos e filitos; localmente ocorrem grauvacas, quartzitos e mármo
res dolomfticos. Vieira (1965) dividiu a "Série" Cuiabá em três uni
dades distintas, assim distribuídas da base para o topo: Unidades In
ferior, Média e Superior. A Unidade Inferior é constituída de filitos 
violáceos, cinza, cinza-prateado. A Unidade Média seria constituída de 
metaparaconglomerado "pebbly-mudstone", composto de duas por
ções distintas. Esta rocha apresenta uma xistosidade bastante desen
volvida. A Unidade Superior por filitos violáceos e verde-oliva (amare
los, róseos e vermelhos quando alterados). Hennies ( 1966), estudando 
as rochas de origem glacial pertencentes ao "Grupo Jangada", posi
cionou-as sobre as rochas do Grupo Cuiabá, até então denominado de 
"Série" Cuiabá; por conseguinte, foi o primeiro pesquisador a utilizar 
o termo Grupo Cuiabá. Almeida (1968), estudando a faixa de dobra
mentos correspondente ao que chamou de "Geossinclfneo Paraguai
Araguaia", distinguiu três estágios estruturais, separando-os por dis
cordâncias e mudanças drásticas de litologia. Os mais antigos dos es-
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Fog. 1.94- RegoAo de Mata Azul. Mostrando as rochas alcalinas de Peixe e estruturas sondnais e anticlinais desenvolvidas no GruPO Ara xá. Folha SD.22·X·B. 
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tágios correspondem ao Grupo Cuiabá, que segundo o autor aparen
temente se continua ao norte de Goiás e ao Pará pelo Grupo Tocan
tins. Caracteriza-se por um pacote de metassedimentos predominan
temente pellticos de caráter em parte flyschóide, com desenvolvimen
to de turbiditos, também ocorrendo em sua parte inferior membros 
possantes de quartzitos e calcários muito subordinados. Guimarães 
& Almeida (1972) conservaram a terminologia proposta por Hennies 
( 1966) para esta unidade litoestratigráfica. Para estes autores, o Gru
po Cuiabá é constituído de filitos, filitos ardosianos, metaconglome
rados, quartzitos, metagrauvacas e metassedimentos periglaciais. Corrêa 
& Couto ( 1972) aceitaram a divisão proposta por Vieira ( 1965) para 
o referido Grupo em Unidades Inferior, Média e Superior. Figueire
do et alii (1974) ao estudarem esta unidade litoestratigráfica não cons
tataram seu contato inferior com as rochas mais antigas, porém seu 
contato superior com as rochas do Grupo Alto Paraguai dá-se por fa
lha inversa que colocaria seus metassedimentos sobre os metaparacon
glomerados da Formação Puga. Encontram-se também recobertos pe
los sedimentos horizontais das formações Xaraiés e Pantanal no vale 
do rio Sangradouro e nas bordas da Serra das Araras. Ribeiro Filho 
et alii (1975) constataram que as rochas deste grupo estão em contato 
por falhamentos inversos com as rochas do Grupo Alto Paraguai, a 
norte e oeste na área do Projeto Serra Azul. A sul, está recoberta pe
las rochas sedimentares suborizontais do Grupo Paraná e das Forma
ções Aquidauana e Botucatu e a leste pelas aluviões do rio Araguaia. 
As rochas da Formação Bauxi lhe sobrepõem em discordância angular 
na região de Rosário Oeste. A unidade está intensamente dobrada evi
denciando dois eventos de dobramentos, ambos no sentido sudeste
noroeste. Olivatti & Ribeiro Filho (1976), no trabalho Revisão da 
Geologia dos projetos Centro-Oeste de Mato Grosso, Alto Guaporé e 
Serra Azul, consideraram este grupo indiviso, composto de filitos, fi li
tos com seixos dispersos, metaparaconglomerados, metassiltitos, meta
grauvacas, quartzitos e calcários, onde se podem observar pelo menos 
duas deformações. Na depressão de Miranda, no estado de Mato Gr~s
so do Sul, observaram evidências de três deformações. Para os autores, 
as direções dos eixos de dobras da segunda deformação são coinciden
tes com as direções apresentadas pelo Grupo Jacadigo (N30°-50°NO). 
Nogueira et a/ii (1978) constataram que nos limites ocidentais da área 
por eles mapeada as rochas do Grupo Cuiabá estão em contato tanto 
com as seqüências clástico-carbonáticas da Formação Cerradinho 
quanto com as seqüências essencialmente carbonáticas da Formação 
Bocaina, ambas do Grupo Corumbá. Em geral, estes contatos são dis
cordantes dos tipos angular e erosivo, entre estas duas unidades litoes
tratigráficas. O referido grupo faz contato discordante com os sedi
mentos quaternários das Formações Pantanal, Xaraiés, Aluviões Re
centes e com os carboníferos da Formação Aquidauana, pertencente à 
Bacia do Paraná. Segundo os autores os metassedimentos exibem 
feições estruturais menores, refletindo a ação de três eventos tec
toorogênicos principais. Na área daquele projeto haveria uma certa 
predominância de micaxistos nas faixas setentrional, oriental e norte
oriental, que genericamente são representados por carbonato-clorita
muscovita-quartzo xistos. Luz et ali i ( 1980) dividiram as rochas do 
Grupo Cuiabá, essencialmente detríticas, em sete subunidades, basea
dos em critérios litoestratigráficos. Segundo os autores, entre os vários 
tipos litológicos, os filitos constituem a variedade mais amplamente 
distribuída, ocorrendo, praticamente, em todo o conjunto. Ainda Luz 
et alii (op. cit.) admitiram que os efeitos cataclásticos e metamórficos, 
que atingiram os metassedimentos Cuiabá, provocaram a ex1bição de 
feições estruturais (microfalhas e lineações), refletindo a ação de pelo 
menos três eventos tectoorogenéticos principais. 

Na área deste trabalho, o Grupo Cuiabá é constituído de filitos, fili
tos sericíticos, às vezes untuoso ao tato, roxo, cinza a marrom-acinzen
tado, niveis quartzíticos, metarenitos localmente conglomeráticos, me
tagrauvacas, metarcóseos finos. São observados também milonitos, 
ultramilonitos (?) em zona de grandes falhamentos. Admite-se que 
não há correspondência entre este grupo e o Grupo Tocantins, e assim 
foram considerados como pertencentes a cinturões metamórficos dis
tintos. 

1.2.2.14.2- Distribuição na área 

Os metassedimentos do Grupo Cuiabá ocupam uma faixa de aproxi
madamente 4.382 km 2 na área da Folha SD.22 Goiás. Os litótipos 
metamórficos distribuem-se principalmente na quadrícula SD.22-Y-B 
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na porção extremo-oeste, adentrando na quadrícula SD. 22-Y-A. Da 
quadrícula SD.22-Y-B, prolongam-se para sul em uma estreita faixa 
irregular, bordejando a Chapada dos Guimarães até próximo à cidade 
de Barra do Garças. Ocorrem também em pequenas porções nos domí
nios das quadrículas SD.22-Y-B, SD.22-V-B, SD.22-Y-C. Nas qua
drículas SD.22-Y-B e SD.22-Y-A as rochas mais antigas perten
cem a esta unidade litoestratigráfica. Com relação à extensão areal 
destas rochas é a mesma que pode ser vista no Projeto Serra Azul 
(CPRM) ou ao Milionésimo do DNPM. Porém na área da Serra Doura
da (Paranatinga) não foi observada a extensão das rochas Cuiabá ali 
mapeadas nos projetos citados acima, mas sim a extensão dos sedi
mentos Alto Paraguai, inclusive os carbonatos da Formação Araras 
que exibem sobre seus componentes dolomíticos características cama
das de chert_ observados no Cinturão Alto Paraguai desde próximo à 
cidade de Cáceres localizada na Folha SE.21 Corumbá. Os sedimentos 
carbonatados prolongam-se além da margem direita do rio Coluene. 
Nos domínios das quadrículas citadas acima, as rochas Cuiabá estão 
intensamente dobradas, provenientes de esforços de sentido sudeste
noroeste que proporcionam o aparecimento de foliações com direção 
NE subverticalizadas ou com caimento para SE, porém outras 
foliações apresentam direções NO, parecendo produto de falhamento. 
Os esforços sudeste-noroeste provavelmente são responsáveis pelo con
trole das principais drenagens da região, enquanto o sistema de falha 
NO possivelmente controla os sistemas de drenagens secundárias. Na 
estrada que liga Xavantina a Barra do Garças, a 5 km da primeira, 
ocorrem rochas metareníticas, às vezes intercaladas com rochas filito
sas, demonstrando possivelmente uma flutuação periódica do ambi
ente de sedimentação do referido grupo, à semelhança de ritmitos. 

Com relação ao ambiente de deposição deste grupo, tem sido tema 
de muita polêmica. O último trabalho realizado na área, objeto deste 
relatório, o Projeto Serra Azul, já mencionado acima, caracteriza-o 
como ambiente de F/ysch. Em virtude de o presente trabalho ter-se 
desenvolvido numa área muito mais restrita, fica bastante ditrcil 
discordar ou concordar integralmente com aquela equipe pelos seguin
tes fatos: 
-o termo flysch, adotado, foi sem conotação orogenética ou estrati
gráfica; 
-ausência de estudos que estabeleçam as polaridades da bacia, com a 
individualização dos compartimentos plataformais e fundo; 
-desconhecimento de suas relações com craton na área; 
-ausência na área de rochas vulcânicas; 
-a não caracterização de rochas calcárias; 
-a não caracterização de um ambiente tipicamente marinho, nos 
moldes de orogenia estilo alpino; e 
-o não enquadramento até o momento em modelo geotectônico sem 
restrições. 

No entanto, a nova conotação geológica dada por aquela equipe ao 
grupo é muito importante, pois abre um amplo campo de raciocínio, 
que trará novos aspectos na área do mapeamento e novas idéias a se
rem usadas no campo da pr~specção mineral. 

1 2.2.14.3- Posição estratigráfica 

Neste trabalho, as rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá estrati
graficamente encontram-se abaixo das rochas do Grupo Paranoá e 
acima das rochas pertencentes ao corpo ígneo alcalino de Peixe. Esta 
unidade encontra-se em contato por falhamentos inversos com rochas 
do Grupo Alto Paraguai e por discordância erosiva com os sedimentos 
paleozóicos das Formações Furnas e Ponta Grossa. Os litótipos meta
mórficos também estão recobertos pelos sedimentos da Cobertura Se
dimentar do Bananal. 

1.2.2.14.4- Geocronologia 

D'Orbigry (1842apud Oliveira & Leonardos, 1943) condicionou certa 
semelhança da série xistosa da "baixada de Mato Grosso" e região chi
quitana na Boi ívia com a série itacolomítica de Minas Gerais, admitin
do idades silurianas para elas. Derby (1852 apud Oliveira & Leonar· 
dos, 1943) citou que d'Orbigry deixou de levar em consideração os 
enérgicos dobramentos sofridos pelas formações fossilíferas das cordi
lheiras, cujos efeitos provocam maior metamorfose que nas rochas 
contemporâneas tranqüilas, do Brasil, e, sendo assim, com estas corrP.-



fações elevou sistematicamente de um período as idades das forma
ções brasileiras. Diante destes fatos, o autor acha que o Carbonífero 
Mato-Grossense de d'Orbigry corresponde ao Devoniano ("Sérié" Cha· 
pada); que os terrenos considerados devonianos devem ser silurianos 
("Série" Jacadigo) e, finalmente, a "Série" Cuiabá e a sua hort;~óloga, 
"Série" Minas, devem ser admitidas no "cômodo depósito dos grupos 
duvidosos, que é o terreno huroniano". Lisboa (1909) denominou de 
"Séries Pré·Devonianas" as "Séries" da Baixada Paraguaia, da Boda· 
quena e do Jacadigo. Na primeira incluiu as ardósias de Cuiabá deno· 
minadas por Evans ( 1894) de "Cuyaba Si ates" de idade também pré· 
devoniana. Além do mais, o autor cita a falta de evidência paleontoló· 
gica, dificultando outra classificação a não ser a muito vaga de pré·de
voniana. Admite ainda, caso fosse comprovada idade cambriana para a 
Série Bodoquena, que esta "série" poderá ser cambriana inferior ou 
pré·cambriana. Oliveira & Leonardos (1943) com relação à idade das 
rochas Cuiabá citaram o seguinte: "Série antiga e muito semelhante à 
Série Minas, a de Cuiabá é colocada, assim, no Algonquiano". Eusébio 
de Oliveira (1930 apud Almeida, 1944) admitiu idade siluriana supe· 
rio r para a "Série" Bambuí, incluindo as Formações Cuiabá, Corumbá 
e outras. Posteriormente em 1939, separou a "Série" Cuiabá da Boda· 
quena, posicionando a primeira no Algonquiano e a última no Si lu ria· 
no. Gerth (1932 apud Almeida, 1944) correlacionou a "Série" Cuiabá 
à "Série" Bambu(, considerando estas mais antigas que a "Série" Bo· 
doquena. Guimará'es (1936apud Almeida, 1944) posicionou a "Série" 
Bambu i no Siluriano (Gptlandiano?) e nel~ incluindo as rochas das 
"Séries" Corumbá, Cuiabá e São Luiz de Cáceres. Almeidé (1954) 
admitiu que a "Série" Cuiabá, pelas suas características litológicas e 
•ectônicas e pelo seu posicionamento em discordânci~;~ angular sobre 
rochas no máximo de idade ordoviciana, propiciaria sua colocação no 
Proterozóico. Almeida (1964) admite idade eocambriana e correlacio· 
na esta unidade com a "Série Tocantins", de Rego (1933). Oliveira 
(1964) considerou a correlação entre a "Série" Cu.iabá e a "Série" 
.Minas do centro-leste brasileiro, atribuindo-lhes idade pré·cambriana, 
Já considerada por alguns autores. Vieira (1965) admitiu idade cam· 
briana inferior ou mais provavelmente proterozóica para as rochas da 
referida "série". Baseou esta datação nas relações de contato com a 
Formação Bauxi sotoposta, de idade cambriana, levando em conside· 
ração a existência de um provável hiato entre a deposição destas duas 
unidades litoestratigráficas. Almeida (1965b) presumiu que a Série 
Cuiabá é anterior à Formação Puga e ao Grupo Corumbá, dos quais 
deve separar-se por discordância angular. Com a idade de 504 MA 
atribuída ao granito da serra de São Vicente, pelo Laboratório d~ 
Geocronologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Univer
sidade de São Paulo, o referido autor admite que provavelmente este 
granito intrudiu-se no Grupo Cuiabá, quando este já estava dobrado e 
metamorfizado e, sendo assim, acredita que esta idade deve indicar as 
últimas fases magmáticas na etapa orogênica do ciclo geotectônico 
que gerou o "Geossinclíneo Paraguaio". Hennies (1966) admitiu idade 
eocambriana para o Grupo Jangada, cujas rochas para ele recobrem o 
Grupo Cuiabá. Corrêa & Couto (1972) admitiram o seguinte: "Estan· 
d.o a Série Cuiabá em contato com a Formação Bauxi, e esta tendo 
s1do depositada em continuidade com a Formação Corumbá, conside· 
rada Cambriana, e ainda supondo um hiato entre a Formação Bauxi e a 
Série Cuiabá, conclui-se que a última deverá ser eocambriana ou pré
cambriana". Prosseguindo, os autores citam que "Hasui & Almeida 
(1970) dataram pelo método K·Ar muscovita de recristalização de um 
xisto da Série Cuiabá, cuja análise geocronológica acusou uma idade 
m(nima de 549 MA". 

Figueiredo et alii (1974) atribuíram idade pré-cambriana superior 
para as rochas Cuiabá, com base nas datações K-Ar realizadas por 
Hasui & Almeida (1970) no Granito São Vicente e Pegmatitos de Mi· 
randa, cujas análises geocronológicas acusaram 503 MA e 550 MA res· 
pectivamente. Ribeiro Filho et alii (1975) adotaram a idade pro~osta 
por Figueiredo et alii (1974). Nogueira et alii (1978) inferiram uma 
idade superior a 1.500 MA para as rochas do referido grupo, que pro· 
vavelmente estariam ligadas ao Ciclo Espinhaço de idade compreendi· 
da e~tre 1.80? e 1.300 MA. Luz et alii (1980) admitiram que não foi 
poss1 vel prec1sar com segurança a idade de deposição das rochas 
Cuiabá, porém inferiram no intervalo de 1.800 a 1.300 MA. 

Neste trabalho, utilizaram-se as datações radiométricas existentes 
nos metamorfitos do Grupo Cuiabá, localizados na Folha SD.21 
~uiabá, adjac.e~te a oeste da Folha em estudo. Tassinari (1981) a par· 
t1r destas analises apresentou um diagrama isocrônico Rb/Sr de refe-

rência que indicou uma idade de 484 ± 19 MA e razão inicial srs 7 f 
Sr 86 de 0,743. Tal resultado o autor interpretou como a época de 
resfriamento regional do último evento tectotermal que afetou estas 
rochas e posicionou estratigraficamente o Grupo Cuiabá no Ciclo Brasi
liano, sem, contudo, descartar a possibilidade desta unidade ter se for· 
mado em ciclos anteriores, conforme seta indicativa na. legenda do 
mapa geológico aqui apresentado. 

1.2.2.14.5- Petrografia 

Um reduzido número de amostras foi petrograficamente analisado 
em total de cinco, sendo classificados como: filito (três amostras): 
metassiltito e metarenito. 

Macroscopicamente são rochas de cores predominantemente cinza· 
esverdeado e eventualmente róseo-castanho e roxo-avermelhada. Ge
ralmente encontram-se alteradas, apresentando foliação e fraturas. 
A granulação é fina a tamanho argila. Os tipos filitosos possuem 
aspecto sedoso e são bastante micáceos. O metassiltito exibe intercala· 
ções argilosas, caracterizando prováveis alternâncias de níveis s 0. A 
composição essencial destes litótipos encontra-se representada princi· 
palmente por quartzo, micas e argila. 

Filitos - Microscopicamente foram classificados como sericíta·quart· 
zo filito e biotíta-quartzo-clorita·sericita filito. São rochas com textu· 
ras granol~pidoblásticas, mostrando variações a lepidoblásticà e Iam i· 
nar, constitu (das essenCialmente pÓr sericita, quartzo; clorita e opa· 
cos, tendo como acessórios opacos, zirc.ão, turmalina, ep(doto, bioti· 
ta, plagioclásio e_ apatita. A amostra classificada como sericita-quartzo· 
clorita filito apresenta textura laminar, não bem definida, constituída 
pela alternância de níveis quartzosos e níveis micáceos, acentuada ao 
que parece por uma discreta classificação metamórfica. Observam-se 
ainda estruturas do tipo liesegang, às vezes tendendo a constituir len· 
tes de acamamento; tais estruturas foram metámorfizadas e preserva· 
das, e verifica-se que o conjunto apresenta em alguns pontos microfa· 
lhas e microdobras. A composição desta rocha é essencialmente pelí· 
tica, representada predominantemente por uma massa de clorita em 
disposição lepidoblástica muito incipiente, com pontuações freqüen· 
tes de quartzo recristalizado, o qual pode constituir níveis ou porções 
individualizadas. Nota-se que o quartzo possui uma granulação supe· 
rior a clorita, encontra-se orientado, tem extinção ondulante e os seus 
bordos são disformes. Observam-se também muitos veios de quartzo 
de fina espessura, os quais parecem ser sedimentares, são posteriores à 
sedimentação, estão dobrados e falhados, estando muito provavelmen· 
te ligados a processos químicos (precipitação), os quais foram poste
riormente recristalizados e tensionados, adquirindo formas anédricas 
suturadas. A sericita em finas palhetas em disposição lepidoblástica é 
pouco abundante e encontra-se em discordância com a orientação do 
quartzo e clorita, registrando uma provável superfície S2 • Grãos ané· 
dricos de opacos representam os principais acessórios, dispostos indis· 
tintamente sobre todo o conjunto, mas eventualmente podem confi· 
gurar níveis; seguem pontuações de zircão, epídoto, apatita e, em de
terminadas condições, raros clastos de plagioclásio. 

O exemplar sericita..quartzo fi li to apresenta textura granolepidoblás· 
tica, tendo opacos como principais componentes, seguido de quartzo 
recristalizado, orientado, estirado, exibindo formas convexas e extin· 
ção ondulante moderada em íntima associação com palhetas orienta· 
das, onde alguns grãos mostram indícios de recristalização. O biotita· 
quartzo·clorita·sericita filito possui textura lepidoblástica, com gra· 
nulação muito fina, constituído essencialmente por sericita, seguida 
de clorita, alguns quartzos e opacos em profusão. Pontuações esparsas 
de biotita e turmalina estão presentes. A sericita constitui mais de 
75% da rocha, exibindo-se perfeitamente orientada. Apresenta-se em 
lamelas muito finas, por vezes recristalizadas, sobre a qual encontram· 
se distribu (dos clastos de quartzo orientados, recristalizados, configu· 
rando às vezes em associação com as micas uma textura granoblástica, 
não bem definida. Em associação com a sericita ocorrem ainda !ame
las da clorita em alguns casos recristalizadas, às vezes biotita e ser i cita 
(muscovital. A biotita embora ainda muito mal formada, pouco está· 
vel, apresenta cor de interferência e pleocroísmo diferente da clorita. 
Opacos indiferenciados são abundantes, dispondo-se orientados com 
alterações. A turmalina representa pontuações caóticas. 

Metassiltito feldspático- Em seção delgada apresenta um conjunto de 
textura granolepidoblástica, com granulação fina, constituldo essen· 
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cialmente por quartzo, sericita e feldspatos (plagioclásio), seguidos 
por biotita e clorita, com pontuações esparsas de opacos e turmalina; 
um mineral castanho isotrópioo (óxido de ferro?) é abundante. O 
quartzo constitui-se no principal componente, apresentando-se em 
grãos anédricos, estirados, dispostos em paralelo com as micas. Exi
bem extinção ondulante moderada. Permeando quartzo, estão distri
bu Idos grãos anédricos de feldspatos, pouco alterados, com presença 
bastante freqüente de plagioclásio maclado. A orientação dos feldspa
tos não é tão concordante quanto à do quartzo em relação às micas. 
Estas últimas representadas principalmente por sericita onde as !ame
las maiores estão em disposição lepidoblástica, sem chegar a constituir 
nlveis em meio quartzo-feldspáticos, mas a sua disposição oferece uma 
perfeita noção de continuidade; os grãos menores de sericita geral
mente bordejam os blastoclastos de quartzo e feldspatos. Em associa
ção com sericita ocorrem grãos de biotita em formação e alguma clori
ta. Os acessórios estão representados por clastos disformes de opacos 
indiferenciados, aleatoriamente distribuldos, seguidos por turmalina, 
zircão e apatita. 

Metarenitos -Ao microscópio apresentam textura granolepidoblásti
ca, granulação variando de areia média (0,37 mm) a silte, com alguma 
argila, constitulda essencialmente por grãos de quartzo e sericita, e 
pontuações de feldspatos. Os acessórios encontram-se representados 
por clastos de turmalina, zircão, opacos, apatita, titanita e óxido de 
ferro O quartzo é o principal componente, exibindo-se em grãos ané
dricos com bordas recristalizadas, dispondo-se orientadamente, às 
vezes com fraturas e extinção ondulante. A sericita é abundante em 
disposição lepidoblástica, dobrada e recristalizada, por vezes podendo 
constituir nlveis pouco continuas; registra mais de uma superficie 
penetrativa. Os opacos são os principais acessórios dispostos principal
mente em meio às micas. 

1.2 2 15- Grupo Paranoá 

1.2.2.15. 1 - General idades 

A primeira referência sobre o termo coube a Ramos (1956), definin
do-o informalmente como "Quartzito Paranauá". Para o autor, essa 
terminologia abrangeria as ardósias e os ortoquartzitos claros, bem se
lecionados que ocorrem na cachoeira homônima. Esses litótipos fo
ram posicionados na Série Bambuí. 

Parada (1961 ), na Carta Geológica da quadrícula de Brasi'lia, pro
pôs uma redefinição da unidade nos seguintes termos: "Assim sendo, 
o ortoquartzito denominado inicialmente Paranoá (Relatório do Di
retor, 1956), pelo seu caráter litológico, sugere situar toda a forma
ção, conforme comentado acima, não na Série Bambuí, siluriana, mas 
sim talvez no Cambriano ou mesmo no Pré-Cambriano. Uma vez que 
se trata de fácies diferentes, logicamente outro nome vem à mente, 
qual seja o de Série Brasília, para a formação" 

Costa & Branco (1961) foram os primeiros autores a propor uma 
divisão litoestratigráfica para a "Série Bambu(", onde não inclulram 
o Grupo Paranoá. 

Barbosa (1963) chamou de fácies "Arenito Ouartzltico Paranoá" 
as rochas cuja extensão vão desde a região de Brasi'lia até a Chapada 
dos Veadeiros Segundo o autor, estas rochas associam-se estratigrá
fica e tectonicamente às ardósias da "Série Bambu í". Ao longo da 
margem esquerda do rio Torto, observou que rochas à época denomi
nadas Canastra estão sobrepostas discordantemente às rochas desta fá
cies. Com relação à possança destes litótipos, o referido autor acredita 
que "A espessura verdadeira do quartzito Paranoá varia de O até 
160 m, mas geralmente não passa de 60-70 m Sua distribuição é des
contínua, provavelmente desde a origem" 

Barbosa (1965 apud Braun, 1968) introduziu algumas modifica
ções na divisão proposta por Costa & Branco (1961) para a "Série 
Bambu 1", incluindo as rochas Paranoá na categoria de formação den
tro da referida "série". 

Braun (1968) estudou os dados regionais sobre as rochas Bambuí, 
obtidos através dos Projetos Brasília-Goiás e Chaminés, caracterizando 
sua oomposição litológica tida como somente pelítica e carbonatada, 
conforme Costa & Branco (1961 ), incluindo nesta unidade as rochas 
da Formação Paranoá. 

Barbosa et a/ii (1970b) procuraram fazer uma classificação gené
tico-litológica em litossomas para as rochas Bambuí. Baseados nestes 
dados, conservaram a "Formação" Paranoá dentro do Grupo Bambu! 

164/GEOLOGIA 

Costa & Angeiras ( 1971 apud Baeta Júnior et ali i, 1972) estabelece
ram uma divisão linear do Grupo Bambuí em tectonogrupos respec
tivamente denominados: Sete Lagoas (superior), João Pinheiro (in
termediário) e Formosa (inferior) e incluíram a "Formação" Paranoá 
como uma fácies do tectonogrupo Formosa 

Faria et alii (1970) citaram que na região de Cristalina (Goiás) 
ocorrem rochas de baixo grau metamórfico pertencentes provavel
mente ao Grupo Bambu{ (Formações Paranoá e Paraopeba), cujos li
tótipos assemelham-se com os quartzitos e metassiltitos aflorantes em 
área do Distrito Federal, posicionando-os no referido grupo Nesta re
gião, para os autores, o Grupo Paranoá é composto por um pacote 
quartzítico que apresenta as seguintes subdivisões: Membro Ribeirão 
São Pedro, constituldo de metassiltito cinza-claro, com intercalações 
de quartzitos; Membro Cristalino, composto de quartzito fino com in
terestratificações laminares de filito verde; e Membro Embira, repre
sentando uma seqLiência de características rítmicas, constituída por 
metassiltitos, quartzitos grosseiros e metassi ltitos cinza-esverdeado 
médio, contendo finas intercalações de filito e quartzito. Finalmente 
ter-se-ia o Membro Topázios assentando em desconformidade ao Mem
bro Embira constituldo de diamictitos, com matriz(?) arena-argilosa, 
cinza-esverdeado predominando sobre os clastos de quartzito e quartzo 
de veio, poucos filitos hematíticos e calcários 

Dardenne ( 1978a) propôs o retorno à defini~ão original do Grupo 
Bambuí, restringindo-o, como Costa & Branco (1961), a um conjun
to argilo-carbonatado, e posicionando os sedimentos detríticos do 
Grupo Paranoá em uma unidade independente. 

Dardenne (1979) constatou entre os Grupos Arai e Paranoá uma 
discordância de baixo ângulo, já observada antes por Cartner-Dyer 
(1970) e Barbosa eta/ii (1969), e propôs uma divisão para esta uni
dade litoestratigráfica, compreendida da base para o topo pelas For
mações Alto Paraíso, São João da Aliança e Cocal A unidade inferior 
é constitulda de espessos horizontes de arenitos intercalados com fo
lhelhos, argilitos e raras lentes carbonatadas, cuja parte basal seria 
composta pelo conglomerado São Miguel. A unidade intermediária 
compõe-se de folhelhos, com raras intercalações arenosas, e pequenas 
lentes de dolomitos e de calcários com estromatólitos colunares. Fi
nalmente a unidade superior é formada pela alternância de arenitos, 
folhelhos e argilitos com associações de dolomitos e calcários lenti
culares, onde a presença de estromatólitos colunares é freqüente 

Schobbenhaus Filho et a/ii (1975b) adotaram a divisão estrati
gráfica proposta por Braun (1968) para o Grupo Bambuí, constituí
do das seguintes formações: Paranoá, Paraopeba e Três Marias. 

Barbosa et alii (1969), quando da execução do Projeto Brasi'lia, 
mapearam as seqüências carbonatadas como Formação Paraopeba e 
as seqüências areno-pel íticas como Formação Paranoá, dentro do Gru
po Bambuí. 

Montes, Braz e Montes ( 1980) concluíram que "O Grupo Para
noá representa uma seqüência psamítica e pelítica, com intercalações 
dolomíticas e de s(lex, desprovida de metamorfismo ou de baixo grau 
metamórfico, contendo estruturas sedimentares de origem continental". 

Braun (1980) denominou de Supergrupo Arai em detrimento 
ao Grupo Arai de Barbosa et alii (1969) e relacionou no âmbito des
ta unidade litoestratigráfica as rochas aqui mapeadas como perten
centes ao Grupo Paranoá. 

Neste trabalho, admite-se o retorno da proposição de Costa & 
Branco ( 1961), atribuída por Dardenne ( 1978a) para as rochas Par ano á, 
posicionando-as como unidade litoestratigráfica independente. Com 
referência à divisão deste grupo, aceita-se tal hipótese, porém deixa-se 
de empregá-la devido ao grau de conhecimento da faixa de ocorrência 
destas rochas na Folha SD.22 não ser suficiente ao ponto de propiciar 
uma separação condizente, que refletisse na cartografia geológica ao 
milionésimo a realidade de campo Na região próxima ao povoado de 
Moquém e cabeceiras do rio São Bento, o contato entre as Unidades 
Paranoá e Bambu í é feito por zona de transição brechóide entre os 
sedimentos areno-pel íticos com os pacotes carbonatados e pe
lito-arenosos 

1.2.2,15.2- Distribuição na área e litologia 

Na Folha Goiás as ocorrências de representantes litológicos do Grupo 
Paranoá estão situadas no extremo oriental da quadricula SD.22-Z-B, 
estendendo-se para sul, adentrando na quadrfcula SD.22-Z-D, até pró
ximo à cidade satélite de Taguatinga. No centro norte da quadr(cula 



SD.22-Z-D, estes litótipos adentram para os domínios da Folha 
SD.23 Brasília As rochas Paranoá infletem a partir da porção sudeste 
da quadrícula SD.22-Z-B, através do lineamento da serra do Acaba
Vida até atingir a porção centro-norte da quadrícula SD.22-Z-D 
Ocorrem também em pequenas porções a oeste do complexo básico
ultrabásico de Niquelândia 

Na rodovia que liga Taguatinga a Padre Bernardo, passando por 
Braslândia, após 8 km desta cidade, observa-se em corte de estrada, 
com aproximadamente 250 m de comprimento e altura média de 
4-5 m, metapelito de cor verde-oliva com tonalidades arroxeada e 
cinza com intercalações síltico-arenosas. Este litótipo apresenta-se 
bastante dobrado, formando anticlinais e sinclinais assimétricas, com 
2 a 3 m de amplitude; eventualmente pode-se perceber clivagem de 
fratura. Provavelmente trata-se de um padrão de dobras i nversns com 
o mergulho geral do conjunto apresentando atitude N55D-600E,300N0. 
As fraturas apresentam direções N35°0, subvertical; N40°0, subverti
cal; N25°E,70°SE e N40°E,52°SE. Daí a 900 m, ocorre na parte ba
sal de um corte de estrada, metassiltito cinza-escuro, carbonoso, às 
vezes listrado, de aspecto rítmico, devido a alternância de leitos mais 
argilosos e carbonosos mais escuros. Esta 1ocha é levemente calcífera 
nas fraturas e possui uma reação fracamente positiva para P2 0 5 • 

Podem ser também observados leitos ricos em pirita. Em direção ao 
topo tem-se um pacote de metassiltito arenoso com níveis carbonosos, 
localmente brechado (brecha intraformacional) por vezes dando o 
aspecto de estratificação cruzada devido à movimentação dos peque
nos leitos carbonosos listrados. Observa-se incipientemente estrutura 
sinclinal, tendo o flanco sudeste atitude N50°E, 15°-20°NO. O sis
tema de fraturas principal apresenta direção N25°-35°0, vertical. 
Após 3,3 km do ponto anterior, observa-se metapelito síltico alterado, 
cor creme-amarelada a vermelho-arroxeada, com níveis carbonosos, 
apresentando-se perturbado (ondulado) dificultando a tomada de ati
tudes. Têm-se também espelhos de falha, indicando caída da parte 
norte, que porém podem ter sido produzidos pelo deslizamento das 
camadas durante o dobramento. No possível plano de acamamento, 
obteve-se a medida N70°E, 70°NO. Adiante 700 m, ocorre metapeli
to estratificado (laminado), microdobrado em isoclinais decimétricas, 
cor amarelo-esbranquiçada com alta porcentagem de material caulí
nico, havendo também estratos mais arenosos. O plano geral de aca
mamento é possivelmente N45°E, 45°NO, enquanto que o plano 
axial de microdobras orienta-se segundo N65°0, 40°SO. Daí a 300m 
evidencia-se metarenito de cor clara, granulação média, caul ínico 
interestratificado com o metapelito, tendo o acamamento N35°E, 
50°NO. Além deste local, a 800 m ainda ocorre o metarenito (quart
zito ?) de granulação média a grossa interestratificado com metapelito 
mostrando camadas decimétricas dobradas em chevron. O flanco 
noroeste da anticlinal possui atitude N55°E, 65°SE, enquanto o flanco 
sudeste apresenta N85°E, 52°NO, com eixo de dobra medindo 15°, 
N65°E. 

Na estrada que I iga Cocalzinho a Taguatinga (BR-070), afloram ro
chas desta unidade litoestratigráfica a 2 km do rio Descobe1to, con
forme sentido citado acima, constitu (do por arenito cinza-creme, 
com finas camadas (leitos) de 0,5 m de espessura de material síltico de 
coloração ora esverdeada ora arroxeada. Apresenta marcas de ondas, 
pouco nftidas nas partes areníticas de granulação mais fina. Esta rocha 
apresenta acamamento com atitude N 15°E, 20°SE. Associado tem-se 
metapelito com clivagem ardosiana, de coloracão cinza-esverdeado a 
cinza-creme, orientado segundo N20°-30°E, 7Ó0NO. Observa-se tam
bém metapelito síltico, cinza-esverdeado a cinza-arroxeado, com 
acamamento N200-250E, 650SE. Após 3,8 km do rio Descoberto, 
ocorre metapelito srttico, com camadas arenosas intercaladas, com até 
20 em de espessura, intensamente dobrado e de coloração marrom
arroxeada. Foram tomadas as seguintes medidas em duas dobras 
(melhores expostas) formadas numa mesma camada: plano axial 
N15°-20°E,850NO; eixo 15°,S20°0; flanco O-N5°-10°E,60°NO; 
flanco E-NS-10°E,68°SE; plano axial N20°E,75°NO; eixo 32°, 
N 15°-20°E; flanco 0-N 15°E,62°NO; flanco E-N20°0,70°NE. Deste 
ponto até a cidade de Taguatinga ocorre solo later(tico. 

Partindo do entroncamento entre a B R-070 (trecho Padre Bernar
do-Braslândia) e DF-5 em direção a Sobradinho tornam a aparecer litó
tipos desta unidade. Adiante 7 km do córrego Dois Irmãos, no início 
da região mais ondulada, tem-se metapelito síltico de cor cinza
esverdeado a arroxeada e amarelada quando alterado. Observam-se 
camadas decimétricas a métricas bastante fraturadas constitu (das por 

material poroso silicificado que se intercalam no metapelito. Este por 
sua vez apresenta nódulos arredondados de material silicoso de cor 
preta com até 15 em de diâmetro. O conjunto acha-se suavemente do
brado e apresenta fragmentos de s(lica com boxwork e microfraturas 
preenchidas por material leucocrático. Após 400 m do rio da Palma, 
em um corte de estrada, onde parece haver uma pequena falha, os me
tapei itos arroxeados sobrepõem-se a metapel ito de cor creme-amare
lada (material aparentemente pouco compacto sem estrutura tectôni
ca), que transiciona para um metapelito síltico/metassiltito de cor ver
de-clara, bastante endurecido. Aparecem ainda na seqLência camadas 
da mesma rocha com cor cinza-escuro a preta, bastante compacta e 
endurecida, localmente calcífera, e podendo apresentar lâminas claras 
alternadas com outras mais escuras (carbonosas) refletindo aspecto 
rftmico. Estruturalmente a exposição caracteriza-se por um padrão 
de sinclinais e anticlinais, normalmente inversas, algumas vezes com 
aspecto de isoclinais, de amplitudes métricas a decimétricas, dando 
uma impressão holomórfica com vergência NE. Nas partes mais pel(ti
cas e de melhor desagregação é fácil reconhecer a clivagem ardosiana; 
o conjunto acha-se também bastante fraturado. As medidas de acama
mento são: N7500,670SO; N6500,650SO e N7500,700S0 As 
atitudes do plano axial das dobras decimétricas são: E0,75°S; 
N85°0, 75°SO; N80°0, 85°SO e N80°0, 82°SO. O eixo de dobras 
apresenta 5°, S80°E e 10°, N80°0. Adiante 2 km, têm-se metapelitos 
alterados(?) decoresvariegadascom presença de camadas(?) silicosas 
fraturadas e brechadas (zona de falha). Ocorre também calcário mi
crftico, cor cinza-claro a rósea, laminado (1 a 2 em), intercalando-se 
com níveis milimétricos de material pelftico. Observam-se sinclinais e 
anticlinais, aproximadamente simétricas. São de amplitude decimétri
ca a submétrica e podem apresentar clivagem de fratura. Os planos 
axiais destas dobras apresentam atitudes N70°E, subvertical NO; 
N75°E, subvertical NO; N80°0,65°NE e EO, subvertical N, Da( a 2,1 
km, ocorrem camadas de rochas metapel íticas, pouco endurecidas e 
sem microdobramento, com acamamento N3500,300SO. Após 2,2 
km, observa-se extenso corte de estrada, constitu (do por dois morro
tes, que no conjunto parecem formar uma estrutura anticlinal, com o 
núcleo amarrotado (dobramento de amplitude decimétrica a métrica). 
Ocorre metapelito síltico, laminado, com intercalação de quart
zito. A cor é cinza-esverdeado para leitos pelito-sílticos e arroxea
da ou esbranquiçada para leitos arenosos finos. As camadas quart
zíticas possuem espessuras variáveis entre 1 a 10 em, não sendo 
raras, no entanto, espessuras maiores. Da( a 1,1 km e 1,6 km obser
vam-se camadas de quartzito de granu I ação fina a média, cor cinza
esbr~nqu içado, arroxeada a rósea, às vezes friável e com ocasionais 
intercalações de material metapel ftico arroxeado. As camadas apre
sentam espessura decimétrica a métrica, contendo estruturas tipo mar
cas de onda, geralmente simétricas e de amplitude centimétricas. O 
acamamento medido foi N80°E, 65°NO e N75°E, 45°NO, respectiva
mente. 

Na estrada que I iga Padre Bernardo a Mato Seco, passando por 
Mimoso, antes 3,5 km do rio Salobro, ocorre metapelito micáceo 
bastante fraturado (cisalhado), não sendo possível identificar a estra
tificação; a direção preferencial de cisalhamento é N40°E. A oeste da 
estrada a 500 m, tem-se um morrote de rocha calcária. Provavelmente 
zona de transição entre o Grupo Bambuí-5ubgrupo Paraopeba e o 
Grupo Paranoá. Adiante 700 m observa-se metassiltito no leito de 
uma pequena drenagem de coloração cinza-esverdeado, estratificado, 
compacto, sendo cortado por veios milimétricos de quartzo, dispostos 
de modo paralelo e também obl(quo à estratificação (N60°E,55°NO). 
Cerca de 1 km antes do povoado de Mimoso, ocorre rocha metapelf
tica filitosa, com pigmentação ferruginosa, possivelmente horizonte 
piritoso. Localmente acha-se cortada por veios de quartzo leitoso. 
A xistosidade (acamamento ?) evidenciada é N52°E,70°NO; o padrão 
de fraturas local é N40°0, subvertical. Partindo de Mimoso em dire
ção a Mato Seco, ocorre a 200m do povoado metapelito filitoso com 
xistosidade (acamamento ?) N80°E,60°NO. A 2,8 km desta observa
ção também ocorre tal rocha, com xistosidade N38°E,39°NO. A par
tir de Mimoso observa-se que a topografia torna-se mais colinosa com 
vales profundos e notou-se um aumento gradual nas medidas altimétri
cas. Adiante 4,5 km do povoado citado acima, ocorre calcário micrfti
co, cinza-claro, com recristalização incipiente e com listras ou faixas 
milimétricas a centimétricas descontfnuas de material cloritizado. A 
foliação medida N84°E,32°NO parece ter a direção paralela ao aca
mamento. Após este local a 600 m, ocorre novamente o material me-
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tapel(tico, de coloração cinza-esverdeado com zonas arroxeadas, bas
tante fraturado e com possfvel acamamento N65°E,50°SE. A 1,4 
km desta última observação têm-se camadas de metarenito de cor cin
za-claro, bastante litificado. No cruzamento da estrada com o ribei
rão dos Bichos, ocorre no corte da estrada rocha xistosa a metapelito 
filitosa de cor cinza-escuro, com cavidades preenchidas por material 
oxidado, bastante alterado. Além da xistosidade S1 (N25°E, 15°SO) 
evidenciam-se microdobras de crenulação, cujo plano axial tem atitu
de E0,60°S; o eixo destas microdobras é de 15°,S85°0. Estes meta
pelitos filitosos assemelham-se àqueles dos pontos descritos anterior
mente diferenciando-se apenas pela presença de crenulação, que pode 
aparecer devido a possfveis falhamentos nas proximidades. No leito 
da estrada, cerca de 1,5 km antes de Mato Seco, ocorre rocha xisto
gnáissica (?)esverdeada com bandas alternadas de tonalidades mais cla
ras e escuras, com espessura geralmente inferior a 0,5 em. As bandas 
mais claras são caldferas e podem formar pequenos augens. As faixas 
escuras são constitu (das por material filitoso. As bandas claras quando 
alteradas dão lugar a um material ferruginoso. ~ possfvel que o 
aumento do grau metamórfico esteja relacionado às falhas que cruzam 
a região. Adiante 1,2 km após Mato Seco em direção a Água Fria, 
expõe-se no barranco da estrada metapel ito cinza-arroxeado, cisalha
do, redobrado, tendo o possfvel plano de acamamento (ou S 1 ?) ati
tude N45°E,30°NO. A partir da( até os limites com a Folha SD.23 
Bras (lia, nota-se uma topografia plana, com solo laterftico. 

1.2.2.15.3 - Posição estratigráfica 

As rochas do Grupo Paranoá em quase toda a área encontram-se soto
postas às rochas do Subgrupo Paraopeba e sobrepostas aos I itótipos 
do Grupo Ara( (Formação Trafras), marcados pela presença de um 
quartzito como na região de Moquém ou arenito conglomerático 
localmente hemat(tico como na região de Colinas. Porém os contatos 
diretos entre estas unidades não foram observados devido ao pacote 
Coluvial que sempre os recobre. A inexistência até o momento de uma 
camada guia bem caracter(stica, ou a descontinuidade da que tem sido 
usada (conglomerado), que estabeleça um padrão inequ fvoco de sepa
ração, torna a mesma dependente da interpretação fotogeo16gica. 
Em áreas mui to dobradas, como é o caso da Folha SD.22, ai iada pro
vavelmente à relativa instabilidade da bacia, que trazem sempre a forma
ção de microambientes, essa interpretação como se tem visto na práti
ca torna-se sempre sujeita a erros, por melhor ou mais experiente que 
seja o foto intérprete. 

Como exemplo, a nova proposição para o Grupo Araf, formulada 
recentemente por Braun (1980), onde os critérios clássicos de estabe
lecimento de discordâncias na região são postos em dúvida. Tais crité
rios utilizam os conglomerados do tipo São Miguel, que este autor 
acredita serem devidos a instabilidade da bacia, e podem refletir-se em 
amplas áreas microambientais durante sua evolução e fechamento, 
provocando aumento ou diminuição dos nfveis enérgicos das sedimen
tações, com conseqüente variação dos termos petrográficos. 

Outro exemplo interessante é a relação entre as porções não meta
mortizadas dos sedimentos Arar e aqueles pertencentes a este grupo, 
os quais exibem grande semelhança litol6gica (informação verbal, 
Montalvão, 1981). 

Diante destes tatos, não se descarta a idéia proposta por Braun 
(1980), entretanto nos atuais n(veis de conhecimentos, optou-se neste 
trabalho pelas considerações de Dardenne ( 1978a) que se baseou na 
proposição de Costa & Branco (1961). posicionando-o como um 
grupo à parte em co lu na estratigráfica, logo acima do então considera
do pacote Arar. 

1.2.2.15.4- Geocronologia 

Com relação às datações radiotnétricas, nenhuma análise foi realizada 
nos domfnios da Folha SD.22 Goiás. Entretanto, em áreas vizinhas, 
algumas determinações geocronológicas foram efetuadas. Na área de 
ocorrência desta unidade na Folha I im (trote a leste, Dardenne ( 1979) 
efetuou datações geocronológicas através do método K/Ar nos me
tassedimentos do referido grupo, acusando 660 MA, indicando a idade 
do último metamorfismo que afetou também as rochas do Grupo 
Bambu(. Estudos paleontológicos realizados por Cloud & Dardenne 
(1973) e Marchese (1974) em estromatólitos colunares do tipo Co-
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nophyton metula Kirichenko do Grupo Paranoá indicaram uma faixa 
de idade compreendida entre 1.350-950 MA e 1.000-650 MA. 

1.2.2.16- Grupo Bambu( 

1.2.2.16.1 -Generalidades 

O Grupo Bambu ( engloba uma seqüência de rochas pelftico-areno
carbonática, geralmente não ou incipientemente metamorfizada, que 
se distribui em amplas áreas nos estados de Goiás, Minas Gerais e Ba
hia. A seqüência de rochas é resultado da sedimentação marinha com 
caracterfsticas epicontinentais, efetuada sobre uma plataforma condi
cionada a uma relativa estabilidade. 

~ representado litologicamente por siltitos, argilitos, metapeli
tos, metapelitos grafitosos, ritmitos, calcários, calcários dolom(ticos, 
dolomitos e seus termos elásticos (calcoarenitos e/ou doloarenitos 
etc.), margas e arcóseos, e termos intermediários entre estas I itologias 
e ainda conglomerados. 

A denominação deve-se a Rimann (1917), que teria adotado o 
nome sugerido por Horace E. Willians (apud Freyberg, 1965) e usado 
para definir o conjunto de rochas que ocorrem na região da cidade de 
Bambu( (MG) para norte, ao qual denominou de "Série Bambuhy" 
que englobaria os calcários do Vale do São Francisco, termo que viria 
a ser consagrado na literatura geológica, mais tarde transformado para 
Grupo Bambu f por Braun (1968). 

Porém as primeiras referências sobre as rochas carbonáticas do 
Vale do Rio São Francisco foram feitas por Vieira Couto, por volta de 
1799 a 1801 (apud Calogeras, 1904/5, e Spix & Martius, 1823/31 ). 
Entretanto as primeiras informações de caráter geológico partiram 
de Eschwege (1932) que denominou de "Terrenos de Transição" 
(ubergangsgebírge) um conjunto de rochas composto de calcários 
escuros, xistos e arenitos Gardner (1846) assinalou no estado de 
Goiás uma seqüência semelhante aos "Terrenos de Transição". 

Derby ( 1881) denominou informalmente de "calcários do Valle 
do São Francisco" as extensas seqüências de rochas carbonáticas exis
tentes ao longo do Vale daquele rio, cuja presença de estruturas co lu
nares prismâticas classificou como sendo provenientes de fósseis do 
gênero Favosítes, atribuindo idade devoniano-siluriana, anteriormen
te tida como cretácea por Liais, Allen e Burton (apud Derby, 1881 ). 

Freyberg (1965) dividiu a "Série" Bambu( no estado de Minas 
Gerais como sendo constitu (da pelas camadas lndaiá na base que con
teria xistos subordinados e camadas Gerais no topo. As primeiras 
seriam fortemente dobradas, enquanto as últimas seriam praticamente 
horizontal izadas ou levemente dobradas. 

Ramos (1956), iniciando os trabalhos de mapeamento geológico 
na região da futura Capital, dividiu a "Série Bambu(" informalmente 
em quartzitos Paranauá, ardósias Torto e calcários Palmeiras. 

Parada ( 1961) propôs o nome de "Série Brasrlia" para as seqüên
cias de Ramos ( 1956), advogando uma idade cambriana ou pré-cam
briana para a mesma. 

Costa & Branco (1961), em trabalhos desenvolvidos na rodovia 
BR-040que liga Belo Horizonte a Bras(lia, propuseram a primeira divi
são litoestratigráfica para a Série Bambu(, sendo composta basicamente 
de três formações: Carrancas, Sete Lagoas e R i o Piracicaba, com a últi
ma dividida em quatro membros, Serra de Santa Helena, Lagoa do Ja
caré, Três Marias e Serra da Saudade. 

Barbosa (1963 e 1965), basicamente, promoveu a formações as 
unidades que tinham sido consideradas como membros por Costa & 
Branco (1961 ), mas por considerar os litótipos da Serra de Santa 
Helena como pertencentes à Formação Sete Lagoas passou a denomi
nar aquela formação com o nome de Formação Serra Gineta. 

Braun (1968), como acima citado, introduziu a denominação de 
Grupo Bambu ( e, pela necessidade de uma coluna estratigráfica de 
ampla abrangência e facilmente caracterizável, propôs uma nova divi
são para o Grupo Bambu( em três formações (Fig. 1.95): Paranoá, Pa
raopeba e Três Marias, respectivamente, que seriam embasadas por 
um conglomerado de caráter descont(nuo, o qual denominou de 
Fácies Carrancas (Formação Carrancas de Costa & Branco, 1961 ). 

Barbosa et alíí (1969) 'seguiram a proposição' de Braun (1968), 
dividindo o Grupo Bambu (em três formações: Paranoá, Paraopeba e 
Três Marias. 

Costa et a/íí ( 1970), visando a resolver o problema surgido pela di
ficuldade do empilhamento vertical das diversas unidades, mormente 
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Fig 1 95- Coluna estratigráfica do Grupo Bambu i, bordo ocidental, segundo Braun (1968) 

ocasionado devido a intensa variação faciol6gica e geotectônica, 
propuseram a aplicação dos conceitos de tectonogrupos, que basica· 
mente é um zoneamento faciológico e tectônico dentro dos processos 
evolutivos da bacia. Dividiram o Grupo Bambu( em três tectonogru· 
posa saber: Formosa, João Pinheiro e Sete Lagoas, nos quais estariam 
englobadas todas as divisões estratigráficas do Grupo Bambu r, exce
tuando-se a Formação Três Marias que foi tida como discordante for· 
mando um grupo à parte, que denominaram de Grupo Pirapora. Pela 
divisão desses autores, o Grupo Bambu (nos limites da Folha SD.22 
estaria nos domfnios do Tectono Grupo Formosa, com caracter(sti
cas de zona miogeoanticlinal (Fig. 1.96). 

Motta et alíi ( 1972) na área do Projeto Niquelândia descreveram 
quartzitos, filítos, metassiltitos, margas e calcários, e metarenitos da 
Formação Paraopeba de Braun ( 1968), 

Baeta Júnior et ali i ( 1972) caracterizaram na área do Projeto 
Goianésia-Barro Alto as formações Paranoá e Paraopeba, de Braun 
( 1968); no entanto não identificaram os conglomerados descritos por 
aquele autor. Baeta Júnior et a/ií ( 1972) descreveram o contato Para· 
noá-Paraopeba como verdadeiramente litol6gico, gradual e transicio· 
nal, o que caracterizaria a Formação Paranoá como uma fácies nerrti· 
ca gradacional a seu equivalente misto, interpretado como Formação 
Paraopeba. 

Marini et alii (1974), em trabalho na região da Folha SD.22-X-D, 
reconheceram a Formação Paraopeba, de Braun (1968). 

Marini, Fuck e Figueiredo (1976), novamente em trabalho na Fo
lha SD.22-X-D, região de Minaçu, reconheceram a Formação Paraope
ba, para a qual estimaram uma espessura aparente de 2.900 m. 

Schmaltz (1976) descreveu uma concordância entre as foliações 
das rochas do Grupo Bambu (e as rochas do Grupo Araxá na região 
de Niquelândia, bem como a concordância das direções dos falhamen
tos que atingiram ambos os grupos, interpretando como produto de 
reativação. 

Marini et alii (1979) fizeram um estudo das faixas dobradas da 
borda oeste do Craton do São Francisco onde é inserido o Grupo 
Bambu(. 

Dardenne ( 1978a) apresentou uma s(n-tese sobre a estratigrafia do 
Grupo Bambu ( na região do Brasil Central, correlacionando com as 
unidades semelhantes, que ocorrem nos estados de Minas Gerais, 
Goiás, Bahia e Mato Grosso (Fig. 1.97). Ainda Dardenne (1978a), 
baseado na proposta de Costa & Branco ( 1961). admitiu que o Grupo 
Bambu( começaria por um conglomerado basal (Formação Jequita( 
ou Carrancas de Costa & Branco, op. cit. ), excluindo do grupo as for
mações detríticas inferiores a esse conglomerado, as quais chamou 
de Grupo Paranoá (F igs. 1.98 e 1.99). 

Dardenne (1978b), dedicando-se a um trabalho sobre a zonação 
tectônica da borda ocidental do Craton do São Francisco, apresen
tou um amplo estudo das unidades ali envolvidas, onde o Grupo Bam· 
bu (também se insere (Figs. 1.100 e 1.101 ). 

Dardenne et a/ii ( 1978) localizaram várias ocorrências da Forma
ção Jequitar (ti fitos), sendo algumas na área da Folha SD.22, interpre
tando-as como base do Grupo Bambu(, a qual marcaria a discordância 
com o Grupo Paranoá. 

Araújo et alii ( 1979), na área do Projeto Cana-Brava-f'orto Real, 
subdividiram o Grupo Bambu r informalmente em sete subunidades. 
Além do mais consideraram Bambu r grande parte dos metassedimen
tos mapeados como Formação Tra(ras do Grupo Arar por Barbosa et 
alii (1969) (Figs. 1.102 e 1.103). 

Dardenne (1979), no simpósio sobre a geologia do Craton do São 
Francisco e de suas faixas marginais, fez uma descrição pormenoriza
da dos Grupos Paranoá e Bambu (na Faixa Dobrada Bras (lia. 

Braun (1980) interpretou os metassedimentos mapeados como 
Formação Paranoá e/ou Paraopeba por ele mesmo em 1968 e por 
Barbosa ot ali/ (1969) nas Folhas SD.22-X·B, X-D, Z-B e Z-D (porção 
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Fig 1 96- Zonas tectônicas da Plataforma Epibrasiliana do Brasil Central, segundo 
Costa & Angeiras (1970, apudCosta et alii, 1970) 1) Cobertura sedimentar da Bacia do 
Paraná; 2) ZonaCratônica(com coberturas Brasilianas e Mesozóicas); 3) Zona Pericra
tônica; 4) Zona Miogeossinclinal; 5) Zona Miogeanticlinal; 6) Zona Subgeanticlinal; 
7) Zona Eugeossinclinal; 8) Embasamento Pré-Brasiliano; 9) Complexos ultrabasicos; 
1 O) Manto do Complexo Goiano; 11) Falhas de empurrão; e 12) Falhas normais e 

transcorrentes. 

oriental da Folha SD.22) como pertencentes ao Grupo Arar, que por 
sua vez é elevado à categoria de Supergrupo. 

Braun ( 1981) 1 atificou suas proposições, ampliando a <lrea de o cor· 
rência do Grupo Arai, enunciada no ano anterior; aventou, todavia, 
a possibilidade de o Grupo Bambu( representar a ultima transgressão 
da seqüência Ara( no final da fase orogenética. 

Marini & Fuck (1981) definiram como Formação Minaçu a <lrea 
anteriormente mapeada como Formação Paraopeba por Barbosa 
et alíí (1969) na porção oriental da Folha SD.22, para a qual estima
ram uma espessura de até 2.900 m. 

Classificaram a sedimentação como tendo caracter(sticas de plata
forma tectonicamente inst<lvel de ambiente praiano a ner(tico, domi· 
nantemente caráter redutor 

Drago & Prado (1981) seguiram a orientação da equipe do Projeto 
RADAMBRASI L, que eleva à categoria de subgrupo as seqüências 
pelito-areno-carbonáticas mapeadas como Formação Paraopeba na 
Folha SD.22 por Barbosa et alíí ( 1969). 

Descreveram os contatos entre o Paranoá e o Paraopeba como sen· 
do feitos por uma zona de transição brechóide, e aventaram a possibi· 
I idade de as diferenças entre as duas unidades serem de ordem facio· 
lógica. Ouanto ao conglomerado ocorrente próximo a Padre Bernardo 
e descrito como tilito por Dardenne etalii (1978), para os autores re· 
presenta fenômenos ligados à instabilidade da bacia. Acreditaram 
ainda que a presença dos ind(cios de mineralizações observados e 
rochas do tipo itabirito (quartzito magne-hemat(tico) poderia indicar 
a existência na pretérita bacia de fenômenos furmarólicos ou exalati· 
vos. 

Couto & Bez ( 1981) a partir do estudo das rochas com caracterfs· 
ticas glaciais do Grupo Bambu(, no Estado de Minas Gerais (Glaciação 
Jequ i ta(), fizeram uma correlação das glaciações do Pré--Cambriano 
Superior, no Brasil, África e Austrália. 
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Além desses trabalhos, existe ainda um grande numero de publica
ções sobre o Grupo Bambu (que versam sobre os problemas tectono
estratigr<lficos de caráter regional, local ou ainda sob os aspectos meta· 
logenéticos e/ou econômicos. Estes por tratarem de aspectos muito 
especfficos ou se localizarem fora dos dom(nios da área do presente 
trabalho e por não terem aparente relação com a mesma não foram 
aqui citados. Porém são facilmente encontrados na bibliografia geoló
gica ou tratados com algum detalhe no texto do relatório das Folhas 
SD.23, SD.24 e SE.23. 

Do exposto, vê-se a grande dificuldade encontrada para a caracte
rização da estratigrafia do Grupo Bambu ( Nos domfnios da Folha 
SD.22, embora se tenham muitas citações, os trabalhos de maior deta· 
lhe são poucos e ainda não traduzem as reais necessidades de conheci
mento que se exige para uma divisão irrepreensfvel, mesmo nesta esca
la de trabalho. 

Os trabalhos do Projeto RADAMBRASI L foram executados em 
escala de reconhecimento constando do caminhamento das princi· 
pais estradas que cortam as rochas do Grupo Bambu r, na região de 
Bras fi ia, Padre Bernardo e N iquelândia, onde puderam ser feitas 
algumas observações que serão descritas no item a seguir. 

As muitas interpretações encontradas na bibliografia, das quais me
rece ainda menção a de Braun (1980 e 1981) que inclui no que chama 
Supergrupo Arar as rochas aqui mapeadas como Paranoá e Bambu(, 
trouxeram alguma dificuldade ao direcionamento deste trabalho. 

A necessidade da escolha de uma co lu na estratigráfica, representa
tiva dos fenômenos geológicos observados, ai iada à tentativa de regio
nalização e homogeneização da mesma, juntamente com os trabalhos 
sincrônicos do Projeto RADAMBRASIL na Folha SD 23, vizinha da 
área em pauta, onde as rochas Bambu (são de ocorrência mais ampla e 
melhores estudadas, levou os autores a optar pela proposição de 
Dardenne ( 1978a) que separa o Paranoá como um grupo à parte 

No entanto, as evidências da discordância entre os dois grupos, 
descritos por aquele autor e outros, no âmbito da Folha SD.22, como 
o "tilito" (Formação Jequita() da fazenda Mundo Novo no munid· 
pio de Padre Bernardo, têm ocorrência muito restrita, e por isso a 
referida discordância não foi bem caracterizada no restante da <lrea 
trabalhada, tendo-se portanto duvida quanto a ela, 

Os contatos entre as duas unidades na maior parte dos casos são 
litológicos ou transicionais, como descrito por Baeta Júnior et alíí 
(1972) ou Drago & Prado (1981). Estes ultimas caracterizaram o 
Paranoá como uma fácies mais nerítica, correspondente à sequência 
pel ito-carbonatada mais de fundo do Grupo Bambu r. 

Por isso apesar da opção por aquela interpretação, salientamos não 
ser a mesma de caráter definitivo, visto os vários problemas interpreta· 
tivos encontrados no atual estágio dos conhecimentos. 

1.2.2.16.2 -Subgrupo Paraopeba 

1.2 2.16.2.1 -Generalidades 

A utilização neste trabalho do termo subgrupo constitui um recurso 
utilizado para representar nesta escala o conjunto pelito-areno-carbo
nático, mapeado nos dom(nios da Folha SD.22 como Formação Pa
raopeba por Braun (1968), Barbosa etalíi (1969) e outros, e por ser o 
mesmo pass(vel de divisões em unidades menores 

O termo Paraopeba foi criado por Braun (1968), correspondendo 
basicamente ao que Costa & Branco (1961) haviam chamado de Rio 
Piracicaba. Braun (1968) ao transcrever a coluna desses autores, em 
vez de Piracicaba, escreveu Paraobepa, denominação que passou a ser 
usada pelos pesquisadores que se seguiram. 

A conservação de sua utilização neste trabalho visa a evitar a inser
ção de novos nomes na já confusa nomenclatura estratigráfica desse 
conjunto de rochas, bem como por estar a mesma amplamente consa
grada. Outrossim, o não retorno à denominação prioritária visa tam· 
bém a tornar mais compreensfvel a leitura dos textos e correlação com 
os trabalhos anteriores, que assim a denominam. 

Pela falta de um conhecimento mais detalhado não foi possfvel 
no âmbito da Folha SD.22 desmembrar o Subgrupo Paraopeba em 
unidades menores, embora a equipe da DOCEGEO (informação 
verbal, Gomes, 1981) na <lrea de N iquelândia, tomando como referên· 
cia um nfvel de calc<lrios, o dividisse informalmente em duas unidades. 
As rochas de predominância pelito-carbonática constituiriam a unidade 
inferior e as rochas de predominância pelito-arenosa, a unidade supe· 
rio r. 
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Fig. 1.97- Correlações e nomenclatura do Grupo BambUJ nos diversos estados do Brasil Central, segundo Dardenne (1978). 
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Fig. 1.98- Litoestratigrafia do Grupo Bambu1, segundo Dardenne (1978). 
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Fig 1 103- Esboço estrutural da área do Projeto Canabrava-Porto Real, segundo Araujo et ali i (1979) 

Araújo et alii (1979), na área do Projeto Canabrava-Porto Real 
que ocupa na Folha SD.22 a porção compreendida entre os meridia· 
nos 48°00' e 48°15' e os paralelos 13°15' e 13°30', região do Com
plexo Cana-Brava para leste, dividiram informalmente o Grupo Bam
bu r em sete subunidades (Fig. 1.102) com uma espessura em torno de 
430m. 

Descreveram a Subu nidade 01 como sendo a porção basal do 
grupo naquela Jrea, constitu (da essencialmente de metassiltitos, de 
cores marrom-avermelhadas ou cinza-avermelhado, com intercalações 
milimétricas a centimétricas de quartzitos, de granulação fina e colo
ração rosa-claro, ou vermelho-arroxeada quando alterados. Estas 
rochas poderiam conter localmente lentes de m<lrmore cinza, micro
cristalinas, sendo muito comuns ainda intercalações centimétricas de 
filito grafitoso. Os metassiltitos poderiam ainda apresentar aspecto 
filitoso e exibir tanto foliação St como foliação de crenulação S2. 
Ao microscópio mostrar-se-iam com textura granolepidoblástica à ba
se de sericita e quartzo, que ocorrem em faixas alteradas, ricas em um 
ou outro mineral. A turmalina ocorria freqüentemente em cristais 
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prismáticos, bem como z i reão e clorita, com abundantes minerais 
opacos, e mais raramente agregados de argila-minerais. 

As melhores exposições estariam ocorrendo na borda leste da serra 
da Mutuca, dom(nio da Folha SD.23 Brasrlia, onde alcançaria uma 
espessura aproximada de 80 m. 

Sobreposta concordantemente à Subunidade 01, com contato 
gradual, aqueles autores descreveram a Subunidade 02 de natureza 
predominantemente quartz (tica com intercalações centimétricas de 
metassiltitos, ocasionalmente grafitosos, de coloração marrom-averme
lhada. Os quartzitos teriam granulação fina a média, bem estratifica
dos, finamente laminados, com freqüente presença de estruturas 
prim<lrias do tipo estratificação cruzada de baixo ângulo. As intercala
ções de metassiltitos, segundo aqueles autores, apresentam-se bem 
estratificadas em bancos de 20 a 30 em de espessura, com coloração 
geralmente marrom-avermelhada e textura granolepidobl<lstica, com 
desenvolvimento de uma foliação de espaçamento milimétrico St, que 
é crenulada por uma segunda foliação S2, com direções preferenciais 
NNO e mergulhos para SO. Na Folha SD.22 estaria representada por 



segmentos descontfnuos que bordejariam o limite oriental da Folha, 
alcançando mais de 60 m de espessura pouco a norte da serra Branca. 

Sobrepondo-se concordantemente à Subunidade 02, aqueles auto
res descreveram uma seqüência de ritmitos, quartzitos e metassiltitos, 
com um grande mlmero de lentes de mármores calc(ticos e dolom(ti
cos que compõem a Subunidade 03, sendo que os metassiltitos cons
tituiriam a litologia dominante, possuindo colorações desde esverdea
das, quando não alteradas, até vermelho-tijolo quando intemperizadas. 
A subunidade inicia-se ora com metassiltitos com lentes de mármores 
intercaladas ora por ritmitos caracterizando uma evidente variação 
faciológica. Do ponto de vista mineralógico, aqueles autores descreve
ram essas rochas como sendo constitu(das dominantemente por quart
zo e sericita, com magnetita, carbonato, turmalina, zircão e opaco 
sendo os principais acessórios. 

Superiormente, a Subunidade 03 gradaria para um ritmito, carac
terizado pela alternância de leitos de quartzito de granulação fina a 
média e coloração levemente acinzentada, com filitos grafitosos, numa 
ritmicidade da ordem de mil(metros a metros, sendo que localmente, 
intercalados nos ritmitos, ocorreriam bancos de quartzito branco, com 
pintas de hidróxido de ferro. Segundo aqueles autores, essa seria a 
subunidade mais espessa do conjunto, com uma espessura máxima 
em torno de 100 m. Formaria no âmbito da Folha SD.22 uma faixa 
contínua, adentrando levemente na Folha SD. 23, na região sul da serra 
do Mucambinho, bordejando sempre limite ocidental da Subuni
dade 02. 

Encimando a Subuhidade 03, viria uma seqüência de rochas, que 
iniciar-se-ia por fi I itos calc(feros, passando verticalmente para mármo
res dolom(ticos constituindo a Subunidade 04. Os filitos calc(ticos 
são descritos como sendo rftmicos, sendo tal ritmicidade da ordem de 
centfmetros, localmente grafitosos, com intercalações centimétricas 
de mármores. Mostram duas foliações bem desenvolvidas, sendo a S1 
com espaçamento milimétrico crenulada pela S2 Petrograficamente é 
descrita como tendo textura lepidoblástica e granulação fina, compos
ta por biotita, muscovita, clorita, quartzo e carbonatos, com turmali
na, ep(doto, titanita e pirita acessoriamente. Os mármores, segundo 
aqueles a.~tores, ocorrem formando camadas contínuas, caldticos no 
topo e essencialmente doiam (ticos na base, de espessura variável em 
torno de algumas dezenas de metros. Apresentam-se por vezes dobra
dos e fraturados, com recristalizações nos planos de fratura, e ainda 
dobras de arrasto de pequena amplitude, resultado do deslizamento 
entre camadas. São de coloração rosa a cinza-claro, de granulação 
fina a média, localmente quartzosos e micáceos, ricos em estruturas 
estromatol(ticas do tipo Conophyton, sendo constitu (do essencial
mente por quartzo, muscovita, biotita, plagioclásio, sericita e opacos. 
Formaria uma faixa contínua, localmente interrompida por falha
mentos, tendo como I imite oriental a Subunídade 03 e seu I imite oci
dental a Subunidade 05 ou as rochas xistosas do Conjunto Cataclásti
co que lhe estariam sobrepostas por falhas de cavalgamento. A Subu
nidade 04 ocorreria ao longo da serra da Bibiana, onde teria uma 
espessura estimada em 80 m. 

Assentando concordantemente à seqüência de mármores da Subu
nidade 04, viria uma faixa constitu (da por quartzitos feldspáticos, de 
granulação fina a média, localmente microconglomeráticos que consti
tuiriam a Subunidade 05, Essas rochas teriam uma coloração cinza
claro, às vezes castanha, granulação fina a média, não raramente con
glomeráticas, sendo comumente bem classificadas e estratificadas, 
podendo eventualmente os feldspatos constitu (rem 40% da rocha. A 
Subunidade 05 teria uma espessura em torno de 30m e no seu limite 
ocidental viriam a Subunidade 06 ou, em algumas partes, as seqüên
cias xistosas do Conjunto Cataclástico que a cavalgaria tectonicamen-
te. 

Estratigraficamente acima da Subunidade 05, aqueles autores des
crevem a subunidade 06, constitu (da por um pacote de filitos de colo
ração cinza-daro a amarelada, finamente laminados, com n(veis mil i
métricos a centimétricos de grafita, que dão à rocha um aspecto rít
mico, freqüentemente gradando a metassiltitos, podendo conter ainda 
camadas métricas de quartzitos, que às vezes exibem acamamento 
gradacional. Estes filitos são de aspecto sedoso com xistosidade mar
cante, compostos dominantemente de sericita e biotita. Os quartzitos 
intercalados possuem geralmente granulação fina a média, claros, bem 
estratificados, e seus componentes principais são quartzo, sericita e 
algum feldspato, contendo ainda muscovita e clorita. Os acessórios se
riam turmalina, zircão, óxido de ferro e opacos. A Subunidade 06 

teria uma espessura estimada em cerca de 50 m, sendo que, segundo 
aqueles autores, a maior parte do seu limite ocidental seria feito pelas 
seqüências do Conjunto Cataclástico, que truncaria o Grupo Bambu( 
por uma falha de cavalgamento. 

O topo do Grupo Bambu(, segundo aqueles autores, seria represen
tado na área daquele projeto pela Subunidade 07, constituída por uma 
seqüência pelito-carbonática, cujo termo predominante é um filito rít
mico, grafitoso, de cor cinza-amarelado, localmente calcffero, com 
lentes métricas de mármore e níveis milimétricos mais claros de fi li to 
mais quartzoso intercalados. 

Segundo aqueles autores, Marini, Fuck e Figueiredo (1976) teriam 
observado nesta subunidade metacalcirruditos com matriz margosa, 
que seriam descritos por Dardenne et ali i ( 1978) como paraconglome
rados e correlacionados com os tilitos (Formação Jequita() da base do 
Grupo Bambu(; conseqüentemente as seis primeiras subunidades para 
Dardenne et ali i (op. cit l pertenceriam ao Grupo Paranoá. 

Ainda, segundo Araújo et alii (1979) as rochas Bambu ( represen
tam um conjunto de sedimentos marinhos de águas rasas, ligeiramente 
agitadas, ligados a uma zona costeira ou sublitorânea, com períodos 
transgressivos e/ou regressivos de um mar epicontinental, sendo que a 
estabilidade total da bacia foi atingida durante a deposição da Subuni
dade 04, marcada pela precipitação do espesso pacote carbonático. 

Para efeito de correlação, é digno de nota que neste trabalho, onde 
se seguiu basicamente a interpretação de Barbosa et a/ii (1969), por 
ser a mesma de escala mais compat(vel, as Subu nidades 01, 02 e parte 
da Subunidade 03 de Araújo et alii (1979) foram mapeadas como For
mação Traíras do Grupo Ara(. t importante ressaltar que, em se ado
tando a interpretação desses últimos autores, a expressão areal da For
mação Trafras, no âmbito da Folha SD.22, seria sensivelmente reduzi
da. 

Marini & Fuck (1981) denominaram de Formação Minaçu o que se 
mapeou no presente trabalho como Subgrupo Paraopeba. Numa des
crição sucinta do pacote aqueles autores assim se referem: 

"A espessura da formação a leste de Minaçu é estimada em 2.900 
m, podendo ser subdividida nas seguintes unidades estratigráficas: 
a) quartzito basal (160 m) fino a médio, branco, laminado com níveis 
de estratos cruzados, localmente com conglomerado na base, e com 
intercalações de ritmito filito-quartzftico; b) filitos calc(feros, ou cal
coxistos rítmicos (320 m). com lentes de s(lex manganesrfero e de 
mármore calcarenítico, contendo finas intercalações de quartzito no 
topo e na base; c) ritmito com leitos alternados de filito grafitoso e 
quartzito (1 000 m); d) filitos calcíferos rítmicos com lentes de már
more dolomítico branco contendo estromatólitos do tipo Conophy
ton (420 m); e) quartzito feldspático . castanho, bem estratificado 
(80 m); f) filito rítmico com finas intercalações de quartzito (120m); 
g) fi I ito grafitoso cale( fero de estrutura r(tmica com lentes de már
more e de calcirrudito calcítico (820 m)" 

Descrevem ainda aqueles autores, naquela área, extensas falhas de 
cavalgamento, que proporcionaram a superposição ao Paraopeba das 
unidades mais antigas como o embasamento granito gnáissico 
(Arqueano), as Seqüências Vulcanossedimentares de Palmeirópolis, de 
I ndaianópolis e também os Grupos Serra da Mesa e Araxá, os dois 
últimos grupos considerados neste trabalho como uma única unidade. 
As relações da unidade com o Grupo Paranoá, aqueles autores ainda 
acham bastante cont1 overtidas podendo estar o mesmo assentado 
sobre a Formação Alto Paraíso, base do Grupo Paranoá (Dardenne, 
1978a), ou representar um equivalente lateral pelito-carbonático mais 
metamórfico dessa unidade predominantemente detrftica (Alto 
Para(so). Essa idéia já era advogada por Baeta Júnioreta/ii (1972) na 
região a leste do Complexo Barro Alto e por Drago & Prado (1981) 
na região de Niquelândia. Para Braun (1980) o Paranoá representa 
uma seqüência regressiva, enquanto que o Paraopeba representaria a 
última transgressão preservada. Já para Dardenne et a/ii (1978) oPa
ranoá e Bambu ( (Paraopeba) seriam duas unidades distintas, separadas 
por uma discordância caracterizável pela presença de rochas conglo
meráticas que ocorreriam na base das formações argilo-carbonatadas, 
como as ocorrências por eles descritas na fazenda Mundo Novo no mu
nidpio de Padre Bernardo e fazenda Passa 3 no munidpio de Minaçu, 
que interpretaram como tilito pertencente à Formação Jequitaf. 

Marini & Fuck (1981) indicam ainda a possibilidade de uma corre
lação do Paraopeba (Formação Minaçu) com os metassedimentos de 
Vazantes (MG) 

GEOLOGIA/175 



Os trabalhos do Projeto RADAMBRASIL na FolhaSD.23 Brasília 
incluem as Formações Sete Lagoas, Santa Helena, Lagoa do Jacaré e 
Serra da Saudade, como pertencentes ao Subgrupo Paraopeba (Tab. 
1 XXX). 

Nas áreas estudadas exceto na fazenda Mundo Novo, município de 
Padre Bernardo, onde Dardenne et a/íí (1978) descrevem a Formação 
Jequitaí (tilito), normalmente o Subgrupo Paraopeba parece gradar 
da seqüência areno-pel ítica do Grupo Paranoá de características nerí
ticas para seqüência pelito-carbonatada mais de fundo com o acontece 
na estrada do povoado de Ouebra Linha para a cidade de Niquelãndia 

A aproximadamente 6 km a norte do povoado, inicia-se acima das 
rochas areno-pel íticas do Grupo Paranoá uma seqüência de rochas mais 
finas, tendo na base um arenito fino a síltico brechado que grada para 
metapelito localmente carbonoso, com níveis margosos dolomíticos 
em direção ao topo Para esse pacote estima-se uma espessura em 
torno de 100 m. Sobrepondo-se a essa seqüência aparece uma impor
tante camada de calcários de natureza elástica, que se apresenta mi
crítico-carbonosa na base passando a calcoarenitos, com leitos de mi
crobrechas intraformacionais de cimento fortemente calcítico, local
mente calcirruditos, onde são freqüentes restos de estruturas estroma
tolfticas. Lentes de algumas dezenas de metros de comprimento de do
I omitas ricos em estromatólitos tipo Collenia são freqüentes, inter
caladas nos calcoarenitos e/ou microbrechas intraformacionais. Tam
bém freqüentes são estruturas primárias com estratificação cruzada, 
marcas de afundamento, escorregamento, kársticas ou de preenchi
mento (Est 1 XIV A). Nessa camada de calcário são freqüentes pe
quenas disseminações e remobilizações de minerais de Zn e Pb. 

Drago & Prado (1981). sobre essas rochas, assim se referiram: 
Esse calcário pode ser subdividido em três nfveis: 

"a) O basal, constituído por um calcário fino escuro carbonoso. 
A grande plasticidade dessa camada durante o dobramento provocou 
recristalizações de carbonatos e quartzo que dão algumas vezes um 
aspecto listrado à rocha, formando, às vezes, venulações, sendo que 
estruturas tipo boudínage não são raras. O fluxo de partes dessa cama
da calcária provoca microdobramentos nas Partes mais impuras, um 
enriquecimento em micas dando à mesma em alguns pontos um aspec
to filito-x istoso 

"São encontradas ainda nas zonas de recristalizações inúmeras re
mobilizações de minerais de chumbo e zinco, galena e blenda, que 
ocorrem em cristais milimétricos, junto aos finos leitos recristalizados 
ou preenchendo fraturas de alguns centímetros 

"b) O nível mediano é constituído basicamente por depósitos de 
calcário detrítico cinza, produzido por embaque de ondas em zona 
recital. São encontrados calcoaren i tos, microbrechas intraformacio
nais, às vezes com grãos oolíticos que podem representar microestro-

matólitos Apresenta estruturas sedimentares primárias como estrati
ficações cruzadas, marcas de afundamento, estruturas de escorrega
menta etc., bem preservadas, o que fac i I i ta sobremaneira os trabalhos 
de mapeamento de detalhe. 

"Nesse nível podem ser encontradas lentes de dolomito micrítico, 
às vezes levemente róseas 

"Foram encontrados nesse nível alguns indícios de mineraliza
ções de chumbo e zinco, galena e blenda, disseminados junto às zonas 
detriticas, que eventualmente poderão se constituir depósitos de inte
resse econômico. 

"c) O nível superior é constituído por uma camada de brecha in
traformacional lamelar, com fragmentos estromatolíticos e alguns 
calcoarenitos, sendo o arcabouço, levemente dolomítico, imerso nu
ma matriz fortemente cale ítica. Esse tipo de condicionamento parece 
não favorecer o aparecimento de mineralizações, pela suposição da 
concomitância da sedimentação matriz-arcabouço, o que não daria à 
rocha a porosidade necessária à percolação aos possíveis fluidos mine
ralizantes". 

Aqueles autores estenderam essa seqüência de calcários elásticos, 
que bordeja o Grupo Paranoá desde a região do povoado do Quebra
Linha até a norte do povoado de Moquém, numa faixa conhecida de 
mais de 70 km. A identificação de calcoarenitos na região de Minaçu 
por Marini & Fuck (1981) pode eventualmente estender ainda mais 
para norte essa seqüência de calcários elásticos ou apenas representar 
ambientes semelhantes em níveis diferentes da bacia 

Sobre o contato Paraobeba-Paranoá na área de N iquelândia, região 
do Moquém e cabeceiras do rio São Bento, Drago & Prado (1981) 
admitiram que o mesmo é feito por uma zona de transição brechóide. 

Esses calcários ao longo da faixa formam corpos descontínuos de 
algumas centenas de metros a alguns quilômetros de comprimento, 
com espessura muito variável, desde poucas dezenas de metros, poden
do atingir localmente na porção central dos corpos, como na fazenda 
Paciência a SSE do povoado de Faz-Tudo, espessuras em torno de 
150m. 

Capeando esses calcários aparece uma camada de arenito médio a 
fino, impuro, s íltico-argil os o, com lentes carbonosas, I oca i mente 
ortoaren ítico. Esse conjunto de rochas está fortemente dobrado num 
padrão assimétrico, tendendo a isoclinal com vergência para SE, com 
direção NE em torno de 50° com mergulhos girando entre 45° a 60° 
para NO. 

O condicionamento dessa faixa de rochas está a indicar uma se
qüência transgressiva com período de estabilidade seguido de uma 
fase regressiva 

No trecho entre os povoados de Dois Irmãos e Quebra-Linha, 
essa seqüência parece se repetir formando o flanco SE de uma estru-

TABELA 1 XXX 
Estratigrafia dos Grupos Paranoá-Bambui segundo o Projeto RADAMBRASIL Folha SD 23 Brasília 

Formação Três Marias Arcóseos cinza a cinza·esverdeado, em bancos, com lentes de siltitos esverdeados Siltitos esverdeados com 
lentes de margas 

"' .o Formação Serra da Saudade Ardósias, siltitos, argilitos e folhelhos verde-amarelados, com lentes de calcário e margas 
Oi ~ 
.o o 
E ~ Calcários pretos a cinza, em bancos, localmente oolíticos o "' Formação Lagoa do Jacaré u m a._ Folhelhos, siltitos e margas na forma de lentes 

<f) o o ü Q_ Q_ 
c :J :J 

o l" (5 .8> Formação Serra de Santa Helena Folhelhos esverdeados, siltitos e argilitos Iam i nados, margas e ardósias Calcários cinzaMescuro na forma de lentes u.. 
~ o :J 
Q_ '"' (/) 

:J 
(/) Dolomitos cinza com estromatólitos Dolomitos cristalinos róseos, calcários cinza, pretos e beges Folhelhos, siltitos, 

(/) o Formação Sete Lagoas argilitos e margas (lentes), calcários oolíticos, brechas lamelares, calcários laminados, avermelhados, argilosos o Q_ 

u 2 c/ níveis de dolomitos 
:õ ~ 
N 

"' o Q_ 
(i; :J <f) Formação Jequitaí Diamictitos e metadiamictitos, predominantemente cataclásticos, com matriz arcoseana, com quartzitos intercalados 
õ (/) "' .o o: ·:J 

"' Quartzo biotita xisto com granada, estaurolita, cianita, turmalina, localmente hematíticos e intercalações de quartzito u Formação Carbonita "' micáceo Quartzitos hematíticos Filitos hematíticos :::;: 
o 
Q_ 
:J 

Formação Salinas Quartzo biotita muscovita xisto, cinza, granulação h na maciço; metarcóseo com intercalações de conglomerado 
(5 polimictito 

Grupo Intercalações de siltitos, argilitos e arenitos, em finos leitos dobrados e silexito (Fácies Maranhão?) Siltitos, arenitos 

Paranoá Indiviso e argilitos vermelhos (red bed) Arenitos (predominantemente) com intercalações de siltitos, argilitos e ardósias com 
lentes de calcários e dolomitos- conglomerado basal 
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tura em anticlinório, já notada por Barbosa et alii (1969), cujo núcleo 
seria ocupado pelas seqüências do Grupo Paranoá. Costa et ali i (1970) 
descreveram nessa região, que classificam como zona subgeanticlinal, 
lentes de calcário negro intercaladas em filitos e quartzitos e também 
intercalações cíclicas de filitos e quartzitos que mostram dobras em 
chevron, os quais interpretaram como criptoflysh. 

A seqüência toda acima descrita parece passar lateralmente para 
uma seqüência metapelito-siltosa, com leitos aren íticos finos local
mente decimétricos com zonas muito carbonosas apresentando fre
qüentemente um aspecto rítmico, representado pela alternância de 
finos leitos síltico-arenosos de coloração clara com leitos pel ito-carbo
nosos de coloração escura 

A aproximadamente 16 km a norte do povoado do Faz-Tudo, co
meçam a aparecer rochas dolomíticas que se iniciam por camadas 
margosas, sobrepondo-se aparentemente ao conjunto metapel ftico 
sfltico-carbonoso, sendo capeado por sua vez por uma camada de 
um metapelito sfltico-arenoso. 

Drago & Prado ( 1981) assim descrevem essa seqüência: "Na rodovia 
BR-414 ± 16 km a norte do povoado de Faz-Tudo, inicia-se uma se
qüência de dolomitos que se estendem a leste para as cabeceiras do 
rio do Peixe, infletindo para norte na região das nascentes do riacho 
Fundo, afluente do rio Bacalhau 

Trata-se de dolomitos micrfticos de coloração cinza a cinza-claro 
com pigmentação róseo-avermelhada que, por vezes, lhe dão uma 
coloração rósea 

Foram encontradas algumas zonas recitais, porém curiosamente 
não foram visualizadas zonas elásticas, doloarenitos, com extensão 
expressiva como na faixa de calcários 

Esses dolomitos estão sobrepostos a um pacote de rochas pelito
carbonosas, às vezes rítmicas e sotopostas a uma seqüência de pel i tos, 
às vezes carbonosos, e em alguns lugares extremamente ricos em piri
ta; possuem níveis de arenitos impuros que eventualmente se enrique
cem em especularita Podem aparecer níveis de arenitos mais puros e 
impregnados em hematita-magnetita que, localmente, podem ser clas
sificados como itabiritos". 

Esses dolomitos em alguns lugares, como na estrada Niquelândia
Moquém, próximo ao riacho Fundo, podem apresentar no topo lentes 
de chert, e sobrepõem-se a camada de calcário, cinza-escuro, fino; 
pouco a sul de Niquelândia são sobrepostos por metarenitos grossei
IOS 

Devido ao grande dobramento, a espessura do pacote Paraopeba 
não pôde ser determinada; os dados à disposição como na região de 
Minaçu são muito discrepantes. Marini, Fuck e Figueiredo (1976) 
estimaram em 2 880 m, embora citem que o redobramento interno 
tenha aumentado sensivelmente a espessura original Araújo et alii 
(1979) praticamente na mesma região descrevem uma espessura 
em torno de 430 m Marini & Fuck (1981) estimaram uma espessura 
em t01no de 2 900 m para o Subgrupo Paraopeba que denominam 
de Formação Minaçu, na região da cidade homônima 

Devido ao grande interesse econômico que essa 1egião vem desper
tando, motivado pelo grande número de mineralizações e indícios 
conhecidos e aliados ao programa de construção de g1 ande barragem, 
se fazem necessários furos estratigráficos, para um conhecimento me
lhor e mais rápido dessa bacia, e uma melhor análise de suas potencia
lidades. 

Os contatos com o Grupo Araxá e seqüências vulcanossedimenta
res observados se fazem sempre por falhas de cavalgamento, bem 
observadas nas regiões de Brasília, Minaçu e Niquelândia (Est 1.XI A). 
Pouco a SSO de Niquelândia, próximo ao contato, foi observada uma 
grande doi i na em rochas filitosas marcando a presença de rochas car
bonáticas sotopostas. 

As rochas carbonáticas do Subgrupo Paraopeba mostram uma 
grande riqueza em estruturas estromatolíticas. Marini, Fuck e Figuei
redo (1976) citam Conophytons na região de Minaçu Drago &Prado 
(1981) apresentaram inúmeros sítios de estruturas colunares do tipo 
Collenia, classificando os recifes como do tipo bioerma. 

Merecem aqui destaque, pelo conteúdo de estruturas, as ocorrên
cias da BR-414, a 6 km a norte de Quebra-Linha, bem como as das fazen
das Mantiqueira, Paciência e Mosquito, todas na região de Niquelân
dia. 

Finalizando, existem ainda grandes controvérsias na explicação da 
estratigrafia do Grupo Bambu í, que não parece aceitar muitas vezes 
um empilhamento ou correlação dos litótipos semelhantes, pelo me-

nos em escala regional ( Fig. 1.1 04). Isto deve-se possivelmente à for
mação de ambientes de deposição semelhantes ou pequenas comparti
mentações, durante a evolução e assoreamento de sua bacia O estudo 
dos processos tectônicos ocorridos durante sua evolução começa a se 
fazer presente, dando uma maior flexibilidade nas interpretações geo
lógicas, proporcionando novas explicações para fácies sedimentares 
localmente anômalos como conglomerados encontrados esporadica
mente ao longo da bacia, que passam pelas novas interpretações a 
não representar necessariamente quebras na sedimentação ou níveis 
estratigráficos bem definidos, como postulado por alguns autores e 
contestado por outros. 

Ainda alguns trabalhos não tiveram, por motivos vários, na época 
de suas publicações, a devida discussão crítica da comunidade geológi
ca, proporcionando o enraizamento de conceitos nem sempre dogmá
ticos, que pelo passar do tempo suas necessárias modificacões tendem 
por isso mesmo a serem dificultadas · 

Esses fatos levam ao ceticismo, no atual estágio dos conhecimen
tos, de qualquer empilhamento estratigráfico em escala regional que 
venha a ser proposto. Por isso nesse trabalho tentou-se citar as propo
sições que julgam mais importantes, abrindo-se espaço para uma ho
mogeneização dos novos conceitos, conservando-se sempre que possí
vel as denominações já consagradas para facilitar as correlações com 
os trabalhos já realizados, e para que se possa no menor tempo possí
vel, com futuros trabalhos dirigidos, dirimir as atuais divergências 
estratigráficas. 

1.2.2.16 2.2- Distribuição na área 

No âmbito da Folha SD.22, as rochas do Grupo Bambu i ocorrem na 
sua porção oriental formando faixas de contornos irregulares, que ser
penteiam as unidades mais antigas, desde o extremo SE da área, região 
de Bras fi ia, estendendo-se para NNE em direção às cidades de Padre 
Bernardo, N iquelândia e Minaçu, onde, bordejando o limite ociden
tal da Formação Trafras do Grupo Arai, adentra levemente à Folha 
SD.22-X-D, onde desaparece O Grupo Bambu í (Subgrupo Paraopeba) 
ocupa nos domínios da Folha SD 22 uma área calculada em torno de 
5 600 Km 2

. A Figura 1 105 mostra a Bacia "Bambu(" no aspecto 
regional 

1.2 .2.16.2.3- Posição estratigráfica 

O Grupo Bambu f jaz estratigraficamente sobre o Grupo Paranoá, po
dendo ter contatos normalmente tectônicos com o Grupo Araxá (se
qüências vulcanossedimentares) e Grupo Arai (Formação Traíras). 
Marca normalmente um predominio do ambiente marinho típico so
bre aquele de caracteristicas neríticas com influências continentais 
do Grupo Paranoá. 

Dardenne et ali i (1978) descreveram conglomerados (tilitos) que atri
buem à Formação Jequitaf, que marcariam a discordância entre os 
dois grupos, no entanto nos domínios da Folha SD.22 não foi, pela 
equipe do presente trabalho, bem caracterizado Neste trabalho o 
Grupo Bambu í (Subgrupo Paraopeba) foi posicionado acima do 
Grupo Paranoá, representando na porção oriental da Folha SD 22 
Goiás os últimos eventos sedimentares ocorridos no Pré-Cambriano 

1 2 2 16 2 4 - Geocronologia 

Nenhuma datação em rochas do Grupo Bambu r foi realizada até o 
momento nos domfnios da Folha SD.22. Entretanto, nas Folhas ao 
milionésimo vizinhas, muitas datações radiométricas foram efetuadas, 
e baseando-se nestas datações será comentada a geocronologia do 
Grupo Bambu í. Ressalte-se que pela falta de uma localização mais pre
cisa, e considerando as novas interpretações existentes algumas data
ções podem estar se referindo às rochas do Grupo Paranoá Entretan
to, as primeiras tentativas de datar o Grupo Bambu í se devem aLiais 
(1872 apud Freyberg, 1965; Derby, 1881) que atribuiu idade cretácea 
aos "terrenos secundários". Derby {1881 L pela presença de fósseis do 
gênero Favosites, que mais tarde viriam a ser descritos como estrutu
ras inorgânicas, atribuiu uma idade devoniano-siluriana. 

Amaral & Kawashita (1967, apud Tassinari, 1981) dataram através 
do método Rb/Sr em rocha total cinco amostras de folhelhos da For
mação Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais, que indicou uma isó
crona com 590 MA e relação Sr87/Sr 86 inicial de 0,830. Estes valores 
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permitiram aos autores posicionarem o Grupo Bambu i no Eocambria
no. O alto valor da razão inicial permitiu ainda inferir que a área-fonte 
era constituída de rochas antigas 

Bonhomme (1976, apud Siga Júnior, 1981) analisou os sentimen
tos das Formações Sete Lagoas e Três Marias, nas regiões de Januária 
e João Pinheiro, que se revelaram anquimetamórficos, e obteve uma 
isócrona em rocha total e fração fina, com 608 MA e razão inicial de 
O, 708 Tal dado refere-se a orogênese brasiliana, que afetou esta 
porção da cobertura cratônica 

Os resultados K/Ar em frações finas de rochas da reÇJião de Cedro 
do Abaeté (Folha Belo Horizonte- SE 23) indicaram fenômenos tar
dios, com idades da ordem de 500 MA, interpretadas corno a época 
de resfriamento regional (Bonhomme, op cit) 

Na região de Barreiras (Folha SD.23 Brasília). Key Salto efetuou 
datações para a Secretaria de Minas do Estado da Bahia em ~rdósias 
do Grupo Bambu í e obteve a idade de 750 MA e razão Sr 7/Sr86 

inicial de 0.704. Tal idade pode ser indicativa da época de metamor
fismo destas rochas. 

Bonhomme & Cordani (1975 apud Tassinari, 1981) analisaram ra
diometricamente sete amostras da região de Lajes do Batata no Estado 
da Bahia e indicaram idades próximas a 900 MA para a diagênese 
tardia dos sedimentos do Grupo Bambu í. 

Estudos paleontológicos realizados por Cloud & Dardenne ( 1973) 
e Marchese ( 1974) indicaram para a sedimentação do Grupo Bambu í 

intervalos de idades de 1 350-950 MA e 1.000-650 MA respectivamen
te. 

Dardenne (1979b) organizou um quadro sobre a evolução da idade 
do Grupo Bambuí (Tab. 1 XXXI), e Dardenne (1979a) atribuiu uma 
idade entre 950 a 600 MA para o Grupo Bambu í típico que se inicia
ria por uma glaciação de escala continental (Formação Jequitaíl. 
Além disso, atribuiu uma idade provável entre 1 200 a 900 MA para 
as seqüências deltaicas de natureza detr ítica, com intercalações e lentes 
de calcários e dolomitos do Grupo Paranoá 

Couto et ali i ( 1981) com base em análises isotópicas de Sr e Pb 
sugerem os seguintes eventos (? ) geológicos para as seqüências datadas: 
- Formação Paraopeba em Paracatu, tectonizada: metamorfismo 
com 680 ± 10 MA; 
- Formação Paraopeba, em ltacarambi e Formiga, estável: deposição 
em 640 ± 15 MA; 
- Formação Três Marias, em Felixlândia, estável: deposição em 
620 ± 20 MA; e 
- Formação Pirapora, em Pi rapara, estável: deposição em 590 ± 40 
MA 

No entanto, aqueles autores deixam claro que a idade 680 MA da 
unidade que ocorre em Vazante-Paracatu é idade de metamorfismo, 
não havendo por isso discrepância com as idades mais antigas dadas 
pelos estudos paleontológicos, não devendo por conseguinte essa uni-

TABELA 1 XXXI 
Evolução da idade do Grupo Bambui segundo Dardenne (1919b) 

Auteurs Année Méthodologie Âge 

Li ais 1872 Microfossiles Crétacé 

Derby 1880 Coraux: Favosites et Chaetetes Silurien 

Branner 1919 Analogies avec séciments paléozo'iques du Bassin du Paraná Permien 
Mau li- 1924 
Walls 1925 

Freyberg 1932 Analogies avec sédiments paléozo1ques des États-Unis Silurien-Dévonien 

Ebert 1957 Tectonique Précambrien 
Supé1ieur 

Carte 
Géologique 1960 Silurien 
du Brésil 

Branco et Costa 1961 Cambrien 

Beurlen 1963 Absence de fossiles Précambrien 
Supérieur 

Cassedanne 1964 Absence de fossiles + strornatolites lnfracambrien 

Amaral 1965 Pb/Pb 450-500 MA 

Oliveira 1967 Position stratigraphique inférieure aux sédiments paléozo1ques du Bassin du Paraná Cambro·Ordovicien 

Amaral et 1967 Rb/Sr: métapélites de Vazante 600 MA 
Kawashita 

Amaral 1968 Pb/Pb: galenes de Vazante 600 ± 30 MA 

Cassedanne 1969 Pb/Pb: galànes de Vazante 740 ± 40 MA 
et Lasserre 

Almeida et H as ui 1969 K/Ar: métapélites de la Formation Paracatu 580-650 MA 

Sommer 1970 Microfossiles algaires Algonkien 
1971 Supérieur 

Dardenne, 
1971 

Riphéen Moyen 
Meloet Presence de Conophyton à Supérieur: 
Mo e ri 1972 1.350-600 MA 

C arte 
Géologique 1971 Eocambrien 
du Brésil 

Moer i 1972 Conophyton cylindricus Maslov (MG) 1 650 MA 

Cassedanne 
1972 Pb/Pb: galenes de Morro Agudo 780±30MA 

et Lasserre 

Cloud et 
1973 Conophyton metula Kirichenko (MG) :-950 MA 

Dardenne 

Dardenne, 
Andrade 1973 Conophyton metula Kirichenko (GO) "'950 MA 
et Faria 

Marchese 1974 Gymnosolen 950-600 MA 

Dardenne et 
1976 Conophyton metula Kirichenko (MG) "'950 MA 

Campos Neto 

Bonhomme 1976 Rb/Sr. Sédiments du Groupe Bambuf -600 MA-
plissement 

Jardim de Sá 1976 Rb/Sr: Formation Bebedouro (BA) c- 950 MA 
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dade ser correlacionada com a "Formação Paraopeba", caracterizada 
no eixo Januária-Sete Lagoas. 

Sobre as idades em torno de 2.000 MA conseguidas nos dados de 
composição isotópica de chumbo, analisados em galenas provindas 
dos diversos quadrantes do Estado de Minas Gerais, aqueles autores 
assim se referem: 
. "Em relação ao chumbo das galenas associadas ao Grupo Bambu f, 

parece que sua evolução isotópica ocorreu em dois estágios, o primei
ro deles terminando com a separação do manto e a incorporação à 
crosta durante eventos associados ao Ciclo Transamazônico. Este fato 
confirma a influência deste episódio tectonomagmático como época 
da maior importância em relação à evolução das rochas crustais que 
constituem o embasamento do Grupo Bambu í. O se_gundo estágio 
evolutivo, que terminaria com a incorporação do chumbo às galenas, 
parece estar associado à tectogênese ocorrida em aproximadamente 
600 MA em um ou mais episódios do Ciclo Brasiliano Evidentemente, 
um maior número de dados sobre composição isotópica do Pb em ga
lenas se faz necessário para melhor definir sua gênese". 

Ainda em relação às análises Pb/Pb, Cassedanne & Lassare (1969) e 
Amaral (1966 apud Marini, Fuck e Figueiredo, 1976) obtiveram em 
análises de galenas da região de Vazantes, Minas Gerais, idades de 
740 a 780 ± 80 MA e 1.200 MA respectivamente. 

Um dado que embora em termos de idade se apresente um tanto 
vago, porém dá uma conotação genética às bacias Bambu í-Paranoá, 
sugerindo uma idade antiga, foi encontrado no trabalho de Drago 
& Prado (1981 ), na região de Niquelândia. Aqueles autores assim se 
referem: "A bacia parece ter-se formado num ambiente de mar epi
continental com relativa instabilidade, possivelmente durante os está
gios finais de cratonização do Araxaídes". 

Pelos dados disponíveis, nos atuais níveis de conhecimentos, acha
se muito inseguro fixar uma idade para os Grupos Bambu f-Paranoá, 
visto existirem ainda divergências nos dados estratigráficos e/ou pa
leontológicos-radiométricos que ainda carecem de um maior inter
relacionamento Além disso deve ser considerado que o real conheci
mento do comportamento dos elementos, inclusive os radiométricos, 
em bacias com zonas instáveis e zonas estáveis, não estão ainda bem 
conhecidos. 

Neste relatório apesar dos adiantados trabalhos, preferiu-se deixar 
a questão ainda em aberto, não fixando datas para as rochas em pauta, 
posicionando-as contudo informalmente no Pré-Cambriano Superior 

1 2 2 16.2 5- Petrografia 

A grande repetição dos tipos litológicos na sequencia de rochas do 
Grupo Bambu í, leva os autores do presente trabalho a fazer uma 
descrição petrográfica generalizada dos tipos I itológicos encontrados 
ou compilados dos trabalhos de Marini, Fuck e Figueiredo (1976), 
Araújo etalii (1979) ou Dardenne etalii (1978). 

Quartzitos- Estas rochas ocorrem em vários níveis dentro da coluna 
estratigráfica do Grupo Bambu í. São rochas de granulação fina a mé
dia, muitas vezes com estratificação cruzada, e acamamento formado 
por leitos muito pouco espessos. As cores são claras a avermelhadas. 
Microscopicamente são rochas de textura granoblástica a granolepido
blástica constituídas essencialmente de quartzo. Há variedades nas 
quais a presença de sericita é marcante tanto na rocha, de um modo 
geral, como formando leitos filitosos juntamente com o quartzo. Às 
vezes há presença de muscovita, feldspato e clorita em quantidade su
bordinada As variedades que sofreram mais esforços exibem micas 
retorcidas, quartzo com extinção ondulante e com imbricamento e re
cristalização formando mosaicos poligonais. Os minerais acessórios são 
zircão, opacos e turmalina em prismas diminutos. As variedades aver
melhadas adquiriram esta cor por intemperismo Em vários locais estes 
quartzitos apresentam intercalações de metassiltitos de cor marrom 
avermelhada, com desenvolvimento de foliação S1 de espaçamento 
milimétrico crenulada por outra foliação S2. Mineralogicamente estão 
constitu f dos essencialmente por quartzo e sericita, tendo turmalina, 
zircão e opacos como acessórios. 

Quartzitos feldspáticos- São rochas de cor cinza-claro, às vezes casta
nha, granulação fina a média, não raramente microconglomeráticas, 
sendo comumente bem classificados. Na maioria das amostras a rocha 
é friável devido principalmente a descompactação por alteração dos 
feldspatos (cerca de 40%). Conforme a quantidade de feldspatos dimi-

nui, a rocha se torna compacta. Mineralogicamente são constituídas 
essencialmente de quartzo e fe-ldspatos com muscovita subordinada. 
Microscopicamente são rochas de textura granoblástica suborientada. 
O quartzo apresenta-se em xenoblastos finos com extinção ondulante. 
Os feldspatos estão representados por microclínio e plagioclásio em 
quantidades equivalentes. Ocorrem ainda muscovita e eventualmente 
epfdoto e sericita. Turmalina, opacos e zircão são os acessórios 

Metassiltitos - Os pacotes onde predominam os metassiltitos apre
sentam rochas finamente acamadas, que têm uma cor cinza-esverdea
do em estágio fresco que varia para cinza-avermelhado a core-escura 
por ação de intemperismo. Estas rochas apresentam uma foliação S1 
geralmente paralela a subparalela So, que em alguns locais foi transposta 
por um segundo evento que gerou clivagem de crenulação (S2)· Os 
diferentes leitos do acamamento são evidenciados por sutis variações 
de coloração bem como por mudanças composicionais em locais que 
apresentam intercalações de lâminas de rocha fi I ítica ou sfltico-areno
sas Ao microscópio apresentam textura granolepidoblástica, consti
tuídas essencialmente por quartzo e sericita que às vezes formam uma 
alteração rítmica de leitos ora mais quartzosos ora mais sericfticos 
Outros minerais presentes são clorita, opacos, turmalina, zircão, argi
la-minerais, carbonato, magnetita e, ocasionalmente, biotita É co
mum enriquecimento em carbonato, especialmente nas proximidades 
de ocasionais lentes de mármore. São comuns intercalações centimé
tricas de fi li to grafitoso de cor cinza-escuro com variações mais claras, 
que exibem às vezes lâminas submilimétricas, claras, síltico-quartzosas 
intercaladas 

Filitos - São rochas finamente laminadas, cor cinza-amarelado, com 
níveis milimétricos a centimétricos de grafita que emprestam à rocha 
um aspecto rítmico. Ao microscópio revelam ser constituídos por cris
tais xenoblásticos de quartzo e sericita Biotita, clorita e muscovita 
são outros constituintes presentes e os acessórios são turmalina, zircão 
e opacos. 

Filitos grafitosos - São rochas de cor cinza-amarelado, localmente 
calcíferas com lentes milimétricas de mármore e n fveis milimétricos 
mais claros de filito sericftico quartzoso intercalados Microscopica
mente tem textura granolepidoblástica, caracterizada pela disposição 
orientada subparalela de minerais micáceos e grãos arredondados de 
quartzo 

Filitos calcfferos - São rochas finamente laminadas, de cor cinza
claro a branca-amarelada, textura lepidoblástica e granulação muito 
fina, localmente grafitosas, com intercalações centimétricas de már
more róseo nas proximidades das lentes maiores de mármore Estes 
filitos exibem quase sempre foliação S1 bem desenvolvida com espaça
mento milimétrico, crenulado por uma foliação S2 posterior Micros
copicamente são constituídos essencialmente de biotita, sericita, clori
ta, quartzo e carbonato 

Ritmitos- Este grupo foi subdividido em ritmitosquartzíticos e ritmi
tos com leitos de filitos grafitosos e quartz(ticos 

A) Ritmitos quartz fticos- Estes ritmitos são caracterizados pela in
tercalação de leitos milimétricos de filito em siltitos e/ou quartzito. 
O quartzo é fino, branco, com espessura decimétrica e intercalações 
cíclicas de filito. Esta condição muda com o aumento das espessuras 
dos leitos de filito e diminuição dos leitos de quartzitos, passando en
tão os ritmitos para rochas fi I íticas com intercalações de quartzitos, 
os quais são brancos, finos, micáceos e comumente friáveis. 

B) Ritmitos com leitos de filitos grafitosos e quartz fticos - São 
camadas de filitos rítmicos, finamente laminados, grafitosos em leitos 
argilosos e friáveis nos leitos quartzosos, apresentando intercalações 
métricas de quartzitos finos Os leitos pel íticos são constituídos de 
quartzo, muscovita, biotita e clorita, ocorrendo ainda turmalina, 
zircão, opacos e plagioclásio como acessórios. Os leitos arenosos 
apresentam cores claras, granulação fina a média, e, além do quartzo, 
contêm muscovita, biotita e plagioclásio como constituintes princi
pais. 

Mármores - Estas rochas mostram importante variação composicio
nal, sendo mármores calcíticos e dolomíticos com variações para me
tamargas Os mármores doiam íticos são compactos, de granulação 
fina, cristalinos a microcristalinos e com acamamento bem definido, 
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apresentando-se muitas vezes dobrado e com foliação S1 bem defini
da, e compostos essencialmente de carbonatos (com grande predomi
nância de dolomita) sericita e clorita Os mármores cale íticos têm cor 
cinza-escuro com tons rosados e granulação fina a média. São micro
cristalinos, bem estratificados, sendo que o acamamento é eviden
ciado pela alternância de estratos carbonáticos com estratos micáceos. 
Estão constituldos essencialmente de calcita com dolomita, sericita e 
cl orita subordinados 

Calcários - São rochas de cor cinza-médio, muitas vezes dobradas, com 
granulação fina e que freqüentemente apresentam níveis margosos 
Microscopicamente são rochas microcristalinas constitu Idas essencial
mente de calcita com dolomita subordinada e quartzo e opacos como 
acessórios Ocorrem níveis mais enriquecidos em quartzo de tamanho 
entre areia mui to fina e silte. Nos contatos entre estes níveis quartzo 
com o arcabouço calcário observa-se nitidamente uma foliação S1 que 
na amostra de mão parece ser uma foliação de plano axial. Os grãos 
de quartzo apresentam bordas corroi das parecendo ter reagido parcial
mente com os carbonatos Ocorrem na rocha e, mais notadamente nos 
nlveis quartzosos, plagioclásio, sericita, opacos e microcl ínio. O aca
mamento é perfeitamente observado em função da diferença compo
sicional. 

Dolomitos- São rochas cinza-claro às vezes cinza-escuro, microcrista
linas fraturadas com reação incipiente ao HCI frio Na região de Ni
quelândia podem formar lentes ricas em estruturas estromatollticas 
de até centenas de metros de comprimento que se intercalam nos 
calcários e/ou calcoarenitos. Microscopicamente observa-se rocha mi
crocristalina constitulda por mais de 99 por cento de carbonatos 
com traços de quartzo e opacos 

Calcarenitos- São rochas de cor cinza que apresentam matriz de car
bonatos I ímpidos em tamanho variando de areia fina a silte, que 
abriga grãos de carbonato arredondados, maculados por nuvens de 
opacos Estes grãos têm diâmetro que varia entre areia fina e areia 
grossa Alguns grãos têm aspecto oolítico, que foram interpretados, 
como microestromatólitos (Drago & Prado, 1981). quando não retra
balhados, junto às zonas recifais formam camadas de centenas de me
tros de comprimento por alguns metros de espessura de microbrechas 
intraformacionais, que normalmente são rochas cor cinza-médio com 
matriz fina calcltica e fragmentos dolomíticos alongados arrumados 
aproximadamente paralelos. Microscopicamente há pouco a acrescen
tar A matriz é I lmpida com cristais de diâmetro variando entre 0,05 
a 0,2 mm e fragmentos alongados sujos por nuvens de opacos com até 
10 mm de comprimento. Os fragmentos são tipo bastonetes que se de
positaram paralelos provavelmente devido a algum fluxo durante a 
deposição. A matriz é mais rica em calcita e os fragmentos são mais 
dolomlticos. Outros minerais presentes são opacos como nuvens su
jando os fràgmentos ou como pequenos grãozinhos disseminados na 
rocha. 

Podem eventualmente nas zonas recifais ou próximo delas, por 
quebra dos recifes, escorregamento de camadas ou por outros fenôme
nos, aparecer calcirruditos, que freqüentemente apresentam pedaços 
de estromatólitos. Essas rochas calcirrudlticas ocorrem normalmente 
preenchendo cavidades cársticas, onde se associam os termos petrográ
ficos tipo calcoarenito e microbrechas intraformacionais. 

Cherts - Os cherts encontrados nas rochas Bambuí normalmente 
apresentam-se associados, como nas regiões de Brasllia e Niquelândia, 
a rochas carbonáticas de natureza química, micr(ticas. Formam lentes 
de algumas dezenas de metros com espessura na ordem de dec i metros 
ou raramente espessuras métricas 

São rochas microcristalinas, normalmente com cores branca, cinza
escuro e negra, fraturadas 

Ao microscópio, observa-se que as fraturas estão preenchidas por 
sílica recristalizada. A textura é esferul ítica, com núcleos de calcedô
nia microcristalina, circundados por leques de sílica recristalizada 

Ocorrem outros minerais como opacos e carbonatos. O carbona
to aparece, e principalmente, como minúsculos confetes salpica
dos na rocha. A sílica está recristalizada em quartzo que apresenta 
forte extinção ondulante, atestando que a rocha sofreu movimentação 
cataclástica. 

Paraconglomerados - No âmbito da Folha SD.22 Goiás, Dardenne 
et a/íí (1978) descreveram, na região de Minaçu e Padre Bernardo, 
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paraconglomerados que interpretaram como tilitos correlacionados à 
Formação Jequitaí, base do Grupo Bambu í como já descrito anterior
mente 

Na primeira localidade, trata-se de um paraconglomerado com 
matriz predominantemente arenosa, e em menor proporção filitosa, e 
seixos constitu idos essencialmente por quartzitos. Este paraconglome
rado é sotoposto a calcários argilosos ligeiramente metamórficos, de 
cor cinza, identificados por aqueles autores como base da Formação 
Sete Lagoas, do Grupo Bambu í, repousando por sua vez sobre filitos, 
metarritmitos e quartzitos com lentes de dolomito estromatolítico 
correlacionado ao Grupo Paranoá 

Na segunda localidade, segundo os autores o paraconglomerado 
apresenta-se com matriz arena-argilosa, feldspática, grânulos e blo
cos de argilito, quartzo e quartzito, assentados sobre metarritmitos 
argilo-sílticos com bancos de quartzitos da Formação Cocal do Gru
po Paranoá e sotopostos a argilitos e calcários cinza e rosados da 
Formação Sete Lagoas do Grupo Bambu í. Outros autores interpretam 
esses paraconglomerados como fenômenos ligados à instabilidade da 
bacia 

Próximo à localidade de Nova Roma (Folha SD. 23), Dardenne 
et alíí (1978) descreveram um paraconglomerado constituído essen
cialmente por uma matriz arcoseana e pelítica, onde flutuam seixos 
angulosos a arredondados de quartzitos, filitos, calcários, dolomitos, 
silexitos, micaxistos, granito-gnaisses e rochas vulcânicas que também 
correlacionaram à Formação Jequitaí. Todavia a proximidade das 
rochas do Complexo Goiano dá aparência de se tratar de um conglo
merado basal. 

1 2 2 17- Grupo Alto Paraguai 

1.2 2.17.1 - Generalidades 

Almeida (1964) teve a primazia de definir o Grupo Alto Paraguai pro
pondo como localidade-tipo os arredores da cidade homônima. Tal 
definição consistiria em um pacote com mais de 3.000 m de possan
ça de rochas sedimentares de idade pré-siluriana, englobadas em uni
dades litoestratigráficas distintas de categoria inferior As unidades 
foram denominadas da base para o topo em formações: Raizama, 
constitu Ida de arenitos (ortoquartzitos), com siltitos e folhelhos su
bordinados; Sepotuba, composta de folhelhos argilosos, com siltitos, 
arenitos e calcários subordinados; e Diamantino, composta de arcó
seos, siltitos e folhelhos, com calcários subordinados. 

Vieira ( 1965) descreveu as unidades litoestratigráficas situadas 
na região centro-oeste mato-grossense, isoladamente, sem havê-las 
incluído no Grupo Alto Paraguai, porém reconheceu que a seqüência 
apresenta continuidade deposicional 

Hennies ( 1966), estudando a porção centro-norte mato-grossense, 
adotou a divisão já proposta para o Grupo Alto Paraguai, porém in
clui uma formação superior com a denominação de Batovi A Forma
ção Batovi apareceria exposta no primeiro degrau do Planalto Daniel, 
divisor de águas entre o Paranatinga e os formadores do Xingu, 
sendo constitu ida por brechas intraformacionais de fragmentos de 
folhelhos numa matriz si'ltico-arenosa com siltitos subordinados 

Guimarães & Almeida (1972) e Corrêa & Couto (1972) conserva
ram a nomenclatura empregada por Almeida (1964) 

Figueiredo etalíí (1974), durante estudos realizados na quadrícula 
SD 21-Y-D, em área constituída de serras paralelas, denominada por 
Almeida (1964) de Província Serrana, mantiveram o termo Grupo 
Alto Paraguai, onde englobaram as Formações Puga e Araras. No en
tanto, não consideraram a Formação Sepotuba, acrescentando-a à 
Formação Diamantino Os autores dividiram o referido grupo em qua
tro formações que são: Puga, Araras, Raizama e Diamantino 

Ribeiro Filho et alíí (1975) concordaram com a denominação de 
Grupo Alto Paraguai, composto das Formações Puga, Araras, Raizama 
e Diamantino, de Figueiredo et ali i ( 1974). 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) apoiados nos postulados de 
trabalhos anteriores acataram as divisões já definidas para o grupo, 
embora na Folha Goiás somente estejam representadas as Formações 
Araras, Raizama e Diamantino 

Almeida ( 1969a) reconheceu três estágios na diferenciação tec
tônica da Plataforma Brasileira, caracterizando-os como de tran
sição, de estabilização e de reativação. No primeiro, incluiu entre 
outras, com ressalvas, as rochas pertencentes ao Grupo Alto Pa-



raguai, que preencheria uma antefossa, situada à borda da Platafor
ma do Guaporé. As camadas, na zona da antefossa, apresentam dobra
mentos holomórficos. Observou que as mesmas são onduladas e de
formadas sobre a plataforma, provocada sobretudo por falhamentos. 
Nessa zona, a espessura do pacote sedimentar excederia, provavel
mente, 4 000 m. Magmatismo e metamorfismo não foram observados 
na área de ocorrência do grupo, porém há uma intensa manifestação 
diagenética nas rochas. Para o autor essas ressalvas, entre a associação 
genética do Grupo Alto Paraguai e o estágio de transição da Platafor
ma Brasileira, seriam notórias pelos seguintes fatores: "características 
litológicas essencialmente detríticas, deposição predominantemente 
continental, falta de metamorfismo e posição acima da seqüência 
carbonatada, indicando já se haver então iniciado a inversão do 
geossinclíneo, correspondem a uma seqüência precoce do estágio 
de transição, que possa ser tectonicamente equiparada às Formações 
Maricá e Camarinha". O Grupo Alto Paraguai apresentar-se-ia como 
uma seqüência miogeossinclinal tardia, devido a defonmações em que 
predominariam falhamentos lineares nas áreas afastadas do craton e 
falta de discordância angular entre as rochas desse grupo e as subja
centes carbonatadas pertencentes ao "Grupo" Araras 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976) revisaram os trabalhos sobre a geo
logia do centro-norte mato-grossense, aceitando a divisão já proposta 
por Figueiredo et ali i ( 1974) para o grupo 

Luz et alii (1978) acataram a partilha, elucidada através de outros 
trabalhos, para o Grupo Alto Paraguai, apesar de Olivatti (1976) 
sugerir a integração dos Grupos Alto Paraguai e Corumbá, denomi
nando-os Corumbá, constituído pelas Formações Puga, Cerradinho, 
Boca i na, Araras, Raizama e Diamantino 

Barros & Simões (1980) propuseram a redefinição do Grupo Alto 
Paraguai composto das seguintes formações: Bauxi, Puga, Araras, 
Raizama e Diamantino. Tal proposição prende-se em parte ao alerta 
elucidado por Vieira ( 1965). devido às seguintes citações: "Na base da 
Formação Puga, há numerosas intercalações de lentes de quartzitos de 
mesmas características daquelas descritas para os quartzitos da Forma
ção Bauxi, o que parece indicar continuidade na deposição dos sedi
mentos de ambas formações" e a Formação Puga "Assenta-se sobre a 
Formação Bauxi em contato estratigráfico nonmal". Com ênfase 
nestas informações, os dois autores procuraram observar se realmente 
haveria validade em tais conotações Fato este devidamente comprova
do pelos autores, pois em alguns pontos na área de trabalho as duas 
formações, Bauxi e Puga, estão em contato estratigráfico normal 
e em outros há nítida continuidade deposicional Além do mais, as 
formações foram afetadas Por um evento tectônico que provocou 
o dobramento das rochas pertencentes à Província Serrana, pós-depo
sição. 

Ainda Barros & Simões (1980) aventaram a possibilidade da inclu
são da Formação Sepotuba de Almeida (1964). devida a sua mapeabi
lidade geológica na região, condição esta que levou estes autores a 
proporem preliminarmente nova divisão do grupo em Formações 
Bauxi, Puga, Araras, Raizama, Sepotuba e Diamantino 

Este grupo foi posicionado no Pré-Cambriano Superior na coluna 
desta Folha, sendo que suas rochas são mais velhas que os sedimentos 
paleozóicos da Formação Água Bonita e mais novas que as rochas do 
Grupo Paranoá Sobre suas características sedimentológicas ambien
tais, admite-se que, pela falta de zoneamento da Bacia Cuiabá, as ro
chas do Grupo Alto Paraguai seriam uma seqüência plataforma! de 
características molássicas daquela bacia; assim sendo, o pacote Cuiabá 
representaria a seqüência flyschóide, adquirindo aspectos estruturais 
diferentes nas regiões mais instáveis e por conseguinte mais atingidas 
pelos fenômenos tectônicos Esta caracterização geotectônica já era 
postulada por Almeida (1967b). 

As rochas desse grupo se fazem representar na área em epígrafe 
pelas formações Araras, Raizama e Diamantino, que serão tratadas a 
seguir distintamente 

1.2.2.17 2 - Formação Araras 

1.2.2.17.2.1 - Generalidades 

O primeiro registro feito na literatura geológica brasileira, referente às 
rochas carbonáticas dessa unidade litoestratigráfica, deve-se a Gastei
nau (1850 apud Almeida, 1964). descrevendo aquelas situadas na 
região de Nobres, no município de Rosário Oeste, e as da antiga 

estrada de Cáceres e Registro do Jauru, no Estado de Mato Grosso. 
Posteriormente, Evans (1894) chamou de Arara Límestone, denomi
nação esta devida ao antigo povoado Araras, hoje Bauxi, localizado na 
estrada para Barra do Bugres, onde finda a notável serrania calcária co
nhecida como serra das Araras. Litologicamente, o referido autor cor
relaciona o calcário Araras com o Corumbá Campos (1908 apud 
Almeida, 1964) constatou alguns afloramentos das rochas carbonáti
cas, pertencentes à formação, na estrada para Cáceres. 

Lisboa (1909) correlacionou os calcários de Bodoquena e Corum
bá, preferindo manter o último nome, já firmado na literatura para a 
formação calcária Porém denominou de Série Bodoquena o conjunto 
de calcário e folhelhos que constitui a serra homônima 

Oliveira (1915), como membro da expedição científica Roosevelt
Rondon, cita ocorrências de rochas calcárias, pertencentes a essa for
mação, situadas ao longo das margens e nas serras isoladas que se 
elevam na planície aluvial do rio Paraguai, porém sem posicioná-las 
litoestratigraficamente. 

Oliveira & Moura (1941 apud Oliveira & Leonardos, 1943) denomi
naram de "Série" Corumbá os calcários negros ou escuros, cinzentos e 
brancos cristalinos, situados na área e nos arredores da cidade homôni
ma. Além do mais, registraram ocorrência· de calcários na cidade de 
Guia, que foram correlacionados com aqueles existentes em Corumbá. 

Oliveira & Leonardos (1943), no trabalho Geologia do Brasil, le
garam-nos preciosos informes sobre as rochas calcárias que ocorrem 
no município de Corumbá e em suas cercanias. Nesse trabalho, 
mantiveram a denominação de Série Corumbá, proposta por Olivei
ra & Moura (1941 apud Oliveira & Leonardos, 1943) 

Oliveira & Moura ( 1944) mantiveram a designação de Série Corum
bá, por eles imposta. Ab'Saber ( 1954) ao aproximar-se do municí
pio de Rosário Oeste, localizado ao norte de Mato Grosso, deparou 
com estruturas bruscas regionais, tipo anticlinais e sinclinais, com estilo 
orogênico de dobramentos suaves, pertencentes à Série Bodoquena, 
diferenciadas daquelas existentes na Série Cuiabá, onde o processo oro
genético provocou dobras isoclinais imbricadas Na estrada que liga 
os municípios de Rosário Oeste e Diamantino, foram mencionadas, 
pelo autor, extensas massas de calcários, arenitos, siltitos e conglomera
dos. Citou que deveria existir discordância angular entre as duas séries, 
porém não foi possível observá-la, devido ao mascaramento provocado 
pela alteração das rochas existentes. 

Scorza ( 1960) denominou de "Série Araras" os calcários que edifi
cam a exuberante elevação topográfica conhecida como serra do Tom
bador, situada a noroeste do município de Rosário Oeste 

Almeida (1964) denominou de "Grupo Araras" uma sucessão de 
dolomitos, calcários calcíticos e, subordinadamente, sedimentos de
tríticos finos. O referido autor aventou a hipótese de uma divisão 
para o grupo em duas formações, sendo a parte basal constituída de 
sedimentos pelíticos, enquanto que a superior é inteiramente domina
da pelos dolomitos 

Oliveira (1964) manteve a denominação de Série Corumbá con
forme Oliveira & Moura (1941 apud Oliveira & Leonardos, 1943). O 
auto r citou que as rochas dessa série são correlacionáveis com aquelas 
pertencentes à Série Bambu í do centro-leste brasileiro, devido a ambas 
apresentarem horizontes de rochas de origem glacial. Porém excluiu 
na correlação a Formação Três Marias pertencente à "Série" Bambu í. 

Vieira (1965) denominou de Formação Corumbá o pacote de mar
gas conglomeráticas marrom-chocolate, que por diminuição no teor 
de argila passa gradualmente a calcário conglomerático marrom
chocolate ou vermelho na base e finalmente o calcário ou dolomito 
puro. 

Almeida (1965b) no seu trabalho "Geossincl íneo Paraguaio" 
estudou as rochas que ocorrem nas regiões de Corumbá, Cuiabá 
e do Alto Rio Paraguai. Na primeira, propôs a divisão da seqüência 
carbonatada em duas formações: uma inferior, denominada Bocaina, 
composta de dolomitos, e uma superior, Tamengo, apresentando 
calcário cale ítico negro associado a ardósias e arenitos. Posterior
mente, considerando a maior complexidade do Grupo Corumbá na 
área da serra da Bodoquena, admitiu nova divisão para a unidade, que 
seria assim constituída da base para o topo: Formações Bocaina, Cer
radinho, Tamengo e Bodoquena. Na última, admitiu uma divisão 
dupla, sendo a parte inferior composta de calcários calcíticos e a 
superior de dolomitos. Nessa região, a seqüência carbonatada é reco
berta, em discordância erosiva, por uma sedimentação de caráter total
mente diverso, constituindo o Grupo Alto Paraguai 
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Hennies (1966). em seu trabalho na região centro-norte mato-gros
sense, estendeu a área de ocorrência das rochas pertencentes a essa 
unidade litoestratigráfica até as nascentes do rio Paranatinga. Além 
do mais, propôs a divisão desse grupo em Formação Guia, a inferior, 
constitu Ida de calcários de cor cinza-escuro com perfeita estratifica· 
ção plano-paralela, e Formação Nobres, a superior, constitu f da essen
cialmente de dolomitos Tal proposição foi aventada preliminarmente 
por Almeida (1964). 

Almeida (1967b, 1968 e 1969a) e Almeida, Hasui e Neves (1976) 
observaram que, no estágio estrutural mediano da faixa de dobramen
tos correspondente ao miogeossinclíneo Paraguai-Araguaia, existe 
uma seqüência de rochas carbonatadas de pré-inversão conhecidas 
como Grupos Araras, Corumbá e Bodoquena (e ltapocumi, na Repú
blica do Paraguai), com exposições contínuas, estendendo-se por cerca 
de 1.100 km ao longo da faixa de dobramentos Quanto à espessura, 
haveria variações locais, pois no interior de geossincl íneo são maiores, 
de onde transgridem sobre a plataforma do Guaporé O "Grupo 
Araras", por sua vez, é recoberto por depósitos detríticos terrígenos 
de· pós-inversão (Grupo Alto Paraguai) que terminam com molassa dis
tai vermelha, de natureza arcoseana. Estuturas estromatol lticas são 
observadas nas rochas calcárias do Grupo Corumbá. 

LASA (1968) chamou de "Grupo Araras" a sucessão de dolomi
tos, calcários calclticos e, subordinadamente, sedimentos detríticos 
finos, e também conglomerado com seixos de granito na base, confor
me Almeida (1964) já havia proposto. 

Almeida (1971) distinguiu três ciclos tectoorogênicos no Pré..Cam
briano Superior. As rochas do "Grupo Araras" foram incluídas no epi
sódio tardio que vai do Eocambriano ao Cambriano Essas rochas, 
para o autor, podem apresentar-se como seqüência de miogeossincll
neo ou de cobertura de plataforma. 

Guimarães & Almeida (1972) mantiveram a denominação assinala
da por Almeida (1964) de "Grupo Araras". Porém preferiram descre· 
ver o pacote sedimentar, essencialmente carbonático, como um todo. 

Corrêa & Couto (1972) aderiram a Vieira (1965), englobando 
todos os calcários numa única seqüência sedimentar, com espessura 
estimada em torno de 500 m, a qual denominaram de Formação 
Corumbá. 

Figueiredo et alii (1974), na execução do Projeto Alto Guaporé, 
rebaixaram o "Grupo Araras" à categoria de formação, incluindo-a 
no Grupo Alto Paraguai por não observarem descontinuidade na se
dimentação a partir da unidade litoestratigráfica subjacente. Mantive
ram o termo Araras, devido a sua consagração na literatura geológica 

Ribeiro Filho et alii (1975) reconheceram a proposição advinda 
de Figueiredo et ali i (1974). 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976) assinalaram seu posicionamento 
estratigráfico, definido anteriormente por outros autores 

Olivatti (1976) manteve a formação dentro do pacote sedimentar, 
que constitui o Grupo Alto Paraguai redefinido por Figueiredo et ali i 
(1974), porém configurando-a como uma extensão para o norte do 
pacote representado pelas Formações Cerradinho e Bocaina na região 
de Bodoquena e Corumbá 

Luz et ali i (1978) definiram esta formação como sendo constituí· 
da basicamente por um pacote de rochas pel ítico-carbonáticas. Ba
seados em suas características litológicas dividiram-na informalmente 
em dois membros: Membro Inferior Pelito-Calcítico e Membro Supe
rior Dolomítico. 

1.2.2.17.2.2 -Distribuição na área 

As rochas que fazem parte desta unidade litoestratigráfica ocupam 
uma área de aproximadamente 165 km

2
, descontínuos, e estão re

presentadas na porção mediana do extremo oeste da quadrícula 
SD.22-Y-A, estendendo-se para E, grosseiramente, na direção 
N70°-80°E, atingindo a margem direita do rio Coluene, onde desapare
cem sob o pacote de rochas paleozóicas. Ocorrem também na margem 
direita do rio das Mortes, na serra de Santa Terezinha, a nordeste de 
Xavantina na quadrícula SD.22-Y-B. Na faixa de ocorrência situada 
nos domínios da quadrícula SD 22-Y -A, área da fazenda Jurema Azul, 
localizada na margem direita do ribeirão Azul, ocorrem bou/ders de 
dolomito micrftico com zonas detríticas grosseiras, assemelhando
se a brechas intraformacionais. Em alguns blocos notam-se estruturas 
estromatol fticas tipo tapete alga I; o acamamento apresenta atitude de 
N75°E/80°SE. No trecho compreendido entre as fazendas Jurema 
Azul e fazenda Futurista, na estrada vicinal que margeia pela direita o 
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ribeirão Azul, volta a ocorrer calcário dolomltico, coloração cinza
esbranquiçado, com porções avermelhadas, silicificado, em alguns 
locais bastante cataclástico; atitude de acamamento N60°0/30oNE. 
Adiante 2 km, têm-se boulders e blocos de calcários silicificados, asso
ciados a blocos de sílica de zona de falha Seguindo aproximadamente 
a mesma direção, na mesma estrada, após 1,5 km da fazenda Futuris
ta, ocorrem boulders, blocos e seixos de dolomito micrftico, de colo
ração cinza-claro, rosado quando alterado, silicificado, exibindo em 
alguns blocos estruturas tipo tapete alga I; atitude de acamamento 
N35°0/7°SO (?). Antes de alcançar a sede da fazenda Ribeirão Azul, 
a uns 5,0 km aproximadamente, ocorre arenito grosseiro, às vezes sili
cificado, provavelmente chert (?), oriundo da zona de topo do hori
zonte do Iom ítico; possivelmente zona de transição entre as Forma
ções Araras e Raizama O solo é produto de decomposição das rochas 
carbonáticas. Em outra estrada vicinal, trecho compreendido entre a fa
zenda Estivado e o rio Coluene, adiante 4 km da sede da fazenda 
Altamira, ocorrem bou/ders de dolomito calcífero, coloração cinza
claro, e cinza-avermelhado quando alterado. Notam-se também blocos 
de sílica de falha alinhados na direção aproximada N60°E. Adiante 
0,7 km na direção SO-NE, afloram em forma de blocos in situ dolo
mitos calcíferos de coloração rosada, silicificados, finamente lamina
dos, às vezes detrfticos, com atitude de acamamento N60°E/75°NO 
Na margem direita do rio das Mortes, na área da fazenda Santa Rosa, 
observam-se alguns morros constitu idos por rochas carbonáticas de 
coloração cinza-esbranquiçado, finamente laminadas, compactas; 
notam-se minerais opacos disseminados na matriz da rocha; na super
fície de quebra, ou melhor, nos planos de fraqueza a rocha apresenta 
aspecto de brecha intraformacional Na mesma área há uma gruta na
tural cuja direção aproximada é N-S, apresentando estruturas dos tipos 
estalactite e estalagmite, coloração branca, com recristalízação fibror
radial concêntrica em forma de geodo, constituído pelo mineral cal· 
cita de origem provavelmente supergênica. Outro aspecto digno de 
nota é a extensão além da margem direita do rio Culuene dos dolo
mitos desta formação, pois a região encontra-se em franca expansão 
agropastoril. 

1 2.2.17.2.3- Posição estratigráfica 

Na coluna estratigráfica adotada para a Folha em ep(grafe, esta for
mação foi posicionada no Pré-Cambriano Superior. Com relação ao 
seu posicionamento estratigráfico encontra-se subjacente à Formação 
Raizama, é mais nova que o Grupo Paranoá, e foi considerada contem
porânea ao Grupo Bambu í (Subgrupo Paraopeba). As rochas da For
mação Araras estão em contato por falhamentos inversos com as uni
dades litoestratigráficas Raizama e Diamantino Em alguns locais, seu 
contato com a Formação Raizama é gradacional. Encontram-se reco· 
bertos por discordância erosiva pelas rochas sedimentares pertencentes 
às Formações Ponta Grossa, Aquidauana e Bauru Os sedimentos da 
cobertura Bananal recobrem as rochas da formação em pauta na re
gião da planície dos rios Araguaia-Mortes 

1.2.2.17 .2.4- Litologia 

Litologicamente esta unidade é constitu ida, basicamente, por rochas 
carbonáticas Na área de ocorrência da formação existem calcários 
e dolomitos cinza a cinza-claro, localmente róseos, com estruturas es
tromatol fticas tipo tapete alga!, às vezes silícificados. Mais para o topo 
ocorrem níveis de chert e metapelitos, provavelmente na zona de tran
sição entre esta e a Formação Raizama. 

1.2.2.17.2.5- Idade 

As rochas carbonáticas desta formação são tidas como de idade cam
briana. Esta idade foi atribuída após estudos paleontológicos efetua
dos em amostras de calcários, ricos em conteúdo macrofossillfero, 
localizados a nordeste de Cáceres. Estes estudos foram realizados pelo 
professor F.W Sommer (apud Vieira, 1965) e os resultados foram 
transmitidos verbalmente pelo geólogo Roberto F. Daemon, do Labo· 
ratório de Paleontologia do DEBSP PETROBRÁS - Distrito de 
Exploração da Bacia Sedimentar do Paraná. Tais resultados apresenta· 
ram algas fósseis identificáveis ao gênero Aulophycus. Porém F.W. 
Sommer reportou que as algas presentes nessas amostras possuem ca· 
racterlsticas diferentes do Aulophycus lucianoi sp., encontradas na 
região de Corumbá, assim como das espécies norte-americanas, tra· 



tando-se provavelmente de espec1e nova. Assinalou ainda que estas 
algas não podem ser consideradas excelentes para datações geológi· 
cas. Figueiredo et alii (1974) consideraram idade cambriana para a 
formação, porém foram efetuadas análises paleontológicas em um 
seixo de calcário da Formação Puga, cujos resultados mostraram seme· 
lhanças com as estruturas algais descritas por F. W. Sommer como 
Kimneya /ucianoi, que atribuiriam idade pré-cambriana superior· 
cambriana inferior. Nesse caso, como a Formação Araras apresenta 
perfeita continuidade deposicional em suas relações estratigráficas 
com a Formação Puga, torna-se coerente atribuir-lhe idade pré-cam· 
briana superior. Cordani, Kawashita e Thomaz Filho (1978) analisa· 
ram geocronologicamente os folhelhos da Formação Sepotuba, forne· 
cendo idade 547 ± 5 MA, considerada idade de diagênese da rocha 
Com mais este fator, pode-se atribuir idade pré-cambriana superior, 
pois a Formação Sepotuba está localizada acima desta formação no 
âmbito do Grupo Alto Paraguai. 

Dardenne (1980) atribuiu idade pré·cambriana superior e correla
cionou esta formação com o Grupo Bambu(. Neste trabalho, devido 
aos fatos expostos acima e não se tendo encontrado quaisquer fósseis 
datáveis nas rochas amestradas nessa unidade, admite-se que a mesma 
posiciona-se no Pré-Cambriano Superior 

1.2.2.17 .2.6 - Origem e ambiente de sedimentação 

As rochas calcárias pertencentes à Formação Araras foram classifica
das por Foi k (1959) na categoria de calcários ortoqu ím icos, constituÍ· 
dos de pouco ou nenhum material aloqu fmico, caracterizando assim 
sua deposição em águas calmas. Almeida (1964) atribuiu para a se
qüência pelítico-carbonática uma sedimentação marinha de ambiente 
nerítico em águas rasas pouco profundas. Apesar de haver certa pre
ponderância dos sedimentos químicos e bioqu ímicos sobre os mecâ
nicos, o referido autor considera que certa parte dos sedimentos car· 
bonáticos são de origem elástica. Luz et alii (1978) estudaram as 
rochas carbonáticas da Província Serrana, atribuindo-lhes ambiente 
nerítico de águas rasas e calmas em uma bacia miogeossinclinal. Quan
to à origem, as rochas calcárias foram classificadas conforme Folk 
(1959), e as rochas dolomíticas que formam o Membro Superior 
caracterizaram como de origem secundária, devido à dolomitização 
dos carbonatos de cálcio, que são os constituintes litológicos da parte 
superior do Membro Inferior da formação. Outro fato que levou os 
autores a considerarem origem secundária aos dolomitos foi a consta
tação em campo de restos de rocha calcária preservada dentro das ro
chas dolomíticas 

Neste trabalho, atribui-se para a unidade uma sedimentação mari· 
nha em águas neríticas rasas e calmas, tipicamente plataforma!. Os 
calcários foram originados provavelmente na parte mais profunda da 
bacia miogeossinclinal, enquadrando-se na categoria dos calcários 
ortoqu ímicos ou micrfticos de Folk (1959). Os dolomitos foram origi· 
nados na parte mais externa da bacia, provavelmente durante a fase 
de regressão marinha num ambiente de águas rasas favorável à deposi· 
ção primária de dolomitos e/ou dolomitização penecontemporânea, 
também com um aumento na proporção de material aloqu ímico. 

1.2.2 17 3- Formação Raizama 

1.2.2.17 3.1 - Generalidades 

Quem teceu os primeiros comentários sobre as rochas desta formação 
foi o conde Francis Castelnau (1850 apud Almeida, 1964). quando 
de sua visita à serra do Tombador. Posteriormente, as rochas desta 
unidade litoestratigráfica foram reconhecidas por Evans (1894), de· 
nominando-a de Raizama Sandstone, constitu Ida por arenitos feldspá· 
ticos, ligeiramente discordante da unidade por ele denominada de 
Arara Limestone. 

Lisboa (1909) definiu a Série Jacadigo, composta de uma "suces· 
são de rochas sedimentarias do Urucum que assentam directamente no 
granito ou micashisto eruptivo" e litologicamente seria "constitu ida 
de um modo geral por arkoses de differentes gradações". O referido 
autor dividiu a série em duas formações: inferior - Arenito do Uru· 
cum e superior -Arenito Conglomerático, correlacionável ao Arenito 
Raizama. 

Oliveira & Leonardos. (1943) chamaram de Formação Arenitos 
Raizama as rochas aflorantes a noroeste de Cuiabá. Estes litótipos for· 
mam uma linha de morros, estendendo-se até a aldeia Rizama, incorre· 
tamentechamada Raizama por Evans (1894). 

Almeida (1964) denominou o pacote de arenitos quartzosos (orto
quartzitos). com siltitos e folhelhos subordinados, com espessura de 
1 600 m, de Formação Raizama, resumindo a empregada por OI iveira 
& Leonardos (1943). e posicionando-a como unidade basal do Grupo 
Alto Paraguai, sobreposta, discordantemente, aos calcários da Forma
ção Araras. 

Vieira (1965) denominou de Formação Urucum, apesar de haver 
grande controvérsia na literatura geológica brasileira quanto à deno
minação utilizada para esta unidade O referido autor diferenciou 
três membros que são: inferior, constituído predominantemente de 
metarenitos arcoseanos de granulação média; o médio, composto de 
ardósias (slates); e superior, constitu ido de metarenitos, arcóseos e 
subarcóseos de granulação média. 

Hennies (1966), estudando a porção centro-norte mato-grossense, 
citou como exemplares litológicos para a Formação Raizama as rochas 
expostas na estrada que corta a serra do Tombador, passando pela 
usina elétrica do rio do mesmo nome até os campos em seu alto, cons
tituindo a localidade-tipo dessa formação Observou em seu terço in
ferior intercalações de arenito e folhelhos, delimitando um membro 
inferior; nos dois terços superiores ocorrem sedimentos arenosos gros
seiros, causando assim um desdobramento da serra do Tombador em 
dois degraus 

Guimarães & Almeida (1972). estudando as rochas dessa forma
ção, observaram em certos locais, como nas anticlinais do Vira Saia e 
Tira Sentido, que o pacote de sedimentos predominantemente areno
sos pode ultrapassar do1s mil metros de espessura. 

Corrêa & Couto ( 1972) constataram que essa formação é consti
tuída predominantemente de arenitos, com intercalações de arenitos 
conglomeráticos, subarcóseos, siltitos, ardósias e folhelhos. Na sua 
parte superior, há predominância de arenitos b1ancos de granulação 
média a grossa com estratificação plano-paralela, em camadas cen
timétricas e estratificação cruzada. 

Figueiredo et alii (1974). estudando as rochas da Formação 
R a izama na região da serra das Araras, não aceitam a correlação feita 
por Vieira (1965) entre essa formação e a Formação Urucum, porém 
admitem sua correlação com os arenitos que se sobrepõem aos calcários 
da Formação Bocaina naquela região do sudoeste mato-grossense. 

Ribeiro Filho et a/ii (1975) estudando as partes oeste e central do 
Projeto Serra Azul, área de ocorrência dessa formação, mais precisa
mente na região da Prov fncia Serrana, descreveram essa unidade li toes· 
tratigráfica como constituída por arenitos ortoquartzfticos brancos, 
médios e grosseiros, com níveis conglomeráticos, que passam a arenitos 
feldspáticos e arcoseanos de cores branca, rósea e violácea, granulo· 
metria média, submaturos, com estratificação cruzada e marcas de on
da; observaram que existem mudanças de fácies na unidade ao norte 
da Provfncia Serrana, pois os sedimentos passam a ter caracterfsticas 
mais imaturas, com fração argilosa abundante, havendo finas interca· 
!ações de siltitos, folhelhos e arenitos arcoseanos, finos a grosseiros. 
São gradacionais seus contatos inferior e superior com as Formações 
Araras e Diamantino, respectivamente. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) concordam com a denomina
ção empregada para essa formação por Almeida (1964). posicionada 
no Grupo Alto Paraguai, constituída essencialmente de arenitos orto
quartz íticos com n fveis conglomeráticos que passam a arenitos felds
páticos e arcoseanos. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976) revisaram a geologia do centro· 
norte mato-grossense concluindo que os arenitos brancos a creme, 
granulação média a grossa, com níveis conglomeráticos, pouco felds
páticos, com predominância de ocorrência nas serras das Araras, Tom
bador, Azul e nas porções mais elevadas da serra do Padre Inácio (não 
mapeável), originam a Formação Raizama. Observaram intercalações 
finas de siltitos e argilitos sflticos, avermelhados, no topo e lateral· 
mente para leste. Seu contato superior com a Formação Diamantino 
é concordante e gradacional. 

Olivatti (1976) estudando essa unidade litoestratigráfica observou 
que na região Corumbá-Bela Vista esse pacote de rochas sedimeota· 
res não apresenta equivalentes de grande extensão e espessura Propõe 
a correlação dos arenitos da Formação Raizama com os situados no 
topo da Formação Boca i na, no morro Azul e na Boi ívia, a norte de 
Corumbá. 

Luz et alii (1978). em trabalhos realizados estritamente na Provfn· 
cia Serrana, observaram que as rochas arenosas da Formação Raizama 
apresentam-se em camadas e bancos com estratificação cruzada, mar-
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cas de ondas assimétricas e acamamento gradacional, enquanto que as 
seqüências siltosas e argilosas apresentam-se bem laminadas. 

1.2.2.17 .3.2- Distribuição na área 

As rochas pertencentes à Formação Raizama ocupam uma área de 
aproximadamente 452 km 2 , expostas na porção extremo-ocidental da 
quadrícula SD.22-Y-A, localizadas na meia escarpa da serra Dourada 
(MT). Suas melhores exposições foram caracterizadas em uma estra
da vicinal, trecho compreendido entre as fazendas Estivado e São 
Joaquim Tomando como base a sede da fazenda São Joaquim, com 
direção aproximada SE-NO, após 3,0 km dessa, tem-se afloramento, 
em forma de lajeiro, de arenitos arcoseanos, finos a médios, pouco 
compactos, cinza-claro, com porções de coloração avermelhado-rosa
da Afloramento semelhante acha-se a 10 km adiante, acamamento 
N87°E/63°SE Daí a mais 500 m, tem-se um pequeno lajeiro, cons
tituído de arenito arcoseano, pouco compacto, de granulação média, 
coloração cinza-arroxeado, com intercalações de material mais argilo
so avermelhado. A rocha exibe pontuações fortes, submilimétricas e 
avermelhadas; observam-se plaquetas de micas submilimétricas. além 
de feldspatos que ocorrem ocasionalmente, apresentando-se em grâ
nulos com até 2 mm de diâmetro; com acamamento N72°E/subverti
cal NO e N75° E/subvertical NO, fraturada nas direções N 1 0°0/verti
cal e N50°0/subvertical SO. Prosseguindo-se mais 400 m, próximo ao 
córrego Estivado, tem-se afloramento semelhante ao anterior, consti
tuído de arenito médio a grosseiro, bem selecionado, arcoseano, de 
coloração esbranquiçada, bastante compacto, às vezes conglomeráti
co; notam-se intercalações de siltito muito alterado, de coloração 
avermelhada, micáceo, com alguns grânulos de quartzo disperso em 
sua matriz síltica; o acamamento do pacote de rochas apresenta ati
tude N70°E/subvertical NO e N80°E/7°NO. Deste ponto em diante, 
até atingir-se a sede da fazenda Estivado, observam-se nos afloramen
tos existentes intercalações de arenitos arcoseanos com siltitos e arcó
seos finos, microdobrados, micáceos da Formação Diamantino. Esta 
área pode se1 considerada, provavelmente, como zona de transição 
entre as duas formações Junto à sede da fazenda Estivado, Folha 
SD.22-Y-A, têm-se pequenos afloramentos de siltito argiloso, micáceo, 
com clivagem ardosiana, alterado, com acamamento N50°E/70°NO, 
pertencente à unidade litoestratigráfica mais nova do Grupo Alto Pa
raguai dentro da Folha em pauta 

1.2 2.17.3.3- Posição estratigráfica 

A Formação Raizama está situada na porção mediana do Grupo Alto 
Paraguai. Suas rochas são tidas como mais novas que a seqüência de 
rochas carbonáticas da Formação Araras e mais antigas que o pacote 
de rochas areno-pelíticas da Formação Diamantino. Seu contato com 
a unidade mais antiga é feito através de falhamentos inversos e em 
alguns locais por transição deposicional. Com relação à formação mais 
nova seu contato é gradacional. Os litótipos desta formação estão 
recobertos pelos sedimentos terciário-quaternários em alguns pontos 
de sua área de ocorrência. 

1.2.2.17.3.4- Litologia 

Os constituintes litológicos que predominam no interior da faixa de 
ocorrência desta formação fazem-se representar predominantemente 
por arenitos, ortoarenitos feldspáticos, arenitos impuros de granula
ção média a grosseira, apresentando estratificação cruzada de grande 
porte Localmente observam-se níveis conglomeráticos mostrando 
estruturas de paleocanais; ocorrem níveis de metapelito na base. 

1.2.2.17 .3.5 - Idade 

A idade das rochas da formação em pauta foi considerada pré-cam
briana superior. Tomou-se, como base principal, a datação radiométri
ca efetuada por Cordani, Kawashita e Thomaz Filho (1978) nos falhe
lhos da Formação Sepotuba, que ocorrem na Folha SD.21 Cuiabá, 
cujos resultados acusaram a idade de 504 ± 4MA para o processo diage
nético dessas rochas Dentro do âmbito geral do Grupo Alto Paraguai. 
sabe-se que a Formação Sepotuba é uma unidade mais nova que a 
Formação Raizama, o que vem corroborar ainda mais com a idade 
Brasiliana atribu ida às rochas desta formação. 
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1.2.2.17 3.6- Origem e ambiente de sedimentação 

Almeida (1964) atribuiu para o Grupo Alto Paraguai devido a sua lito
logia e espessura o seguinte: "Sedimentação de material de procedên
cia terrígena, em condições de plataforma moderadamente instável. 
provavelmente marinhas, instabilidade que se acentuou no final da 
sedimentação, com a deposição dos arcóseos Diamantino". Com rela
ção ao Arenito Raizama, sua natureza demonstrou sedimentação em 
águas pouco profundas, epineríticas, sendo que sua bacia sofria lenta 
e continuada subsidência na Província Serrana, fato este comprovado 
pela sua imensa espessura. 

Figueiredo et ali i (1974) sugeriram para a unidade uma "deposição 
marinha nerítica na base, gradando a continental para o topo, repou
sando sobre o calcário de origem marinha e jazendo sob a Formação 
Diamantino, continental". Portanto, para os autores, a sedimentação 
desta unidade estaria associada à regressão marinha. 

Ao analisar ambientalmente as rochas desta unidade, acredita-se 
numa sedimentação de ambiente marinho regressivo, que teve seu 
estágio de transgressão possivelmente durante a deposição da Forma
ção Puga (não observada na área de ocorrência do grupo na Folha). 

1.2.2.17.4- Formação Diamantino 

1.2.2.17 4 1- Generalidades 

O primeiro a estudar as rochas dessa unidade litoestratigráfica foi o 
sábio francês Francis Castelnau (apud Scorza, 1960) citando a ocor
rência de um grés vermelho muito duro, ocorrendo em diversos locais 
no ribeirão do Ouro, nos arredores da cidade de Diamantino, que às 
vezes chega a obstruir o seu curso normal. 

Leme (1911 apud Scorza, 1960) estudou as rochas classificadas 
por Cícero de Campos como diabásio e eruptivas; para o referido 
autor, tratava-se de "rocha grezosa" (sic) de origem sedimentar, cons
tituindo a primeira parte da serra dos Parecis, denominada serra de 
Diamantino. 

Cícero de Campos (1911 apud Scorza, 1960) estudou o "grês" de 
Diamantino indicando encontrar-se sotoposto aos "xistos" do Taru
mã (Folhelhos Sepotuba) e totalmente diferente dos "greses" do Pa
recis. 

Ab'Saber (1954) observou ao longo da estrada Rosário Oeste a 
Diamantino, trecho compreendido entre Tombador e Estivado, do
bramentos suaves tipos sinclinais e anticlinais pertencentes ao Paleo
zóico Inferior. Tais estruturas constituem-se litologicamente de exten
sas massas de calcários, arenitos, siltitos e conglomerados 

Scorza ( 1960) classificou de arcóseos, finos, avermelhados, exibin
do estruturas em blocos elipsoidais com disjunção concêntrica, as 
rochas que ocorrem na depressão topográfica, onde se encontra edifi
cada a cidade de Diamantino Aventou a possibilidade dessas mesmas 
rochas se estenderem muito além das imediações da referida cidade 

Almeida (1964) classificou a Formação Diamantino como a unida
de litoestratigráfica mais nova do Grupo Alto Paraguai, definida pelo 
próprio autor. Essa formação é constituída de arcóseos, siltitos e falhe
lhos, com calcários subordinados, e predominância de cores vermelho
violáceas e chocolate, onde existem freqüentes estratos e lâminas ver
des, particularmente nos termos sílticos e carbonatados Sua maior 
espessura ficaria em torno de 600 m. 

Almeida (1965b) considerou essa formação como um dos depósi
tos mais extensos e persistentes do geossincl (neo Paraguaio pois que 
"participam da estrutura da Serra do Roncador, no divisor de águas 
das bacias dos rios das Mortes e Xingu". 

Vieira (1965) descreveu essa unidade estratigráfica isoladamente, 
sem agrupá-la dentro de uma unidade superior hierárquica. O referido 
autor não reconheceu a Formação Sepotuba de Almeida (1964). pre
ferindo descrever o pacote sedimentar como um todo, constituído 
por uma "sucessão de folhelhos, siltitos e arenitos muito finos, mar
rom-chocolate, marrons, vermelhos e cinza-esverdeado em camadas 
bem estratificadas, finamente laminadas, maciças em outros aflora
mentos físseis e/ou quebradiças". 

Hennies (1966) manteve a formação dentro da divisão litoestrati
gráfica proposta por Almeida (1964) para o Grupo Alto Paraguai, po
rém caracterizou outra unidade denominando-a de Formação Batovi, 
a qual posicionou na porção mais superior do referido grupo. 

Barbosa et alii (1966) consideraram a existência de duas faixas de 
epimetamorfitos ocorrendo na área do "Projeto Araguaia": uma esten
dendo-se no rumo NO no Estado de Mato Grosso, a partir da ilha do 



Bananal até a cachoeira von Martius, no rio Xingu, e uma segunda que 
perlonga o rio Araguaia, desde o paralelo 100S, seguindo pelo Tocan
tins até Tucuru í. Suspeitaram idade "algonquiana superior" para o 
evento e correlacionaram à Série Tocantins (Rego, 1933) e que litolo
gicamente seria correlacionável à Série Cuiabá (Almeida, 1954). Hoje 
sabe-se que as rochas da primeira faixa pertencem à Formação Dia
mantino (Schobbenhaus Filho et alii- 1975c e Cunha et alii, 1981) 

Almeida (1968) caracterizou uma faixa de dobramentos corres
pondente ao miogeossincl fneo Paraguai-Araguaia, margeando a 
borda oriental do Craton do Guaporé, com uma extensão aflorante 
de cerca de 2.500 km, estendendo-se desde o vale do rio Apa, na fron
teira com a República do Paraguai, ao baixo vale do rio Tocantins 
no Estado do Pará Na faixa de ocorrência na região mato-grossense, 
foram distinguidos três estágios (inferior, médio e superior). As rochas 
do Grupo Alto Paraguai, incluídas no estágio estrutural superior, 
ocorrem continuamente ao longo de cerca de 900 km, desde as serras 
ao sul da cidade de Cáceres à serra do Roncador. Nessa porção se tem 
sedimentação psamítica e pel ítica, em maior parte vermelha, molassói
de, continental na sua parte superior. Pelos eventos tectoorogênicos 
houve soerguimento da parte interna do miogeossincl íneo, fornecendo 
material para a constituição dos arcóseos (Formação Diamantino). 

Comprovando a extensão das "Estruturas Paraguafdes" (Cuiabá
Alto Paraguai), Almeida & Hennies (1969) constataram na serra do 
Roncador ocorrências de rochas arcoseanas arenosas, maciça, fina, 
vermelha, apresentando esfoliação esferoidal pertencente à Formação 
Diamantino. Em suas fraldas apresentam-se intensamente dobradas, 
enquanto no alto da mesma serra encontram-se dispostas horizontal
mente Estruturas como marcas de onda, "aparas de folhelhos clay 
galls, estariam presentes Na parte inferior, observaram dispostos 
ritmicamente leitos de arenito, siltitos, arcóseos e folhelhos. 

Guimarães & Almeida (1972) aceitaram à existência das Forma
ções Sepotuba e Diamantino, conforme opinião de Almeida (1964). 

Corrêa & Couto (1972) mantiveram a divisão do Grupo Alto Para
guai, constituído pelas unidades de categoria inferior, Raizama, Se
potuba e Diamantino, conforme Almeida (1964). 

Figueiredo et alii (1974) observaram as melhores exposições dos 
folhelhos da Formação Sepotuba na região de Juba e Tarumã, porém 
chegaram à conclusão de que estas rochas constituem lentes na seção 
basal do pacote sedimentar caracterizado pelos arcóseos finos que 
compõem a Formação Diamantino. Diante desses fatos, os autores 
adotaram a conceituação de Vieira (1965) para a Formação Dia
mantino 

Almeida (1974 a e b) diz que a antefossa do Alto Paraguai é uma 
grande bacia molássica, pertencente ao sistema marginal do Craton 
Guaporé, estendendo-se ao longo de pelo menos 800 km, com seus 
depósitos reconhecidos desde a vizinhança do rio Jauru, ao sul de 
Cáceres, até a serra do Roncador, nas nascentes do rio Sete de Se
tembro, provavelmente prosseguindo ainda mais em direção ao norte. 

Costa et ali i ( 1975) registraram rochas dessa formação na região 
escarpada da serra do Roncador e na depressão de Paranatinga esten
dendo-se até o limite ocidental do planalto Roncador Observaram 
predominância da fâcies arenosa, caracterizada por arenitos arcosea
nos e arcóseos síltico-argilosos, apresentando esfoliação esferoidal 
com desenvolvimento de boulders nos horizontes mais sflticos. 

Ribeiro Filho et alii (1975) adotaram a proposição de Figueiredo 
et alii (1974), englobando as Formações Sepotuba e Diamantino em 
uma única, denominada Formação Diamantino, advinda de Vieira 
(1965). 

Schobbenhaus Filho et ali i (1975b) adotaram o conceito proposto 
por Vieira (1965), englobando as Formações Sepotuba e Diamantino 
como uma única unidade litoestratigráfica pertencente ao Grupo Alto 
Paraguai 

Schobbenhaus Filho etalii (1975c) assinalaram a hipótese de ocor
rerem rochas pertencentes ao Grupo Alto Paraguai na área localizada 
na mesopotâmia Araguaia-Xingu, mais especialmente nas cabeceiras 
do rio Tapirapé, afluente da margem esquerda do Araguaia. Ramos 
(1967) indicou ocorrências de arenito castanho, de granulação fina a 
média, levemente caul ínico que foram também observadas porLofgren 
(1936) nas margens do rio Araguaia, cercanias de Mato Verde e São 
Félix do Araguaia. Tais hipóteses levaram o autor a basear-se nos 
condicionamentos geográfico e geotectônico dessas rochas Estes con
dicionamentos são coerentes com aqueles definidos por Almeida (1964) 
para o referido grupo 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976) adotaram a mesma divisão para 0 
Grupo Alto Paraguai, conforme Figueiredo et alii (1974), ou seja, 
Formações Puga, Araras, Raizama e Diamantino. Essa última seria 
constituída litologicamente por siltitos, folhelhos, argilitos e arcóseos 
finos, intercalados de cores predominantemente avermelhadas, local
mente cinza a cinza-esverdeado. 

Olivatti (1976) adotou a proposta de Vieira (1965) para concei
tuar a Formação Diamantino 

Loguercio & Cruz (1976) mantiveram a Formação Diamantino 
como u•lidade de topo do Grupo Alto Paraguai, constituída predomi
nantemente por folhelhos, contendo também subordinados siltitos 
micáceos, arenitos finos e arcoseanos predominantemente avermelha
dos. 

Barros & Simões (1980) em trabalhos de campo efetuados na re
gião da cidade de Diamantino, para o Projeto RADAMBRASIL, na 
Folha SD.21 Cuiabá, concordaram preliminarmente com a proposição 
de Almeida (1964). concernente à mapeabilidade das Formações Se
potuba e Diamantino, como unidades litoestratigráficas distintas. 

Os trabalhos do Projeto RADAMBRASIL na Folha SD.21 ratifi
caram a mapeabilidade da Formação Sepotuba, posicionando-a como 
unidade subjacente à Formação Diamantino, conforme Almeida 
(1964) 

Em trabalho de reconhecimento realizado em parte da área divisó
ria das águas da bacia do Xingu e Araguaia, Drago & Pimenta (1979) 
identificaram no sopé da serra do Roncador a norte do povoado de 
Serra Nova rochas da Formação Diamantino Porém ao subirem as 
escarpas da referida serra, observaram ocorrências de arenitos brancos 
e vermelhos mui to calcíferos, com estratificação cruzada acamada, 
conglomeráticos, com canais e intercanais às vezes preenchidos por 
material conglomerático, que supuseram estar gradando para a seqüên
cia pelito-arcoseana-conglomerática com níveis de argilito róseo, en
contrada na fazenda Bordolândia, e estimaram uma espessura superior 
a 180m para o pacote. Consideraram este pacote sedimentar elástico 
como pertencente à Formação Aquidauana, conforme proposição 
de Barbosa etalii (1966) e Schobbenhaus Filhoetalii (1975c) Limi
taram estes sedimentos com as rochas da Formação Diamantino no pé 
da serra do Roncador Cunha, Drago e Barros (1980) corroboraram 
com idéia já proposta anteriormente, pois identificaram na mesma 
área uma seqüência de sedimentos elásticos, predominantemente 
avermelhados, granulometria fina a grosseira, com ocasionais níveis 
conglomeráticos e intercalações de siltitos, apresentando-se carboná
ticos em alguns locais Observaram também estratificações cruzadas 
do tipo tabular e tangencial Para os autores o pacote de sedimentos 
elásticos constitui a escarpa de recuo da serra do Roncador, perten
cente à Formação Aquidauana, e está assentado discordantemente 
sobre os arcóseos da Formação Diamantino Porém Santos & OI iveira 
(1980) em suas conclusões e recomendações escreveram: "não foi 
encontrado nenhum vestígio da Formação Aquidauana nas adjacên
cias da serra do Roncador ou em outra qualquer região dentro da Fo
lha Tocantins O que se observa na verdade é a Formação Diamantino 
estendendo-se de E para O, chegando inclusive a constituir parte da
quela entidade geomórfica, para ser recoberta pelos sedimentos ter
ciário-quaternários da Formação Araguaia". Prosseguindo, Santos & 
Oliveira (op cit. ), em suas citações, dizem que: "Os arcóseos que apa
recem desde as proximidades de São Félix do Araguaia até a serra 
do Roncador, daí seguindo ainda para NO, sem sombras de dúvida 
pertencem à Formação Diamantino. Seus aspectos litológicos e estru
turais, bem como sua continuidade física desde as áreas mais ao Se 
SO, são fatos notórios A análise petrográfica efetuada em algumas lâ
minas mostrou de outro modo que essas rochas foram submetidas a 
metamorfismo de grau incipiente, vindo a contrariar, portanto, a 
opinião anterior de alguns pesquisadores". 

Cunha et alii (1981) aceitaram as idéias de Cunha, Drago e Barros 
(1980) com relação às faixas de ocorrências das rochas das Formações 
Aquidauana e Diamantino, assim como a seus contatos litológicos. 
Porém, apesar de tal proposta ser aceita pela equipe da Folha Tocan
tins, no mapa geológico desta deixou de figurar em virtude das infor
mações de Santos & Oliveira (1980). 

Procurando elucidar tais problemáticas, Drago (1981 b) reanalisou 
os dados colhidos anteriormente sobre os aspectos geológicos encon
trados na região da serra do Roncador, nos domínios das Folhas 
SD.22-V-D, SD.22-V-B e SC.22-Y-D. Apesar da grande controvérsia 
sobre as rochas ali existentes, pelas características de base (arenitos 
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conglomeráticos cale f feros brancos) e topo (seqüência aren ftica con
glomerática terrígena com níveis silicificados) preferiu correlacioná
las com os sedim~htos cretácicos pertencentes à Formação Bauru
Parecis (Fig. 1.106) e não com aqueles pertencentes às Formações 
Aquidauana e/ou Diamantino conforme Santos & Oliveira (1980). 
Tal sugestão advém de informações dos trabalhos realizados pela 
SOPEMI, localizados na região do rio Batovi, limites das Folhas 
SD.21 e SD.22, onde ocorrem sedimentos arenosos com intercala
ções argilosas com restos vegetais, que estariam cobrindo corpos 
kimberl íticos. Admitem que estes arenitos seriam de origem eólica; 
e os microtósseis, estudados pelo Laboratório de Paleontologia Vege
tal do BRGM (Bureau des Récherches Géologiques et Minieres) -
Orleans, França, acusaram uma associação de polens que foram situa
dos na parte superior do Cretáceo Interior. Aquela equipe mapeou 
outros afloramentos de sedimentos eólicos e sugeriu que a Forma
ção Cretácica estender-se-ia sobre o platô do Roncador. A segunda 
hipótese, que corrobora com a correlação citada, provém do ma
peamento geológico realizado pelo Projeto RADAMBRASIL na 
Folha SD.21 Cuiabá, que trouxe até os limites ocidentais da Folha 
SD.22-V-C rochas cretácicas que denominaram Formação Utiariti, 
topo do Grupo Parecis, e como a área é o seguimento oeste do platô 
Roncador há de se acreditar na existência destes sedimentos até os 
contrafortes da serra do Roncador. Para Drago (1981b), os con-

O lO 20 30 40 KM 

tatos inferiores da Unidade Cretácica se fazem na parte sul da área, 
região de Canarana e Matinha, por discordância erosiva com os sedi
mentos devonianos da Formação Ponta Grossa e também ao norte 
na região de Serra Nova, onde aumentam de espessura e repousam 
sobre os sedimentos pré-cambrianos da Formação Diamantino Com 
relação à existência de sedimentos pertencentes ao Grupo Paraná 
nesta área, Drago & Pimenta (1979) coletaram ao norte do povoado 
de Matinha, na estrada para a aldeia Xavante, sedimentos fossilíferos, 
que foram analisados pelos paleontólogos F.W. Sommer e Dea R. B. 
Campos, cujos resultados identificaram os seguintes microfósseis: 
Tasmanites sp., Chitinozon, derme de Spongiophyton sp., cutículas 
de Pteridófitas e Licófitas e Euzeluola sp., situando-os no Devoniano 
Inferior; este fato caracteriza a existência destes sedimentos paleo
zóicos nos primeiros degraus da escarpa da serra do Roncador. 
Costa et alii (1975) coletaram entre o povoado de Matinha e Casca
lheira restos vegetais silicificados do gênero Psaronius que, estudados 
pela paleontóloga Honna M.M. da Costa, foram classificados como de 
origem permiana, levando estes autores a identificarem uma unidade 
que denominaram Permocarbonffero I (PC I) 

Diante destes fatos, baseada nas características litológicas de base 
e topo da seqüência, e pela correlação corn a extensão oeste do platô 
do Roncador, mapeados como unidade cretácica, Folha SD.21 
Cuiabá, a equipe encarregada da parte relativa ao Pré-Cambriano da 
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Fig 1 1 06- Mapa geológico das Folhas SD 22-V-B e SD 22-V-D, conforme Drago (1981) 
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Folha SD.22 Goiás aceita a idéia proposta por Drago (1981b). pela 
extensão aos contrafortes da serra do Roncador, da grande cobertu
ra sedimentar mesozóica aqui correlacionada à Formação Bauru, 
embora no mapa geológico tenha prevalecido a idéia de Santos & Oli
veira (1980), equipe responsável pelas partes paleozóica e mesozóica 
da Folha, que atribuem os arenitos, a1 enitos calcíferos claros conglo
meráticos, arcóseos conglomeráticos e folhelhos encontrados nos 
contrafortes da serra do Roncador, região da fazenda Bordolândia, 
limites com a Folha SC.22 Tocantins, como pertencentes à Formação 
Diamantino. 

1 2 2.17.4 2- Distribuição na área 

As rochas que fazem parte desta unidade litoestratigráfica ocupam 
uma área de 40.803 km 2

, descontínuos, estando representadas na 
região da serra Dourada (MT) estendendo-se para NNO na quadrícula 
SD.22-Y-A, adentrando para a porção SSO na quadricula SD.22-V-C. 
Ocorrem também em faixa estreita irregular de direção NE, bordejan
do a serra do Roncador até atingir no extremo norte os domínios da 
Folha SC.22. Os litótipos desta formação adentram para os domínios 
da Folha SD.21 no extremo oeste das quadriculas citadas acima. Na 
área da fazenda Estivado, próximo à sede desta, ocorrem pequenos 
afloramentos constituídos de siltito argiloso micáceo com clivagem 
ardosiana, muito alterado, apresentando acamamento com atitude 
N50°E/70°NO. Observa-se um sistema de juntas muito bem pronun
ciado de direção N35°0/subverticais. Associados, notam-se blocos 
de arcóseos finos esparsos caoticamente Esse afloramento foi inter
pretado como sendo uma parte mais pel itica e dobrada da formação. 
Na estrada que liga a cidade de Paranatinga à fazenda Santo Angelo, 
no leito do córrego Água Emendada, que fica localizado aproximada
mente a 15 km adiante da cidade de Paranatinga, já na quadricula 
SD.22-Y-A, tem-se um lajeiro constitu(do de arenito fino, bastante 
compacto, de coloração chocolate, muito levemente micáceo, exibin
do em algumas porções raras pelotas de argila de coloração marrom
escura Nas margens do córrego pode ser observada em uma pequena 
parte do afloramento disjunção tipo esfoliação esferoidal. A rocha 
está suborizontal, exibindo estratificação cruzada mal definida. 
Adiante 8,0 km do córrego Água Emendada, ocorrem seixos e blocos 
rolados de arenito fino, de cor chocolate, calcífero Após 2,5 km do 
ponto anterior, tem-se um pequeno morro, em que, próximo a seu 
sopé, há uma grota onde ocorre em forma de lajeiro arenito arcosea
no de cor marrom-chocolate, fino, localmente micáceo, bastante fra
turado, com direção N 15°0/60°SO, acamado com atitude N40oE/33° 
SE. Adiante 8,5 km, em um corte de estrada tem-se arenito fino, a 
alterado, pouco compacto, coloração marrom-chocolate, com porções 
e níveis cinza-claro e cinza-amarelado, micáceo e bastante fraturado. 
Essas porções são essencialmente argilosas e se encontram interestrati
ficadas na rocha que tem estratificação plano-paralela Iam in ar. A rocha 
está fraturada na direção N80°0 e apresenta acamamento com atitude 
N88°E/25°NO. Daí a 30 km continua ocorrendo o mesmo litótipo. 
Após 28 km, tem-se um afloramento em forma de lajeiro de arenito 
médio, pouco compacto de coloração cinza-esverdeado, calcffero mi
cáceo, fraturado com direção N80°0. Adiante 7,5 km da fazenda San
to Angelo no leito de um córrego tem-se um afloramento em forma de 
lajeiro, constituido de arenito fino a médio, coloração marrom a 
cinza-amarronzado, compacto, exibindo localmente bolas de argila 
(clay galls) diminutas, levemente micáceo, com estratificação plano
paralela tabular bem desenvolvida. A rocha apresenta-se fraturada 
nas direções N2000, N150E, N700E e acamada com atitude N8000/ 
15°SE. Daí á 8,0 km aflora em forma de lajeiro arenito fino, bem se
lecionado, exibindo esfoliação esferoidal bem desenvolvida, arcoseano 
de coloração cinza-amarronzado e avermelhada, levemente micáceo, 
com pequenas pontuações centimétricas de coloração esverdeada, 
observando-se localmente as clay galls de até 4 em de diâmetro. Nota
se que estas pelotas, I ocalmente, se concentram formando bolsões de 
aspecto conglomerático Essas pelotas têm coloração predominante 
cinza-claro-esverdeado; a rocha é calcífera. Daí a 2,5 km aflora em 
forma de lajeiro arenito arcoseano, marrom-chocolate, bastante com
pacto, levemente micáceo, apresentando pelotas de argila. Observa-se 
em vários locais disjunção poligonal, originando estruturas provavel
mente do tipo almofadadas. Adiante 15 km no leito de um córrego 
que é afluente pela margem direita do ribeirão Piranha, tem-se um 
extenso lajeiro constitu ido de arenito marrom-chocolate, arcoseano, 

compacto, e localmente observam-se pelotas de argila. Na margem do 
córrego ocorrem blocos e seixos de um arenito médio grosseiro, com 
alguns seixos ortoquartzfticos de coloração cinza-esbranquiçado a 
avermelhada A rocha é levemente calcífera e parece estar suborizon
talizada com estratificação cruzada de grande amplitude. Na BR-158, 
trecho compreendido entre o vilarejo Água Boa e o posto Serra Dou
rada ocorrem rochas da formação em epígrafe. Adiante 19 km do vila
rejo Água Boa, ocorrem seixos, blocos e boulders in situ de arenito 
arcoseano, fino, marrom-chocolate, apresentando esfoliação esferoidal, 
fraturado nas direções NS e EO. Após 2,5 km na margem esquerda 
da estrr.da, tem-se um extenso lajedo, onde pequenas porções aflo
rantes exibem um arenito síltico alterado de coloração cinza-escuro a 
amarelada, apresentando localmente estruturas ora do tipo almofada
da ora esfoliação esferoidal. A rocha está bastante fraturada e apresen
ta em sua superficie seixos de sílica e também de quartzitos. Em um 
pequeno corte neste local pode ser observado que a rocha apresenta 
estratificação tanto plano-paralela tabular como suborizontal Daí a 
3,2 km, ocorrem seixos, blocos e boulders de arenito fino, muito 
pouco feldspático, algo calcffero, de coloração cinza-amarronzado
escuro a chocolate, sem exibir estratificação Adiante 35,5 km de Ma
tinha, em direção ao lugarejo Água Boa, ocorrem nas margens da ro
dovia seixos e blocos constitu idos por um arenito médio com porções 
finas de coloração acinzentada com tons chocolate-claro, amarelo
claro e até mesmo com alternância de ambas; grau de compactação 
baixo Nas porções onde ocorrem alternâncias de coloração, há evi
dências de estratificação provavelmente incipiente do tipo plano-para
lela laminar. A rocha é pouco feldspática e em alguns locais apresenta 
bolas de argila de coloração chocolate-clara, arredondadas, podendo 
alcançar até cerca de 2-3 em de diâmetro. Tanto nos seixos, como nos 
blocos e boulders observa-se uma perfeita esfoliação esferoidal. O litó
tipo não é calcifero e apresenta atitude de acamamento N68°E/sub
vertical SE. 

Na escarpa da serra do Roncador, próximo ao posto Serra Doura
da, foi feita uma seção, onde ocorrem seixos, blocos e boulders no 
intervalo compreendido entre as altitudes 300 a 355 m de arenito 
arcoseano fino a síltico, micáceo, de coloração marrom-avermelhada, 
exibindo estratificação plano-paralela A rocha apresenta-se horizon
talizada a suborizontalizada Entre as altitudes 355 a 385m ocorrem 
arenito e ortoarenito micáceo com niveis conglomeráticos apresentan
do estratificação cruzada, pertencente à Formação Furnas. No topo 
do platô, altitude 400 m, ocorrem rochas pertencentes à Formação 
Ponta Grossa (Fig. 1.106). 

No mapa da Folha SD.22 Goiás, esta área descrita acima está car
tografada em seu todo como Formação Diamantino. Idéia esta de 
R. O. B. dos Santos e F. C. Oliveira, responsáveis pelo mapeamento das 
unidades paleozóicas e mesozóicas da Bacia do Paraná. 

1.2.2 17.4.3- Posição estratigráfica 

O posicionamento estratigráfico desta unidade na área de investiga
ção foi caracterizado no Pré-Cambriano Superior, podendo atingir o 
início do Cambriano conforme seta indicativa na legenda do mapa. 
Situam-se estas rochas, cronologicamente, entre a Formação Raizama 
e a Formação Água Bonita. As rochas da Formação Diamantino estão 
em contato por falhamentos inversos com as rochas do Grupo Cuiabá 
e Formação Araras, e por transição com as rochas da Formação Raiza
ma. Por discordância erosiva estão em contato com as unidade paleo
zóicas. Suas rochas também são recobertas pelos sedimentos que 
constituem as unidades cenozóicas. 

1.2.2.17 4 4- Litologia 

As rochas da Formação Diamantino observadas no presente trabalho 
consistem de siltitos, folhelhos, arenitos arcoseanos finos de cor mar
rom-chocolate a marrom-avermelhada. Os litótipos são calciferos, 
eventualmente fosfáticos com estruturas de marcas de onda e estrati
ficação cruzada de pequeno porte. Estruturas tipo almofadada, cir
cular, e rastro de vermes são observados localmente. A seqüência é 
suborizontalizada, dobrada localmente. As estruturas circulares origi
naram-se provavelmente através de esforços tectônicos, enquanto as 
estruturas almofadadas originaram-se possivelmente (? ) por produto 
de contração dos sedimentos. 
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1.2.2.17.4.5- Idade 

Nas rochas que ocorrem dentro do quadro geológico da Folha não foi 
observada presença de fósseis, que ordene uma posição estratigráfica 
para ésta unidade Procurou-se utilizar parâmetros correlativos para 
um melhor posicionamento estratigráfico, advindo de outros trabalhos 
existentes sobre os litótipos desta unidade. Cícero de Campos (apud 
Almeida, 1964) cita que o "grês de Diamantino" está sobreposto aos 
"xistos de Tarumã' (folhelhos Sepotuba) e com caracterfsticas dis
tintas dos "greses dos Parecis". Scorza ( 1960) propôs com ressalvas 
idade siluriana para os arcóseos de Diamantino Almeida (1964) 
elevou à categoria de formação as rochas arcoseanas de Diamantino, 
posicionando·as no topo do Grupo Alto Paraguai, atribuindo-lhes 
idade pré-siluriana. Almeida (1965b). referindo-se ao Grupo Alto Pa
raguai, administrou-lhe idade entre o fim do Pré-Cambriano e o 
início do Cambriano. Almeida & Hennies (1969) na serra do Ronca
dor reconheceram rochas pertencentes às Formações Sepotuba e Dia
mantino do Grupo Alto Paraguai, situando-as no Cambriano Quando 
da elaboração do Mapa Geológico do Brasil sob a coordenação de 
Almeida, Derze e Vinha (1971 ), publicado pelo DNPM, o Grupo Alto 
Paraguai foi situado no Eocambriano, com idade superior a 570 MA 
Vieira ( 1965) admitiu idade neocambriana; enquanto que para Cor
rêa & Couto (1972) as Formações Sepotuba e Diamantino, que 
compõem a parte superior do Grupo Alto Paraguai, seriam eopaleo
zóicas, e Figueiredo et alii (1974) admitiram idade cambriana supe
rior, pelo fato de a unidade repousar em contato gradual sobre a 
Formação Raizama, baseado na idade cambriana adotada para o Gru
po Alto Paraguai Costa etalii (1975). baseados na datação aproxima
da da Formação Araras, bem como no caráter gradacional dos conta
tos entre as unidades que compõem o Grupo Alto Paraguai, admitiram 
idade cambriana para a Formação Diamantino Almeida (1974a) cor
relaciona com certas ressalvas as rochas desta unidade com aquelas 
das formações: Prainha (Almeida & Nogueira Filho, 1959). Sucun
duri (PETROBRÁS apud Almeida, 1974a) e Riozinho do Anfrisio 
(SUDAM, 1972). como pertencentes ao Pré-Cambriano Superior 
Ainda Almeida (1974b) situou esta formação no fecho da tectooro
gênese que ediiicou as bacias molássicas no final do Pré-Cambriano 
Loguercio & Cruz (1976) admitiram idade cambriana superior para as 
rochas desta unidade. Santos & Oliveira (1980) atribu fram idade 
cambriana para os litótipos da referida unidade litoestratigráfica. 
Este trabalho baseou-se nos dados citados acima, e além disso Corda
ni, Kawashita e Thomaz Filho (1978) apresentaram uma isócrona 
Rb/Sr para os folhelhos da Formação Sepotuba ocorrente na Folha 
SD.21 Cuiabá que forneceu a idade de 547 ± 5 MA e uma relacão 
Sr 8 7 /Sr 86 inicial de 0,711. Esta idade foi interpretada por aqu~les 
autores como a época de sedimentação destes folhelhos, indicando 
que provavelmente o Grupo Alto Paraguai foi sedimentado durante 
o Ciclo Brasiliano. E, sendo assim, atribui-se para as rochas desta 
seqüência sedimentar idade entre o Pré-Cambriano Superior ao Eopa
leozóico, devido à continuidade deposicional existente entre as 
rochas das formações do Grupo Alto Paraguai. 

1 2.2 17.4.6- Origem e ambiente de sedimentação 

Almeida (1964) sugeriu que a sedimentação arenosa, sempre fina, 
deu-se em águas pouco profundas, movimentadas o bastante para se
parar as frações argilosas das arenosas, dos arcóseos, que propiciaram 
o desenvolvimento de marcas de onda e de correntes. Esta sed imenta
ção dar-se-ia na parte mais externa da bacia que só areia fina ali ia 
ocorrer, em quantidade crescente para a parte mais superior da forma
ção. Ainda Almeida (op cit.) diz: "Não parece improvável que o 
aumento do tectonismo indicado pela Formação Diamantino tenha 
levado à regressão do mar, num prenúncio do episódio orogênico que 
afetou o grupo Não se trata, contudo, de um flysch típico". Vieira 
(1965) admitiu que as rochas desta unidade foram depositadas em um 
ambiente continental de clima quente, sob condições ffsico-qu ímicas 
oxidantes. Teria como fonte primária, provavelmente, rochas ígneas 
ácidas a intermediárias, e durante a sedimentação a bacia de deposi
ção estaria sofrendo subsidência contínua. Para Hennies (1966) as 
rochas das Formações Sepotuba, Diamantino e "Batovi", que com
põem a parte superior do Grupo Alto Paraguai, foram desenvolvidas 
pela regressão do mar, originando uma seqüência de molassa, cujo am
biente de sedimentação sofreu tanto influência marinha como conti
nental em sua deposição. Figueiredo et alii (1974) admitiram que os 

190/GEOLOGIA 

sedimentos apresentam feições típicas de depósitos continentais, 
ocasionados pela sua cor vermelha e o seu caráter arcoseano 

Neste trabalho, observou-se na região da serra Dourada (Paranatin
ga), próximo ao contato com a Formação Raizama, que os arcóseos 
da Formação Diamantino acham-se dobrados conjuntamente, tenden
do a horizontalizar-se à medida que se estendem em direção norte; 
isso significa uma fase de dobramentos, pós ou nos últimos estágios de 
sedimentação da referida formação que atingiu os limites mais exter
nos da bacia, levando a crer na formação de um ambiente de caracte
rísticas lagunares mais ou menos fechado com correntes moderadas e 
aporte lento de material sedimentar que permitiram seu retrabalha
mento e conseqüentemente homogeneização dos sedimentos. Pelo 
exposto, acredita-se que as rochas desta formação foram depositadas 
em um ambiente de transição entre o marinho e continental. 

1.2.2.18 - Formação Água Bonita 

1.2 2.18.1 -Generalidades 

A existência de uma possível fossa tectônica na ilha do Bananal foi 
aventada por Barbosa et ali i ( 1966) Trabalhando no "Projeto Brasí
lia", Baptista & Cartner-Dyer (1966). na fase de foto interpretação 
preliminar, reconheceram pelos aspectos morfológicos e texturais 
uma extensa faixa que diferenciava do contexto geral, ocorrente em: 
"partes das Folhas geológicas Porangatu, Araguaçu e São Miguel do 
Araguaia". Com os trabalhos de campo, esses autores confirmaram a 
existência de um graben de direção aproximada N40°E, cujas rochas 
posteriormente foram englobadas sob a denominação de Formação 
Água Bonita. Na região, observaram "falhas de rasgamento" afetando 
as rochas pré-cambrianas ali existentes, representadas por biotita 
gnaisses e paragnaisses, sotopostos a uma seqüência sedimentar; pos
teriormente algumas dessas falhas foram reativadas gravitacionalmen
te, originando o graben de Água Bonita. Margeando essas falhas, obser
varam milonitos e cataclasitos, provavelmente formados na primeira 
fase de tectônica de falhamento Conforme os autores, Otávio Barbo
sa, referindo-se à ilha do Bananal, lhes revelou verbalmente: "estar 
convencido de haver camadas paleozóicas sepultadas embaixo dos 
sedimentos quaternários superficiais dessa ilha. Idéia esta caracteriza
zada pela existência dessa fossa tectônica em área vizinha a grande ilha 
fluvial Bananal". 

Barbosa et alii (1969) teceram as mesmas considerações para a 
Formação Água Bonita, proposta por Baptista & Cartner-Dyer 
(1966). 

Lindemayer (1972) conservou a denominação e características li
toestratigráficas, conforme haviam proposto Baptista & Carner-Dyer 
(1966). 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) descreveram esta unidade li
toestratigráfica com os mesmos caracteres expostos em Baptista 
& Cartner-Dyer (1966) e Barbosa et ali i ( 1969). 

Durante a execução do mapeamento geológico da Folha SD 22, 
os autores não realizaram trabalhos específicos na área de ocorrência 
da Formação Água Bonita, optando pela compilação bibliográfica 
existente sobre a faixa aflorante desses sedimentos. 

1.2.2.18.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Água Bonita ocupa uma área com cerca de 549 km 2
, 

descontínuos, localizada na bacia hidrográfica do rio Araguaia, a 
leste desse rio, situada na região centro-oeste do Estado de Goiás, 
aproximadamente entre os paralelos 12°30' e 13°30'S e os meridia
nos de 49°30' e 50°15'WGr A área é banhada ao norte pelos rios 
Piaus e Escuro, formadores do rio Formoso; a sul e sudeste pelos rios 
da Mata e Salvador, da bacia do rio Pintado, e a oeste pelas cabecei
ras do rio Verde. A área em questão está situada nos domínios nordes
te da Folha SD 22-X-C, porção sudeste da Folha SD.22-X-A e peque
na porção no extremo oeste da Folha SD.22-X-B. Baptista & Cartner
Dyer (1966) acharam difícil precisar sua espessura, avaliando em algu
mas dezenas de mei:ros a sua possança aparente sobre as rochas crista
linas. 

1.2 2.18.3- Posição estratigráfica 

Os sedimentos que compõem a Formação Água Bonita são tidos como 
silurianos podendo chegar até o Devoniano, conforme a coluna cro-



noestratigráfica adotada no presente trabalho, muito embora os estu
dos já realizados nesta formação não terem dectado quaisquer vestí
gios fossil íferos. As características litológicas desta unidade, quando 
comparadas às formações das bacias sedimentares do Maranhão (For
mação Serra Grande) a nordeste, do Amazonas (Formação Trombe
tas) a norte e sul, e do Paraná (Formação Furnas) a sudoeste, encon
tram certas semelhanças a partir do Paleozóico Médio (Siluriano), 
conforme idéia dos autores acima citados 

1.2.2 18.4- Litologia 

A formação em epígrafe recebeu este nome por possuir seus melhores 
afloramentos nas proximidades da sede da fazenda homônima.~ cons
tituída de arenitos, com algumas intercalações decimétricas de siltitos, 
formando bancos de alguns metros de altura com estratificação parale
la. Os arenitos são de cor branca, granu lometr ia média a grosseira, mal 
classificados, com grãos que variam, em média, entre 0,2 a 1 milíme
tro, também existindo alguns com diâmetro maior. Quanto ao grau 
de arredondamento, variam de angulosos a subarredondados, com 
predominância dos primeiros, provavelmente devido à fonte de supri
mento encontrar-se próxima. Freqüentes palhetas de muscovita são 
observadas; o estudo de resíduos pesados acusou existência de cristais 
de turmalinas, zircão e granada preponderantemente. O cimento 
consiste de um material extremamente sericitizado, talvez caolínico. 
A fração pelítica consiste de siltitos argilosos de cor cinza-claro, pos
suindo muita sericita e muscovita Os sedimentos estão acamados com 
atitude N50°0/8°NE, inclinação essa provavelmente originada pelo 
movimento diferencial do falhamento.' Baptista & Cartner-Dyer 
(1966) citaram que nos locais por eles percorridos não foi encontrado 
nenhum conglomerado basal, porém seus colegas Carlos Requena e 
Marcos Arruda relataram no escopo do seu relatório a existência de: 
"Um garimpo localizado a uns 12 km paraSSE de Araguaçu, próximo 
à cabeceira do rio Piaus; essa garimpagem é feita nos leitos conglome
ráticos da base da seqüência sedimentar e os seixos parecem ser cons
titu (dos de quartzito bem recr istalizado do Grupo Ara xá" 

Na G0-154, trecho compreendido entre as cidades de Novo Planal
to e Araguaçu, aflora rocha pertencente à for mação, localizada a 200 m 
após atravessar a ponte edificada sobre o rio Piaus, no sentido de 
Araguaçu. na margem direita da estrada Este ponto é constituído de 
rocha alterada, vermelha, mosqueada, acamada, fraturada, apresentan
do aspecto de sedimento. Exibe grãos de quartzo de tamanho areia 
grossa, subarredondado a arredondado, com matriz argilosa a síltica. 
Níveis conglomeráticos com seixos de quartzo subarredondados com 
baixa estericidade; níveis de chert (?) e material síltico são observa
dos 

1 2 2.18 5- Origem 

Baptista & Cartner-Dyer (1966), após estudos na área, aventaram a 
seguinte possibilidade: "Sobre a origem dos sedimentos podemos 
dizer apenas que o ambiente foi subaquático, continental ou marinho, 
e provavelmente a fonte de suprimento se achava próxima, devido ao 
mau arredondamento e má classificação dos grãos". 

1.2.2.19- Grupo Paraná 

1.2 2.19.1 -Generalidades 

Os terrenos si\urodevonianos cobrem considerável área dentro da Ba
cia do Paraná, ao mesmo tempo que são b'em representados no âmbito 
da Folha SD.22 Goiás, pelo que se conhece hoje como "Grupo Para
ná". O pacote sedimentar elástico, predominantemente constituído 
por arenitos grosseiros e conglomerados, além de arenitos finos, sil
titos e folhelhos, que constitui esta grande unidade, tem atraído a 
atenção de eméritos pesquisadores desde o final do século passado, os 
quais, ao longo deste período, chegaram a individualizar as Formações 
Furnas e Ponta Grossa, unidades que representam hoje a parte basal da 
coluna estratigráfica da Bacia do Paraná 

Mesmo assim, a análise estratigráfica desses depósitos, tanto do 
norte como do sul da Bacia do Paraná, tem sido alvo de inúmeras con
trovérsias. 

No sul, os termos "Série" ou "Grupo" Paraná e Campos Gerais 
ficaram divididos entre os mais consagrados autores, como por exem-

pio: Oliveira (1930), Maack (1947). Bigarella,: Salamuni e Marques 
Filho (1961 e 1966) e Rego (1931) No norte, as sugestões giraram 
em torno dos termos "Séries" ou "Grupo" Chapada do Paraná, onde 
podem ser destacados os pioneirismos de Evans (1894), Derby (1895). 
Almeida (1948a e 1954), Hennies (1966) e Almeida & Hennies (1969) 

No presente trabalho foi adotada a designação "Grupo Paraná", 
título já consagrado pelo uso, apesar da prioridade do termo "Chapa
da" 

Ressalte-se, ainda, a recente proposição de Faria et ali i {1975). no 
que concerne à inclusão da Unidade Pré-Furnas, "Vila Maria", neste 
mesmo grupo, cuja faixa de afloramento só foi registrada, até então, 
dentro da Folha SE.22 Goiânia. 

1 2 2.19.2- Formação Furnas 

1.2 2.19.2.1 -Generalidades 

A primeira menção a esta unidade deve-se verdadeiramente a Derby 
{ 1878), que ao percorrer a escarpa da Serrinha, cerca de 50 km a oeste 
de Curitiba, descreveu "leitos horizontais - massiços de grés branco, 
grossso e friável". Mais tarde, a denominação de "Grés das Furnas" 
de Oliveira {1912) figurou por algum tempo, até que outros pesqui
sadores chegassem a chamá-la de "Formação Furnas", passando antes, 
simplesmente, pela designação de "Arenito das Furnas". 

Almeida {1948a) considerou os arenitos Furnas da "Série" Paraná 
semelhantes aos arenitos grosseiros brancos ou avermelhados, com 
estratificações cruzadas, que se estendem desde o sul de Mato Grosso, 
nas imediações de Rio Verde, até o rio das Mortes, e da Chapada dos 
Guimarães, surgindo depois a leste sustentando a serra Azul, na região 
de Barra do Garças. Disse mais ainda que estes haviam sido deposita
dos sobre uma plataforma de abrasão marinha. 

Chamando de "Série Chapada" o conjunto sedimentar predomi
nantemente marinho que constitui parte da Chapada dos Guimarães, 
Almeida (1954) distinguiu ali duas "Fácies". No que chamou de 
"Fácies Furnas" incluiu espesso pacote de arenito que repousa sobre 
filitos e quartzitos da "Série Cuiabá". Verificou, na parte basal desta, 
seixos de quartzo leitoso "que podem constituir lentes e lâminas com 
caráter conglomerático, dispostos em matriz arenosa fl-iável", Subindo 
na co lu na, constatou que os horizontes psefrticos gradam para aren i
tos, os quais exibem estratificação cruzada aquosa ou raramente para
lela. Afirmou, ainda, que "as camadas basais não são propriamente 
conglomeráticas, mas, antes, arenitos grosseiros com seixos subangu
lares". Ao pacote superior predominantemente pelítico chamou 
"Fácies Ponta Grossa". 

No flanco leste da bacia, Maack ( 1950/1) verificou depósitos glaciais 
na base do "arenito das Furnas" (Devoniano Inferior), os quais deno
minou de Formação lapó Correlacionou os "arenitos das Furnas" aos 
"arenitos Barreiro", elegendo-os "sedimentos marinhos undaformes 
de um clima subglacial", Disse, antes, que "em vista o caráter subgla
cial do mar devoniano, a ocorrência de material glacial impelido, face
tado e estriado, não é nenhum argumento para a ligação com o grupo 
glacial Itararé", Maack (1946 e 1947 apud Maack, 1950/1). 

A ocorrência de intercalações de elásticos finos, síltico-argilosos, 
no "arenito Furnas", foi notificada por Bigarella, Salamuni e Marques 
Filho (1961 ). Constataram ainda os autores que nos referidos areni
tos finos é característica a presença mui to freqüente de mica branca 
ou palhetas de tamanhos variados. 

Trabalhando na área do "Projeto Araguaia", Barbosa et alii ( 1966) 
compararam a Formação Gorotire às Formações Furnas (Bacia do Pa
raná), Serra Grande (Bacia do Meio-Norte) e Kaieteur (Bacia do Rorai
ma), cujas caracterfsticas indicam episódios deu ma transgressão mari
nha. 

Segundo Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966), a Formação 
Furnas caracteriza-se por arenitos via de regra grosseiros e conglome
ráticos, além de textura variável. No pacote aren ftico verificaram in
tercalações de elásticos mais finos, sfltico-argi\osos, bem como cama
das de argil itos com até 1 metro de espessura, preenchendo geralmen
te canais de erosão, abertos na estratificação cruzada do mesmo. Para 
esses autores, a formação apresenta uma "complexidade estrutural" 
representada por três tipos principais de estratos cruzados aparente
mente sem critério definido. Aceitaram, entretanto, um agente co
mum de transporte e deposição para es Formações Furnas e Ponta 
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Grossa, porém lembraram que as modificações faciológicas foram pro
duzidas unicamente sob condições diversas em um ambiente marinho 
único. 

No centro-norte mato-grossense, Hennies (1966) citou a ocorrên
cia da Formação Furnas exposta a sudeste da região em área restrita 
encobrindo as estruturas eocambrianas, e onde const,itu i a atual bord~ 
noroeste dos sedimentos da Bacia do Paraná. Apesar do referido tra
balho objetivar principalmente as rochas pré-devonianas, importantes 
observações foram dispensadas às rochas devonianas. Tanto é que o 
autor correlacionou as camadas devonianas identificadas nos Estados 
de São Pau lo e Paraná com aquelas do Estado de Mato Grosso por 
possu f rem perfeita concordância entre a fauna e a litologia, mesmo 
não se verificando a existência de continuidade geográfica entre as 
duas áreas de ocorrência. 

Arenitos devonianos pertencentes ao "Grupo Chapada" foram 
estendidos por Almeida & Hennies (1969) à serra do Roncador, cujo 
reverso é sustentado pelos referidos litótipos. Verificaram estes auto
res grande desenvolvimento dessas camadas na alta bacia do rio das 
Mortes, acima da cachoeira da Fumaça e da( estendendo-se para o 
norte, constituindo estreita e longa cobertura tabular sobre aquela 
entidade geomôrfica. Próximo às nascentes do rio Suiá-Missu, obser
varam paredões de arenitos argilosos, brancos, com estratificação 
cruzada e atitude suborizontal, semelhantes àqueles da alta bacia do 
rio Piridaíba e da serra Fogaça próximo a Aragarças. Os referidosareni 
tos também foram verificados no trajeto Garapu-Xavantina, cobrindo 
discordantemente os arcóseos da Formação Diamantino. Dizem os 
autores que localmente são expostos em pequenos rochedos, sendo 
responsáveis pela origem dos areões que capeiam a serra do Ronca
dor. 

Constitui a Formação Furnas, conforme Northfleet, Medeiros e 
Muhlmann (1969), um arenito branco e cinza-claro, granulação média, 
com nfveis conglomeráticos na base, matriz caulfnica pouco abundan
te e estratificação cruzada acanalada. 

Lançando mão principalmente de critérios fotointerpretativos, 
Gonçalves & Schneider (1970) identificaram a Formação Furnas pela 
vegetação (cerrado ralo), solo delgado ou inexistente, fraturamentos 
que regulam a drenagem, desenvolvendo profundos vales (canyons). 
No campo, caracterizaram-na por um pacote de sedimentos essencial
mente arenosos, de coloração avermelhada e esbranquiçada, com um 
conglomerado basal. Consideraram a mesma de idade devoniana, 
baseados na passagem gradual dos seus sedimentos para aqueles perten
centes à Formação Ponta Grossa, a qual é muito bem conhecida pela 
sua rica fauna fóssil. 

A ocorrência dos sedimentos Furnas foi constatada por Lessa So
brinho & Andrade (1971) na região de Santa Fé, não sendo poss(vel 
no entanto a verificação de sua seqüência completa. Descreveram ali 
um conglomerado basal aflorante ao sul do complexo de Santa Fé 
que passa para arenito grosseiro com intercalações de n(veis conglo
meráticos. Nas proximidades de Aparecida do Rio Claro, verificaram 
arenitos grosseiros a médios com intercalações de nfveis srltico-argilo
sos. Registraram, ainda, a ocorrência de blocos de arenito grosseiro, 
com níveis conglomeráticos, "cozido pelo metamorfismo térmico" 
oriundo da intrusão ultrabásica alcalina, que aparecem ao sul do com: 
plexo de Santa Fé. 

Schneider et alii ( 1974) observaram arenitos médios a grosseiros, 
regularmente selecionados, quartzosos, com matriz caul (nica, e subor
dinadamente arenitos conglomeráticos, além de arenitos finos e sil
titos argilosos, micáceos. Nos referidos sedimentos verificaram estrati
ficações cruzadas acanaladas planares e plano-paralelas. 

Formando escarpas de erosão, "degrau", na borda leste da serra 
do Roncado r e topos de morros testemunhos, os sedimentos compo
nentes da Formação Furnas foram também identificados e caracteri
zados por Costa et alii (1975). Verificaram que os citados sedimentos 
acunham-se na direção oeste, desaparecendo nas imediações do rio 
Sete de Setembro, deixando então a Formação Ponta Grossa direta
mente sobre a Formação Diamantino. 

Em regiões localizadas no centro-sul e centro-leste de Mato Grosso 
até as imediações de Xavantina, Ribeiro Filho et alii (1975) reco
nheceram sedimentos pertencentes à Formação Furnas, constituindo 
relevo de chapadas, com escarpas abruptas de "aspecto ruiniforme". 
Para os autores, a citada ocorrência inicia-se por um conglomerado ba
sal (grânulos e seixos de quartzo, quartzito e arenito silicificado), que 
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passa para arenitos cada vez mais finos, e gradativamente para sedi
mentos marinhos mais profundos e predominantemente pel(ticos, 
pertencentes à Formação Ponta Grossa. 

Comentando ainda sobre a unidade ora em discussão, Schobbe
nhaus Filho et alii (1975b) observaram relevos de chapadas com escar
pas abruptas na referida unidade que, por ser mais resistente que a 
Formação Ponta Grossa, constitui "degrau" e morros testemunhos na 
borda leste da serra do Roncador. Para os autores, a aludida formação 
é possuidora de características semelhantes em toda a Bacia do Paraná 
apresentando-se com sedimentos essencialmente arenosos, conglome: 
rado basal polimítico, nfveis de conglomerados e siltitos argilosos. 
As referidas camadas apresentam ainda estratificações plano-paralelas 
e cruzadas de "poucos metros". 

No flanco nordeste da Bacia do Paraná, Andrade & Camarço 
( 1980) caracterizaram como pertencente à Formação Furnas uma se
qüência sedimentar composta por um conglomerado basal polimftico 
(seixos e matacões de quartzo, quartzito e ocasionalmente rochas 
fgneas e metamórficas), gradando para arenitos esbranquiçados mal 
classificados, caul fnicos, com estratificação cruzada planar e acanala
da. 

Nos domfnios do trabalho ora desenvolvido, a Formação Furnas 
constitui-se fundamentalmente de arenitos finos, médios, grosseiros 
e conglomeráticos, feldspáticos, argilosos, micáceos ou ortoquartzf
ticos; conglomerados monomfticos, matriz arenosa, feldspática e argi
losa; intercalacões de argilitos e siltitos vermelhos micromicáceos 

1.2.2.19.2.2- Distribuição na área e espessura 

A referida unidade recobre razoável parcela da área presentemente 
mapeada, ocorrendo principalmente no flanco este da porção norte 
da bacia. Estende-se por uma faixa norte-sul, nas regiões limftrofes das 
Folhas SD.22-Y-A, SD.22-Y-B, SD.22-Y-C e SD.22-Y-D, desde a 
altura do ribeirão Jatobá, ao norte, até as adjacências de Barra do 
Garças e General Carneiro, ao sul. Aparece novamente na região cen
tro-norte da Folha SD.22-V-D sustentando parte da borda leste da ser
ra do Roncado r, no I imite mais oriental do Planalto dos Parecis. Teste
munhos desta unidade ocorrem ainda na região de Aparecida do Rio 
Claro e Registro do Araguaia, na Folha SD.22-Y-D. 

Sua espessura demonstra ser plenamente variável, devido a grande 
irregularidade do relevo de seu substrato, não atingindo, no entanto, 
proporções consideráveis. A maior espessura aflorante medida não 
chegou a exceder os 180m, nas cercanias de Barra do Garças. 

Schneider et alii (1974) disseram que a espessura da Formação 
Furnas em superffcie, tanto na borda leste da bacia como na borda 
noroeste, não excede os 200 m. Dizem ainda que em subsuperHcie 
a espessura máxima constatada foi de 343 m, no poço 2-TL-1-MT, em 
Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso. 

1.2.2.19.2.3- Posição estratigráfica 

A Formação Furnas, como já é sabido, é a unidade mais inferior da 
Bacia do Paraná, muito embora já se tenha conhecimento de outra 
mais antiga e concordante com esta que ocorre dentro dos limites 
da Folha SE.22 Goiânia, imediatamente ao su I da área presentemente 
mapeada. Trata-se da Formação Vila Maria proposta por Faria et alii 
(1975) e reconhecida posteriormente por Andrade & Camarço (1980). 
Para Santos (1980) a Formação Vila Maria se constitui simplesmente 
em uma fácies da Formação Furnas, aliás bem observada no morro da 
TV em Barra do Garças. 

Na área, nos arredores de Barra do Garças e ao norte desta, a For
mação Furnas descansa diretamente sobre os metamorfitos do Grupo 
Cuiabá, numa pelfeita discordância angular, ao mesmo tempo que se 
pode observar uma profunda superHcie erosiva sobre aquelas rochas 
pré-cambrianas. Outras vezes o contato entre estas duas unidades se 
faz através de falhas de gravidade. 

A pequena faixa da Formação Furnas que aparece na região 
centro-norte da Folha SD.22-V-D, sustentando parte da serra do Ron
cador, faz contato discordante angular e erosivo com a Formação 
Diamantino. 

O contato superior com a Formação Ponta Grossa é concordan
te e gradacional e em alguns casos é feito através de falha, como nas 
proximidades de Barra do Garças e General Carneiro. Através de fa-



lha ainda é o seu contato com a Formação Aquidauana nas vizinhan
ças destas duas localidades (Fig. 1.107). Andrade & Camarço (1980) 
disseram que o contato Furnas-Ponta Grossa, no flanco nordeste da 
Bacia do Paraná, é discordante nos bordos e transicional para o centro 
da mesma. 

Os testemunhos da Formação Furnas que ocorrem na região de Rio 
Claro e Registro do Araguaia estão sobrepostos por uma cobertura 
terciário-quaternária arenosa e/ou détrito-laterftica. 

No que se refere à idade da Formação Furnas, é interessante frisar 
que muito se tem discutido a esse respeito, pon!m a ausência de dados 
mais concretos não permitiu até então uma avaliação mais precisado 
problema. Sabe-se simplesmente, e desde algum tempo, que a mesma 
é mais antiga que a Formação Ponta Grossa, devido às relações estrati
gráficas existentes entre ambas. 

Quanto a isto Muhlmann et alii (1974) se pronunciam dizendo 
que, devido às relações entre essas duas unidades não se apresentarem 
totalmente esclarecidas, pode-se afirmar que a Formação Furnas é 
anterior ao Devoniano Inferior (Ensiano), tempo de deposição da 
parte inferior da Formação Ponta Grossa. 

Já bem recentemente Andrade & Camarço (1980), pesquisando o 
flanco nordeste da Bacia do Paraná, área que também em parte é 
objeto deste relatório, optaram pela idade devoniana, pelos mesmos 
motivos que levaram Muhlmann et alii (1974) a chegar a essa conclu
são. E assim, apoiada nestes mesmos argumentos pelo menos uma 
dezena de outros pesquisadores mais antigos é de mesma opinião. 

Ultimamente, já por ocasião da elaboração deste trabalho, foi reali
zado o li Congresso Latino-Americano de Paleontologia na cidade de 
Porto Alegre (RS) e então M. I. de A. Burjack e M. T. B. Popp, cujo 
trabalho em elaboração foi gentilmente cedido aos autores deste, 
apresentaram dados mais concretos relativos à idade desta seqüência 
sedimentar. As referidas autoras atribu rram idade landoveriana infe
rior (Siluriano Inferior) à Formação Vila Maria e parte basal da For
mação Furnas, com base na presença de Arthrophycus a/leghaniensis. 

Assim sendo, não há outra alternativa a não ser admitir que o 
intervalo de tempo de deposição, de referida seqüência sedimentar, 
tenha sido do Siluriano Inferior ao Devoniano Inferior. A conclusão 
é fundamentada nos fatos acima citados e nas relações de contato da 
unidade em questão com a Formação Vila Maria, que a sotopõe, bem 
como a Formação Ponta Grossa, unidade que é o produto da sedimen
tação contfnua iniciada com a deposição da primeira. 

Com relação à idade siluriana aplicada ao infcio da deposição do 
Furnas, é necessário que se esclareçam as hipóteses já levantadas 
anteriormente por Du Toit (apud Gonçalves & Schneider, 1970) e 
Barbosa etalii ( 1966) além de outros. Este último diz que a Formação 
Serra Grande da Bacia do Maranhão, EI Carmén do oriente da Bolfvia, 
Caacupé do Paraguai e Furnas da Bacia do Paraná poderiam ser 
de idade siluriana inferior, pois, além da paleogeografia do Paleozóico 
da América do Sul ser correlata, a idade em questão é atestada pela 
malacofauna encontrada nas três últimas unidades acima citadas 

Lange & Petri (1967), ao abordarem este assunto, disseram que a 
similaridade litológica entre a Formação Furnas e outras unidades do 
Siluriano é simplesmente o resultado da semelhança entre os ambien
tes deposicionais. 

Muito embora a observação de Lange & Petri (op. cit) seja bastante 
racional, as últimas informações registradas na literatura geológica, 
coadjuvadas ainda por alguns registros de campo, levaram os rutores 
deste trabalho não só a aceitarem a correlação da Formação Furnas 
com as Formações Serra Grande, EI Carmén e Caacupé, mas também 
a incluírem no mesmo problema as Formações Maecuru da Bacia do 
Amazonas, Água Bonita, unidade restrita a pequeno Graben, no canto 
norte da Folha SD.22 Goiás, e provável testemunho da conexão entre 
as bacias do Paraná e Maranhão, além da Formação Coimbra, unidade 
que ocorre ao sul da cidade de Corumbá, nas proximidades dos limites 
geográficos do Brasil com a Bolfvia. 

1.2.2.19.2.4- Litologias e estruturas 

A Formação Furnas caracteriza-se morfologicamente por áreas de 
relevos tabuliformes que se desenvolvem principalmente ao sul e 
sudoeste de Nova Xavantina, sustentando a serra dos Gerais. Relevos 
de cuestss podem ser também notados na região mais setentrional 
de ocorrência desta unidade. Aparecem testemunhos com feições 

"ruiniformes" ou as mais bizarras possfveis, devido ao intenso fratura
manto ou pelo fenômeno de pluvioerosão exercido sobre os mesmos. 

Sobre esta é possfvel se observar o desenvolvimento de uma vege
tação do tipo Savana, sobressaindo-se principalmente as regiões de 
campo cerrado, enquanto que o solo resultante da desintegração de 
suas rochas é inteiramente arenoso. Por outro lado, a drenagem, que 
é pouco desenvolvida, dá lugar em alguns casos a canyons de profundi
dades apreciáveis. 

Suas áreas aflorantes encerram na maioria dos casos escarpas fngre
mes, recobrindo os metamorfitos do Grupo Cuiabá (Fig 1.1 08). 
Em geral as seções são bem expostas, aparecendo desnfveis bem acen
tuados, principalmente porque o Grupo Cuiabá ergue-se, via de regra, 
a mais de 200 m de altura em relação às áreas mais arrasadas. Muito 
raramente seus afloramentos são exibidos em cortes de estrada ou 
ainda são lajeiros nos leitos dos córregos da região. 

Os litótipos que a representam são principalmente arenitos, se
cundados por conglomerados, argilitos e siltitos. 

Os conglomerados são monomfticos e constitufdos exclusivamente 
por seixos de quartzo que na grande maioria são bem arredondados. 
Raramente podem ser observados fragmentos de xistos e fil itos do 
Grupo Cuiabá inseridos nos mesmos, a exemplo da seção descrita nas 
adjacências da cidade de Barra do Garças. As melhores exposições destes 
ruditos aparecem na borda leste da serra dos Gerais, ao norte de Barra do 
Garças. Ali, a Formação Furnas mantém escarpas conspicuamente 
verticalizadas, onde se podem notar nfveis destes conglomerados 
médios e grosseiros diretamente assentes sobre os metamorfitos 
do Grupo Cuiabá. Em alguns casos, aparecem pacotes consideráveis 
de 40 a 50 m de espessura, com as lentes pseffticas intercaladas em 
n fveis arenosos, formando abruptos paredões. São bem I itificados, 
como já anteriormente dito, e constitu {dos por seixos de quartzo 
bem arredondados que chegam a alcançar até 20 em de diâmetro. 
A matriz é arenosa, geralmente grosseira, quartzosa, apresentando 
coloração avermelhada e outras vezes vermelho-arroxeada. ~ cem por 
cento feldspática e mostra considerável conteúdo argiloso. 

Os psamitos, os litótipos predominantes desta unidade, os quais 
denotam inclusive caráter bastante uniforme para a mesma em qua
se toda a área, são finos, m!!dios e grosseiros, além de apresentarem 
n fveis conglomeráticos. Aqueles de granu I ação média são os de maior 
predominância. Os referidos arenitos são essencialmente quartzosos, 
muitas vezes puros e ortoquartzfticos. Outras vezes são feldspáticos 
e em alguns casos possuem considerável parcela argilosa. Apresen
tam-se, via de regra, com coloração vermelho·arroxeada ou roxo
esbranquiçada e ainda simplesmente brancos. Quando brancos, 
mostram, em alguns casos, uma pigmentação arroxeada, provocada 
pelo óxido de ferro. Tonalidades de cor róseo-clara e branco-amarela
da podem também ser observadas muito raramente. A coloração ver
melho-arroxeada é predominante na região ao norte de Barra do 
Garças. Aqui é comum se encontrar uma pigmentação branca causada 
provavelmente pela alteração de feldspato. Quando não, são manchas 
circulares com diâmetros que não excedem 1 ,O em, distribufdas gran
demente na superffcie dos mesmos. São concentrações de grãos de 
quartzo h ialino que contrastam com os constituintes restantes da 
rocha. 

Todo o pacote da unidade geralmente é bem litificado e muito 
raramente silicificado. Em menor incidência aparecem leitos de areni
tos com baixo grau de litificação, ou até mesmo friáveis. O cimento é 
predominantemente silicoso e/ou ferruginoso, responsável que é pela 
boa consistência da rocha. O conteúdo micáceo é bastante irregular. 
Em conseqüência aparecem pacotes de arenitos com ausência total 
deste mineral, podendo, por outro lado, determinadas seções apresen
tarem considerável parcela do mesmo. Via de regra, os grãos de 
quartzo têm baixo grau de arredondamento, sendo por conseguinte 
angulosos e subangulosos, além de muito raramente subarredondados. 
Por outro lado, são quase sempre mal selecionados, apesar daqueles 
mais finos apresentarem razoável grau de seleção. 

A seção que aparece ao longo da estrada que dá acesso à fazenda 
Santa Rosa, 2 km a leste da BR-158, Folha SD.22-Y-D, exibe na en
costa de uma pequena elevação inúmeros blocos de rocha de constitui
ção arenosa, quartzosa, fina a grosseira e por vezes conglomerática, 
com elevada concentração de ferro. Esses arenitos evidenciam peque
na parcela de muscovita e são em geral bem compactos. O ferro apre
senta-se concentrado aleatoriamente na rocha, permitindo o apareci-
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Fog. 1 107 - RegíOesde BarradO Garças e Gen:ral Carrw~lro. Mostrando contato superlorconcordanteegradacoonalentreas Formações Furnas e PontaGrossa.Ooserva-setambém 
con tato por falha entre as Formações Furnas e Aquldauana nas vizinhanças destas d1•as localidades. Folha SD 22-Y-0. 

mente de pequenos bolsões de hematita. Outras vezes pode-se ver con
centração de ferro em fraturas, ou mesmo ocupando os interst(cios 
dos arenitos, provocando com isso u m3 estrutura superficial "caverno
sa" nos mesmos. A elevação tem pouco mais de 50 m de altura e 
estende-se no máximo por uns 500 m ao longo da margem da estrada. 

Os pelitos aparecem com menor incidêncía. São leitos de argilitos, 
argilitos srtticos ou siltitos que ocorrem intercalados nos arenitos. 
Normalmente são bem litlf lcados, micromicáceos, finamente estrati
ficados e a coloração em geral é avermelhada. De poucos centfmetros, 
atingem até 6 m de espessura aproximadamente, como visto nas proxi
midades de Barra do Garças. 

As estruturas sedimentares obse!Vadas sâ'o principalmente estrati
ficações cruzadas tabulares de pequeno e médio porte. Minúsculos 
estratos cruzados são também discernfveis muitas vezes até em amos
tra de mão. Os estratos plano-paralelos ocorrem sempre, chegando-se 
a notar inclusive frações arenosas mui to finas e lamlnadas quando o 
conteúdo micáceo é considerável. Raramente aparecem arenitos ma
ciços, os quais ocorrem principalmente quando a granulometria apre
senta-se mais grosseira. N fveis de concreções ferruginosas também 
podem aparecer esporadicamente nas interfácies dos estratos pel f
ricos. Outros tipos de estruturas são as marcas de onda que somente 
foram registradas na seção do morro da TV, em Barra do Garças. 
cujo sentido da corrente ali registrado foi S35° E. 

1.2.2.19.2.5- Origem e ambiente de sed imentação 

Existem muitas controvérsias sobre o ambiente deposicional da For
mação Furnas. 

Um dos primeiros autores a discuti· o problema foi Maack ( 1950/1) 
que ao se reportar sobre o assunto diz que "os arenitos das Furnas assi-
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na iam uma transgressão marinha sobre um antigo plano de abrasão e o 
engranzamento de fácies litorâneos. próximos e afastados da praia, 
tendo assim todas as caracterfsticas de um ambiente sedimentar un
daforme'', 

Para Almeida (19541 a gradação dos horizontes pseffticos para 
arenitos de colorações branca, amarelo-rosada, avermelhada ou arro
xeada. exibindo estratificação cruzada aquosa, ou mais raramente pa· 
raleia, é tfpico de depósito costeiro e nerftico à medida que se desen
volvia uma transgressão. 

Segundo Bigarella. Salamuni e Marques Filho (1966) a subsidência 
dos termos pré-devonianos. depositados provavelmente em mar epi
continental raso, provocou uma transgressão marinha, que deve ter 
invadido uma área já perfeitamente aplainada e bastante intemperi
zada, constituindo, assim, o ambiente de deposição dos sedimentos 
Furnas. 

O ambiente gerador desta unidade. segundo Henníes (1966), 
foi caracterizado conforme "constituição mineralógica e fácies asso
ciadas", como depósitos litorâneos e nerfticos, tfpícos de mar eode
voniano que transgrediu parcialmente sobre a região, atingindo-a pelo 
menos no extremo sudeste. 

Northfleet, Medeiros e Muhlmann (1969) disseram que a sedimen
tação da Bacia do Paraná ocorreu em ambiente pouco perturbado por 
fenõmenos. da I a grande continuidade lateral das unidades litoestra
tigráficas. apresentando tão-somente pequenas variações de fâcies. 
Mostram ainda que os arenitos da Formação Furnas foram deposita
dos em ambiente continental. 

As obse!Vações desenvolvidas por Gonçalves & Schneider (1970) 
permitiram a conclusão que a origem da presente unidade está sem dú
vida relacionada a depósito marinho costeiro e continental. 



Fig. 1.107 -Conclusao. 

Mais tarde, Schneider et alii ( 1974) ao constatarem que os corpos 
arenosos da Formação Furnas mostram estruturas de corte e preen
chimento, depósitos residuais de canais com seixos de argila, estratifi· 
cações cruzadas e a presença de processos diagenéticos, reconhecida
mente continentais, não tiveram dúvida em reconhecer um ambiente 
de deposição fluvial para a mesma. 

Enquanto isso, Ribeiro Filho er slii (1975) ao registrarem a presen
ça de estratificação plano~aralela, com camadas evidenciando estrati· 
ficações cruzadas de porte mêdio, conclufram que estavam em presen
ça de um ambiente subaquoso. 

Bem recentemente, Andrade & Camarço (1980) disseram que o 
ambiente de deposição da Formação Furnas é continental, fundamen
tados nas mesmas indicações anteriormente ventiladas por Schneider 
et slíi ( 1974). Entretanto acreditam nu ma contribuição marinha, 
tendo em vista a passagem gradacional dos arenitos com intercala· 
ções de folhelhos da Formação Vila Maria para os arenitos da Forma
ção Furnas que são de origem marinha. Disseram mais que a sedi· 
mentação do Furnas processou-se provavelmente através de sistema 
fluvial anastomosado. em área com declividade acentuada, formando 
barras longitudinais, dificultando a existéncia de bacias de inundação, 
onde se poderiam formar camadas argilosas. 

Além destes autores, poderia ser citada pelo menos mais uma de
zena de outros com opiniões similares que no entanto nenhum subsf
dio iria acrescentar no sentido de elucidar o aludido problema. 

Diante disto, e ainda mais, levando-se em conta os poucos dados 
até então coligidos. cham&-se atenção para o fato, no sentido de que 
se realize no futuro uma pesquisa mais sistemática no intuito de di· 
rimir totalmente o problema que, como já dito, até o momento pare
ce ser ainda inteiramente dúbio. Ainda assim, poder-se-ia dizer que o 
ambiente marinho nerftico a infranerftico seria o mais aceitável em 

função das caracterfsticas de seus tipos litológicos, de suas estrutu· 
ras sedimentares e da configuração geométrica de todo o seu pacote 
sedimentar. Além disto, as relações estratigráficas com a seqüência 
infrajacente que ocorre na Folha SE.22 Goiânia, tida hoje como For
mação Vila Maria, e com a Formação Ponta Grossa, unidade que are
cobre, consubstanciam esta hipótese. Ambas acreditadas como de ori· 
gem marinha apresentam contato concordante e gradacional com a 
Formação Furnas. 

A deposição em ambiente continental de rios anastomosados 
!brsided rívers) seria outra alternativa, porém haveria necessidade de 
se explicar, entre outras coisas, o problema das relações de contato 
com as Formações Vila Maria e Ponta Grossa, sem levar em conside
ração que a origem de depósitos sedimentares desta natureza ainda é 
muito mal conhecida. Com relação a isto, Smith (1970) observa que 
ambientes deposicionais como estes têm sido raramente identificados 
dentro do registro geológico, muito embora parte do arenito de Tusc&
rora, de idade siluriana, que ocorre em New Jersey e Pennsylvania, 
apresente caracterfsticas de depósitos com esta origem, 

1.2.2.19.3- Formação Ponta Grossa 

1.2.2.19.3.1 -Generalidades 

Os sedimentos da Formação Ponta Grossa foram descritos pela pri· 
meira vez por Derby (1878) nas cercanias da cidade homÔI)ima do 
Estado do Paraná. A seguir, ao propor a subdivisão estratigráfica do 
Devoniano do Estado do Paraná, Oliveira (1912) utilizou o termo 
" f o lhelho de Ponta Grossa" para designar os pelitos aflorantes na 
mesma região anteriormente mencionada por Derby (1878). 

Referindo-se à seqüéncia sedimentar devoniana, Almeida (1948a) 
citou apenas os termos depositados em mar mais profundo, os quais 
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Fog. 1.108- Região de Barra do Garças. Mostrando os litótipos da Formação Furnas recobrondo os metamorfltos do Grupo Cuoabá. Folha SD.22·Y·D. 

constituem-se por folhelhos e arenitos, e QJe recobririam os arenitos 
Furnas. O mesmo autor (Almeida. 1954) caracterizou como "Fácies 
Ponta Grossa", de sua "Série Chapada", um pacote predominante 
pelltico constitu ido por arenitos finos, síltitos e folhelhos. Destacou 
ainda um arenito fortemente cimentado por hematita e rico em im
pressões de fósseis braqu i6podos. 

Inserindo a presente unidade no "Grupo Campos Gerais", Bigarel
la, Salamuni e Marques Filho (1966) mostraram que seus lítótipos 
foram gerados em ambiente marinho, resultando daf suas marcantes 
diferenças em condições especificas locais, com relação à Formação 
Furnas. Estaria então constitu f da por folhelhos argilosos e sflticos, 
além de lentes de arenitos finos ou srttlcos, incluindo ainda a Fácies 
Tibagi dos mesmos. 

Mais tarde, em trabalho de semidetalhe, Gonçalves & Schneider 
( 1968) disseram que a Formação Ponta Grossa ("Série Chapada") 
constitula·se fundamentalmente de elásticos finos, cinza-esverdeado. 
Afirmaram que os folhelhos e siltitos são potencialmente rochas 
geradoras de petróleo, nã'o sendo bons reservatórios os arenitos finos 
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e argilosos. A parte bem superior da formação, segundo os autores, 
estaria alterada por intensa laterização (esferulitos ferruginosos). 

Valendo-se principalmente de sobrevôos na região de Garapu
XII'iantina, Almeida & Hennies (1969) observaram uma "topografia 
típica" dos folhelhos pertencentes à parte subjc:cente do "Grupo 
Chapada", correlati11os aos folhelhos Ponta Grossa. Not ificaram a 
ocorrência de "chapinhas" de canga, produto de generalizada lateri
zação. fenômeno tfpico das dreas de ocorrência desta unidade. 

Para Northfleet, Medeiros e Muhlmann (19691 a referida formação 
compõe-se fu ndamentalmente de folhelhos e siltitos, localmente be· 
tuminosos, com finas intercalações arenosas nas partes superior e 
Inferior. A idade devoniana aceita pelos autores tem suporte na abun· 
dante fauna de trilobitas, braqul6podos e quitinozoários registrada. 

Utilizando critérios de campo e fotointerpretatiYos, Gonçal11es 
& Schneider ( 1970} 11erificaram que a Formação Ponta Grossa apre
senta-se fundamentalmente constitu (da por folhelhos. síltitos e areni
tos finos de cores cinza a cinza-eSIIen:leado. Mencionaram que os refe
ridos cldsticos, 11ia de regra alterados superficialmente por intensa 
laterização, formam, muitas vezes, espessa capa laterftica. 



F1g, 1.108 - Conclusao. 

Atestando a afi rmação de pesquisadores anteriore.<, Schneider et 
ali i ( 1974) reg istraram a existência de tolhe lhos, folhelhos sllticos e 
siltitos cinza-escuro a pretos, localmente carbonosos e fossil(feros, na 
constituição da aludida unidade. 

Para Costa et alii (1975), a Formação Ponta Grossa desenvolve 
relevo de cuesras suaves com superflcie ondulada e compõe-se de 
folhelhos, siltitos e arenitos finos, intensamente laterizados. Os re
feridos sedimentos foram considerados penencentes à citada unidade, 
tendo em vista a identidade estratigráfica, l itológica e paleontológica, 
bem como a cont inu idade geográfica para sul, fundamentada em an
ter iores trabalhos de detalhe. 

Segundo Ribeiro Filho et alii ( 1975) a aludida formação desenvol
ve superficialmente relevo de planaltos pouco elevados a ondulados 
à medida que I! mais dissecado. Litologicamente caracterizam-na como 
um pacote de sedimentos finos, dominantemente sfltico-argilosos. 
Para os autores, são rochas ricas em estruturas orgânicas e abundante 
associação fossillfera de idade devoniana. No topo da seqüência noti· 
ficaram nlveis de arenitos brancos, grosseiros, localmente conglome
ráticos com seixos de quartzo leitoso. 

Jã no entender de Schobbenhaus Filho et alii (1 975b) a mesma se 
constitui de folhelhos verdes a cinza-esverdeado, contendo intercala
ções de arenitos finos, cimentados, âs vezes, por óxido de ferro e com 
nfveis piritosos. Na fazenda denominada Água Cristalina, verificaram 
lâminas centimêtricas de hematita maciça, em arenitos finos e síltitos 
micáceos. Por outro lado, deixaram claro que a rica fauna de trilobi
tas. braquiópodos e quitinozoários nos folhelhos forneceu subsldios 
para datação no Devoniano. 

Respaldados em trabalhos anteriores, Andrade & Camarço (1980) 
denominaram de Formação Ponta Grossa àqueles sedimentos compre
endidos entre a Formação Furnas e o pacote constitu fdo por dia
mictitos e arenitos da parte basal da Formação Aquidauana. Informal
mente dividiram a citada formação em três membros: inferior (conglo
merado basal e arenito fino com ]ntercalações de siltitos e folhelhos); 
mêdio (predominantemente arenitos médio a grosseiro) e superior 
(arenito fino gradando para folhelhos). Encontraram freqüentemente 
na parte superior deste último membro camadas ferruginosas com 
textura oolftica, semelhantes àquelas localizadas na parte superior da 
Formação Pimenteira da Bacia do Parnal ba. 
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Para os autores do presente trabalho, constitui a Formação Ponta 
Grossa intercalações de arenitos finos a muito finos, micromicáceos, 
finamente estratificados, além de folhelhos, argilitos e siltitos micro
micáceos, às vezes laminados. Com maior freqüência verifica-se a 
ocorrência destes últimos. 

1.2.2.19.3.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Ponta Grossa aparece no canto noroeste da Folha Goiás, 
cobrindo a borda sul do Planalto dos Parecis, sendo ali ainda respon
sável em parte pela edificação da serra do Roncador, dentro das 
Folhas SD.22-V-D e SD.22-V-B. 

Tem continuidade para sul, alongando-se de noroeste para sudeste, 
em uma faixa de amplitude irregular, condicionada que é pelos pro
blemas estruturais, quando então recobre porções das Folhas 
SD.22-Y-A, SD.22-Y-C e SD.22-Y-D, no limite mais ocidental do Pla
nalto dos Guimarães. 

Sua espessura torna-se muito difrcil de ser avaliada em superffcie. 
As medidas diretas são dificultadas pelo seu comportamento estrutu
ral e o aspecto erosivo atuante sobre a mesma. Contudo, nos arredo
res de Campinópolis calcula-se pelo menos em 170 m o seu pacote 
aflorante. No flanco sul do Planalto dos Parecis, nascente do rio Sete 
de Setembro, a Formação Ponta Grossa repousa diretamente sobre 
a Formação Diamantino, quando então sua espessura excede os 20 
metros. 

Gonçalves & Schneider (1970) mencionaram o poço 2-AG-1-MT, 
perfurado pela PETROBRÁS nas proximidades de Alto Garças, o 
qual atravessou 467 m de sedimentos pertencentes a esta seqüên
cia sedimentar. 

Um pouco mais ao sul, na região de Amorinópolis, Folha SE.22 
Goiânia, Andrade & Camarço (1980) conseguiram medir 210 m de 
sedimentos dentro desta mesma unidade. 

1 .2.2.19.3.3 - Posição estratigráfica 

Sua posição na co lu na estratigráfica já é muito bem conhecida. 
Aparece sobre a Formação Furnas e logo abaixo da Formação Aqui
dauana. 

Na área em questão, o seu contato inferior com a Formação 
Furnas já foi anteriormente discutido. Além disso é interessante 
frisar que grande parte da Formação Ponta Grossa aparece ainda di
retamente sobre a Formação Diamantino, em contato discordante 
erosivo. Este fato pode ser verificado em toda a borda su I e sudeste 
do Planalto dos Parecis. Porções desta aparecem ainda sobre a For
mação Araras, nas proximidades do rio Culuene e também sobre o 
Grupo Cuiabá, no canto nordeste da Folha SD.22-Y-A, entre o ribei
rão Jatobá e o córrego das Perdizes, onde então o contato é discor
dante angular. 

O contato superior com a Formação Aquidauana, normalmente, 
é discordante erosivo e outras vezes é realizado através de falhamentos 
de gravidade. A estrada que liga a cidade de Barra do Garças à região 
de Toricuieje e São Joaquim do Rio Manso denuncia em vários 
pontos, e com mui ta nitidez, estas relações. 

Santos ( 1980) disse, por outro lado, que o contato entre estas 
duas unidades pode ser discordante angular, fato observado ao longo 
da rodovia que liga Palestina a Caiapônia, Folha SE.22 Goiânia. 

Sobre o Planalto dos Parecis, além de ser recoberto pela Formação 
Aquidauana é ainda sobreposto pelos sedimentos terciário-quaterná
rios e pela Formação Utiariti. A relação com esta última é observada 
já bem próximo ao limite com a Folha SD.21 Cuiabá. 

No que se refere ao tempo de deposição, Gonçalves & Schneider 
( 1970) disseram que o mesmo está doeu mentado por abundante fauna 
de trilobitas, braquiópodos e quitinozoários do Devoniano. 

Muhlmann et alii ( 1974), do mesmo modo, mostraram que a For
mação Ponta Grossa caracteriza-se por riqueza tanto em macrofósseis 
como em microfósseis e que a idade devoniana é atestada pelo seu 
abundante conteúdo fossilffero. Disseram mais ai_nda que sua deposi
ção estendeu-se desde o Devoniano Inferior (Ensiano) até o Devonia
no Superior (Fransniano). 

Costa et alii (1975) mencionaram o achado de vários exemplares 
de trilobitas e braquiópodos pertencentes ao Devoniano Inferior. 

Por ocasião do presente trabalho, foram enviadas algumas amos
tras ao Laboratório de Paleontologia do DGM-DNPM e PETROBRÁS 
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que, ao serem analisadas, revelaram a presença de moldes de braquió
podos de gênero Spirifer e Oerbyina provavelmente de idade devonia
na, atestando, portanto, as opiniões dos autores anteriormente cita
dos. 

1.2 2.19.3.4- Litologias e estruturas 

A parte su I da área aflorante da Formação Ponta Grossa apresenta 
traços morfológicos, especialmente refletidos pela imagem de radar, 
praticamente inconfundfveis. O relevo geralmente dissecado, eviden
ciando formas onduladas, com elevações de topos angulosos e drena
gem dendrftica, contrasta sobremaneira com outras unidades dos ter
renos fanerozóicos. O fenômeno ocorre devido principalmente à pre
dominância dos elásticos finos que aqui ocorrem. 

Nas áreas de incidência arenosa, e principalmente laterizadas, 
aparecem superffcies aplainadas, que evidenciam relevos tipo cuestas, 
condicionados ao leve mergulho de seus estratos para o inferior da 
bacia Isto pode ser bem observado no flanco sul do Planalto dos 
Parecis. 

A vegetação sobre sua superflcie apresenta-se pouco mais desen
volvida do que sobre outras de constituição mais arenosa, passando de 
um cerrado ralo para autêntico cerradão. O solo, por sua vez, mostra
se pouco espesso e é constituído, via de regra, por material detrito
laterftico 

Os vales são pequenos e pouco profundos, ensejando com isso uma 
drenagem arborescente, típica de terrenos predominantemente cons
tituídos por sedimentos pelíticos 

Sua área de ocorrência mostra geralmente boas exposições, apesar 
do elevado grau de intemperismo observado em seus litótipos. Sete 
quilômetros ao sul de Campinópolis aparece a melhor seção dentro 
desta unidade, podendo se notar ali pouco mais que uma centena de 
metros deu m pacote predominantemente pelí ti co. 

Os elásticos finos são os tipos litológicos que ocorrem com maior 
incidência dentro da referida unidade São argilitos, folhelhos, siltitos 
e arenitos muito finos que se intercalam ao longo de todo o pacote. 
O horizonte superior quando exposto é marcado por uma capa detri
to-laterftica de 2 a 3 m de espessura, onde ocorre razoável concentra
ção de óxido de ferro Ocasionalmente aparecem delgadas lentes de 
finos conglomerados na base do pacote sedimentar 

Alguns pesquisadores ao estudarem a Formação Ponta Grossa em 
escala de detalhe, no norte da bacia, chegaram a dividi-la informal
mente em três membros. Andrade & Camarço (apud Andrade & Ca
março, 1980) ao estudarem a região ao sul de Barra do Garças conse
guiram v isu ai izar um membro inferior constitu f do por conglomerado 
basal, nfveis de arenitos de granulação fina e intercalações de siltitos 
e folhelhos que passam a seguir para arenitos de granulação fina a 
média; um membro médio, que é constitufdo por arenitos vermelhos 
de granu I ação média a grosseira, com intercalações de arenitos argilo
sos e micáceos de granulação fina, vendo-se ainda eventuais estruturas 
shale c/ast e depósitos de canais evidenciados por conglomerados poli
míticos; e um membro superior, que se inicia por um arenito fino e 
mais tarde grada a um folhelho escuro, quando em ambiente redutor e 
folhelho arroxeado, quando oxidante. Disseram que este membro, às 
vezes, apresenta-se calcffero, e ao mesmo tempo pode evidenciar 
estruturas flaser, bem como marcas de ondas. Camadas ferruginosas 
com textura oolftica são também situadas no topo deste pacote supe
rior. 

No momento não foi possfvel caracterizar estes três membros, 
devido talvez a dois preponderantes fatores: em primeiro lugar se po
deria alegar a escala do mapeamento; em segundo lugar, por se tratar 
de uma região muito afetada por falhamentos, fica diffcil a visualiza
ção do comportamento espacial do pacote. Assim sendo a descrição 
de seus principais I itótipos, aqui apresentada, não evidencia o compor
tamento temporal dos mesmos, a não ser quando determinadas seções 
forem tratadas individualmente. 

No flanco sul e sudeste do Planalto dos Parecis a Formação Ponta 
Grossa aparece em contato direto sobre os arcóseos da Formação 
Diamantino e, em conseqüência, ali é comum ocorrer, em sua base, 
delgado conglomerado com matriz arenosa, composto essencialmente 
de seixos de quartzo bem arredondad,os com diâmetros que não che
gam a alcançar os 3 em. Em alguns pontos podem aparecer arenitos 



médios a grosseiros, mal selecionados, inserindo grãos de quartzo arre
dondados a subarredondados, além de outros de formas angulosas. 
As seções descritas na sede da fazenda Sete de Setembro e fazenda 
Rancho Marroeiro, esta última na nascente do rio Sete de Setembro, 
mostram muito bem o comportamento litológico mencionado, aliás 
muito raro. é bom frisar que nessa região a espessura da unidade pre
sentemente discutida não chega a ultrapassar os 40 metros. 

Os arenitos que ocorrem na Formação Ponta Grossa geralmente 
são finos a muito fmos, e podem ser vistos em quase todo o pacote 
intercalando-se aos argilitos, siltitos e folhelhos. 

A seqüência psam(tica, em geral, é quartzosa, micromicácea e 
argilosa. Em alguns casos os arenitos são bem puros. O grau de seleção 
varia de regular a bom, porém existem aqueles de má seleção. A colo
ração dos mesmos é muito variada, devido talvez ao intenso intempe
rismo a que foram submetidos. São amarelados, marrons, arroxeados, 
vermelho-amarronzados, róseo-avermelhados, cinza-esverdeado, cinza
arroxeado e brancos. Aparecem nlveis já bem oxidados com várias 
tonalidades de cor que fazem lembrar o "arco-íris", A litificação que 
é normalmente moderada, quando ferrificados, torna-se muito bem 
consistente. O excesso de ferrificação deixa-os, às vezes, quebradiços 
e, outras tantas, fragmentados ou ainda com leitos visivelmente retor
cidos ou ondulados, devido provavelmente ao fenômeno de compacta
ção diferencial. A estratificação plano-paralela e cruzada de médio a 
pequeno porte é comum aparecer. 

Sobre o Planalto dos Parecis, região entre Canarana 11 e Núcleo 
Culuene, é comum observarem-se, ao n(vel da estrada, camadas de 
fino arenito cinza-arroxeado, constitu(do exclusivamente por oólitos 
de ferro que apesar do cimento ferruginoso, é facilmente desagregável. 
Esta região apresenta intensa laterização superficial, da( os horizon
tes pel(ticos e psam(ticos quase sempre apresentarem-se bastante ferri
ficados. Almeida & Hennies (1969), ao percorrerem o vale do rio Sete 
de Setembro, mencionaram a existência de camadas de minério de 
ferro ool(tico, que acharam muito parecidas com o que anteriormente 
examinaram nas formações paleozóicas da bacia do rio Jatapu, no 
Amazonas. 

~ importante frisar que esses oólitos ou esferul i tos ferruginosos, 
conforme Gonçalves & Schneider ( 1970), denunciaram o topo da For
mação Ponta Grossa, fato já relatado por Andrade & Camarço (1980), 
a exemplo do que ocorre na Formação Pimenteiras da Bacia do Par
naíba. 

Os argilitos, argilitos s(lticos, siltitos e folhelhos são os litótipos 
mais abundantes dentro da Formação Ponta Grossa. Destes, os argil i
tos são ainda os mais freqüentes. 

Esses litótipos são em geral micromicáceos e apresentam tonalida
des de cores variadas. São vermelho-arroxeados, marrom-avermelhados 
ou amarelados ou ainda marrom-chocolate. Aparecem também tons 
róseo-esverdeados ou esbranquiçados, cinza-arroxeado e amarelo
esverdeados, além de camadas de argilitos ou argilitos s(lticos, comes
pessura que varia entre 1 O e 15 em de coloração bordeaux, mui to bem 
litificadas. Estas aparecem na região de Campinópolis e no flanco sul 
do Planalto dos Guimarães O referido horizonte pode ser tomado 
como uma boa identificação da Formação Ponta Grossa, em áreas 
onde suas exposições são relativamente pobres e quiçá prognosticar a 
parte superior da mesma, visto que ai i é onde sempre foi encontrado. 

Os folhelhos, além das tonalidades acima mencionadas, podem 
apresentar-se com tons cinza-claro ou ainda mosqueados. Em alguns 
casos aparecem sem nenhuma consistência e outras vezes estão bem 
endurecidos e quebradiços, apesar de no geral apresentarem grau de 
I itificação moderada. A fissil idade nos mesmos é muito rara. 

A passagem dos arenitos para os pelitos, ou destes para aqueles, 
pode ser tanto gradacional como abrupta, dada a comum interestrati
ficação entre camadas de um e de outro. 

As estruturas sedimentares singenéticas mais comuns observadas 
são as estratificações plano-paralelas e cruzadas de médio e pequeno 
porte. As marcas de onda (rípples markes) ocorrem do mesmo modo, 
porém não com muita constância. As deformações que aparecem nos 
leitos de argilitos e folhelhos, provavelmente causadas pelo efeito de 
sobrecarga, além de pequenas concreções ferrificadas de formas alon
gadas e bem endurecidas, grandemente encontradas entre as lâminas 
de folhelhos, são as raras estruturações de origem epigenéticas registra
das. 

Quanto ao aspecto faun(stico, deve-se dizer que são muito raras 
as local idades com bons exemplares fósseis, apesar de a Formação 
Ponta Grossa ser conhecida pela riqueza de conteúdo destes. 

Na fazenda lpê Roxo, margem direita do rio Jatobá, 1 O km ao 
norte da local idade de Campinópolis, foi onde se encontraram os me
lhores exemplares de moldes de braquiópodos do gênero Spirífer. Ali, 
no fundo de uma cisterna, com aproximadamente 7 m de profundida
de, aparecem pelo menos 5 m de um pacote de argilito marrom-cho
colate com frações esverdeadas que retém uma infinidade de moldes 
destes invertebrados, já mencionados anteriormente. 

1.2.2.19.3.5- Origem e ambiente de sedimentação 

A deposição do pacote sedimentar que constitui a Formação Ponta 
Grossa, em condições marinhas, aparece inquestionável, pois assim 
tem sido a opinião da maioria dos pesquisadores que a este problema 
têm dado alguma atenção. 

Almeida (1948a) referiu-se ao problema dizendo que seus sedi
mentos foram depositados em ambiente profundo de mar eodevonia
no; mais tarde, já em 1954, falou de transgressão lenta e águas profu n
das que seriam responsáveis pela deposição da mesma; Bigarella, Sala
muni e Marques Filho (1966) falaram simplesmente de ambiente ma
rinho; Gonçalves & Schneider ( 1968 e 1970) do mesmo modo fizeram 
referência a ambiente marinho e a abundante fauna de trilobitas, bra
qu iópodos e qui ti nozoá rios que viveram no Devon ia no; mais tarde 
Schneider et alii ( 1974) reafirmaram as idéias dos autores anterior
mente referidos; Ludwig & Ramos (1965) entraram um pouco mais 
em detalhes ao afirmarem que o membro inferior e o médio da For
mação Ponta Grossa foram produto de uma transgressão marinha em 
ambiente infranerítico e batia!, respectivamente, enquanto o membro 
superior já seria o resultado da regressão do mar, em ambiente infrane
dtico; ultimamente, Andrade & Camarço ( 1980), que também dividi
ram a referida unidade em três membros, disseram que o membro 
inferior foi depositado no Ensiano, através de uma transgressão mari
nha que teria ultrapassado os limites de deposição do Furnas, esten
dendo-se inclusive sobre o Pré-Cambriano. O membro médio, restrito 
às margens da bacia, foi sedimentado progradacionalmente, devido a 
um suprimento de sedimento maior que a subsidência, propiciando 
a deposição de natureza deltaica. O membro superior teria sido depo
sitado no "Givetiano", em condições marinhas de águas mais profun
das do que os demais membros. 

Em vista disso, não há por que contrariar o ponto de vista dos 
demais pesquisadores, visto que as características litológicas e sedi
mentares apresentadas pela aludida unidade, além da fauna fóssil ali 
preservada, são fatores que identificam sem sombras de dúvidas um 
ambiente de mar de pouca profundidade. Além disto, os fatores quí mi
cos e a penetração da luz solar são elementos preponderantes na dis
tribuição e na natureza dos organismos ali encontrados, elementos que 
atestam o tipo de ambiente. 

1.2.2.20- Formação Aquidauana 

1.2.2.20.1 -Generalidades 

A Derby ( 1895) se deve a primeira menção acerca dos arenitos que 
ocorrem no flanco oeste da Bacia do Paraná, que mais tarde foram 
inclu (dos na Formação Aquidauana. Entretanto, coube a Lisboa 
(apud Beurlen, 1956) a denominação de Arenito Aquidauana dada 
àquela seqüência de sedimentos vermelhos que afloram nos arredores 
da cidade de Aquidauana (MS), os quais pensava-se ser de idade triás
sica. 

Mais tarde, já em 1916, Oliveira (apud Schneider et alii, 1974) 
usou a designação de "Série Aquidauana" para agrupar os sedimentos 
que demonstram influência glacial e que ocorrem na bacia do rio Ita
raré, no flanco leste da bacia. Esta mesma seqüência sedimentar 
passou à categoria de "Grupo" a partir dos trabalhos de Gordon Jú
nior (1947) e Maack (1947). 

Milward (1935, apud Beurlen, 1956), ao estudar o sudoeste de 
Goiás e a região de Aquidauana em Mato Grosso, descreveu o Areni
to das Torres, atribuindo-lhe idade permiana. Ao mesmo tempo, fez 
correlação com o Arenito Aquidauana, quando então achou que este 
seria de mesma idade, proposição que foi afirmada mais tarde por 
Almeida (1948a). 
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Almeida (1945, apud Beurlen, 1956), percorrendo a região ao sul 
de Aquidauana e mais precisamente os arredores de Bela Vista, desta
cou um pacote de sedimentos fluvioglaciais de idade permocarbonr
fera ao qual denominou de Série Bela Vista. O autor supracitado to
mou esta deliberação após verificar que o pacote sedimentar não guar
dava qualquer relação com o Arenito Aqu idauana, já descrito em área 
um pouco mais ao norte. Entretanto, o mesmo, já em 1954, reconhe
ceu a existência de material glacial e fluvioglacial dentro do pacote 
conhecido como Arenito Aquidauana. Em conseqüência disto, juntou 
as duas unidades, para eleger, a seguir, a Série Aquidauana. 

Esta seqüência de rocha mais tarde foi reconhecida em áreas mais 
distantes, ao norte da Bacia do Paraná. Tanto assim que a primeira 
referência sobre a mesma, naquela região, foi atribu rda a Barbosa & 
Braun (apud Costa et alii, 1975), que, ao pesquisarem a serra do 
Roncador e as áreas limftrofes, constataram a ocorrência de uma se
qüência de clastos que denominaram de "Série Aqu idau ana". 

Dai por diante muitos outros pesquisadores fizeram a mesma cons
tatação. Uns estendendo-a mais ao norte e outros trazendo-a mais para 
o sul, mas sempre ali vinculado ao domfnio mais setentrional da Bacia 
do Paraná. Ao mesmo tempo, verificou-se que os termos "Arenito", 
"Série", "Grupo", "Formação" e outros tiveram suas passagens sem
pre em função dos caracteres litoestratigráficos de cada pacote analisa
do. 

Assim, podem ser enumerados os trabalhos de Barbosa et alii 
( 1966); Gonçalves & Schneider (1968); Northfleet, Medeiros e Muhl
mann (1969), os quais se referiram ao "Sistema Permiano e Carbonr
fero", que englobaria várias unidades, dentre as quais a Formação 
Aquidauana; Gonçalves & Schneider (1970); Padilha et alii (1974), 
que denominaram informalmente um pacote equivalente à referida 
unidade de "Unidade Eopaleozóico Indiviso"; Costa et alii (1975), 
que usaram a denominação de "Unidade Permocarbonffera I"; 
Ribeiro Filho etalii (1975) e outros. 

E: interessante frisar que no trabalho de Schneidereta/íí (1974) o 
Grupo Itararé de Maack (1947) é dividido em quatro formações: 
Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul, que ocorrem no flanco leste 
da bacia, e a Formação Aquidauana, que é restrita aos estados de 
Mato Grosso e Goiás e ao nordeste de São Paulo, porém é equivalente 
no tempo à Formação Campo do Tenente. 

No decorrer do presente trabalho foi verificado que a referida uni
dade ocorre, na verdade, isoladamente e que é constitu rda principal
mente de arenitos médios arroxeados e vermelho-tijolo, lentes de 
conglomerados na base e intercalações de argil itos e siltitos avermelha
dos, além de raros diamictitos, como já foi bem observado por outros 
pesquisadores anteriormente. Sua área de ocorrência, porém, foi le
vemente alterada ao norte de Nova Xavantina. 

1.2.2.20.2 -Distribuição na área e espessura 

A Formação Aquidauana distribui-se principalmente no canto sudoes
te da área, cobrindo quase a total idade da Folha SD.22-Y -C e porções 
das Folhas SD.22-Y-A e SD.22-Y-D, no limite mais oriental do Planal
to dos Guimarães. A seguir, volta a aparecer já bem ao norte, sobre o 
Planalto dos Parecis, abrangendo parte das Folhas SD.22-V-B e 
SD.22-V-D, constituindo-se assim na região mais elevada da serra do 
Roncador. 

Sua espessura é plenamente variável em função da irregularidade 
da superHcie em que foi depositada. Ao norte da localidade de Tori
cuieje é onde pode ser melhor avaliada, não chegando a ultrapassar, 
no entanto, os 200 m. Verifica-se que a mesma adelgaça-se para leste, 
a ponto de não ultrapassar os 30m, nas proximidades da fazenda Boa 
Esperança. As maiores espessuras, porém, devem aparecer à medida 
que se avança para oeste. Na Folha SD.21 Cuiabá, região de Poxoréo, 
foi possfvel medir cerca de 260 m de seu pacote aflorante, podendo, 
no entanto, atingir proporções bem maiores, visto que a região é 
muito falhada, dificultando com isso cálculos desde sua parte mais 
inferior (Santos & Freitas, 1979). 

Gonçalves & Schneider (1970) disseram que em uma perfuração 
na localidade de Alto Garças a unidade em questão mediu cerca de 
799 m de espessura. Disseram ainda que na região de Poxoréo não 
atingiu os 200m. Finalmente, Schneider et alii (1974) acrescentaram 
que a espessura da Formação Aquidauana oscila entre 200 e 700 m. 
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1.2.2.20.3- Posição estratigráfica 

A seqüência sedimentar ora descrita repousa discordantemente sobre 
a Formação Ponta Grossa, como já anteriormente relatado (Fig. 
1.109). Aparece também diretamente sobre o Complexo Goiano e o 
Grupo Cuiabá, em contato discordante erosivo e angular, nas proximi
dades do rio Caiapó e a noroeste de Barra do Garças, respectivamente. 
Além disso, é interessante frisar o seu contato por falha com a Forma
ção Furnas. A oeste e ao sul de General Carneiro é recoberta em parte 
pelas Formações Palerma, Botucatu, Serra Geral e Bauru, com as 
quais faz contato discordante erosivo ou por falha. 

Ao sul de Alô Brasil, sobre a serra do Roncador, é recoberta ainda 
pela Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária, que aflora em todo 
o canto noroeste da área. 

Aparecem ainda raros diques e pipes de rochas básicas, na região 
de Meruri e Paredão, associados ou não a falhamentos que são correla
cionáveis ao Grupo I porá, cortando a referida seqüência sedimentar. 

A idade absoluta da Formação Aquidauana é ainda um problema 
sem solução, pois a ausência de fósseis ou outro qualquer parâmetro 
tem sido o fator negativo na busca desta informação. Ainda assim, 
Daemon & Quadros (apud Gonçalves & Schneider, 1970) menciona
ram o achado de microfósseis (Gamasrisporites, Maranhites, Calyp
tosporites e Tasmanitesl na parte superior da porção média desta uni
dade, ao sul de Meruri e nas proximidades de Tesouro, já na Folha 
SE.22 Goiânia. Com isso chegaram a estabelecer idade stephaniana à 
referida formação. Muhlmann et slii ( 1974) nada adiantam além do 
que já foi mencionado por aqueles autores, porém fazem correlação 
cronoestratigráfica com a Formação Campo do Tenente, que ocorre 
no flanco leste da bacia. 

Costa et alii (1975), ao mapearem a serra do Roncador, chamaram 
a faixa hoje tida como Formação Aqu idauana de Unidade Permocar
bonrfera I e, ao mesmo tempo, mencionaram o achado de restos de 
vegetais do gênero Psaronius sp., que foram datados do Permiano, 
além de cutfculas vegetais de sporae dispersae do Neopaleozóico. 

Ribeiro Fi! h o et ai ii ( 1975) separaram a Formação Aqu idau ana 
da Unidade Permocarbonffera I e conclufram que a primeira estaria 
situada no perfodo carbonifero. 

Northfleet, Medeiros e Muhlmann (1969), ao discutirem o posicio
namento bioestratigráfico do pacote sedimentar I tararé-Aqu idauana, 
admitiram que a Formação Aquidauana tivesse sua deposição relacio
nada ao intervalo Stephaniano-Permiano Inferior. 

Apresentando uma coletânea de vários trabalhos, Schobbenhaus 
Filho etalii (1975b), ao abordarem o assunto, também admitiram 
idade permocarbonrfera ao pacote sedimentar que corresponde à 
Formação Aquidauana .. 

Finalmente, e a trtulo de reconhecimento, Santos & Freitas ( 1979), 
ao percorrerem o extremo norte da bacia de leste para oeste, estive
ram também de acordo com a idade permocarbonrfera para o referi
do pacote sedimentar. 

No presente momento nada se tem a adiantar em relação ao pro
blema, visto a ausência de qualquer fator que porventura possa fornecer 
subsrdios à avaliação da idade do aludido pacote sedimentar. No en
tanto, o intervalo Carbonrfero Superior-Permiano Inferior parece 
mesmo ser o mais admissrvel, diante da opinião unânime da maioria 
dos autores consultados. 

1.2.2.20.4- Litologias e estruturas 

Pela sua predominância em arenitos, a Formação Aquidauana apre
senta supertrcie geralmente plana ou com escarpas em degrau, coberta 
quase sempre por vegetação do tipo cerrado. Devido ao fenômeno 
erosional, aparecem, em alguns casos, feições do tipo mesetas. Um 
aspecto tfpico encontrado em seus afloramentos é o comportamento 
superficial de seus arenitos, sob a forma de fraturamentos hexagonais, 
resultando algo semelhante a um "casco de tartaruga". A drenagem 
desenvolvida sobre a mesma é arborescente de baixa densidade e de 
vales pouco profundos. Raramente podem ser também observadas 
aquelas do tipo retangular. Nas regiões afetadas por falhamentos, a 
topografia torna-se acidentada, evidenciando com isso corpos ta
bulares que desenvolvem abruptos paredões. Em conseqüência, a 
drenagem torna-se mais densa e os vales estreitam-se e tornam-se mais 
profundos. 



Sua superffcie aflorante incorpora-se ao Planalto dos Guimarães, 
na parte sul da área, e ao Planalto dos Parecis, na região mais setentrio
nal. Em ambos os casos é comum encontrar o desenvolvimento de 
um solo arenoso, pobre e pouco espesso. 

Como já foi observado anteriormente, a sedimentação da Forma
ção Aqu idauana é predominantemente arenosa, apresentando tonali
dades de cor geralmente vermelho-arroxeada na parte inferior da seção 
e róseo-avermelhada no pacote superior. 

Gonçalves & Schneider (1970) identificaram aqui três conjuntos 
litológicos distintos. Apesar de não serem mapeáveis separadamente, a 
identificação dos mesmos é de grande importância para o estudo estra
tigráfico e estrutural da formação. Disseram os mesmos que no con
junto inferior predominam arenitos vermelho-arroxeados, médios a 
grosseiros, com o desenvolvimento subordinado de diamictitos, além 
de delgado conglomerado basal. Na porção média há o desenvolvimen
to de siltitos, folhelhos e arenitos finos a vermelho-arroxeados, assim 
como também diamictitos de coloração vermelha. A porção superior 
volta a mostrar predominantemente arenitos de granulação média de 
coloração vermelho-tijolo. 

No decorrer deste trabalho, foi observado de certo modo o mesmo 
comportamento na distribuição espacial dos seus litótipos, principal
mente na área que se restringe ao Planalto dos Guimarães. Sobre o 
Planalto dos Parecis, só há o desenvolvimento do pacote inferior e de 
parte de sua porção média, havendo inclusive mudanças radicais na 
coloração das fácies psamíticas ali presentes. 

Iniciando a descrição litológica da porção que abrange o canto 
sudoeste da área (Planalto dos Guimarães), observa-se nitidamente 
que o pacote inferior da seqüência é constitufdo principalmente por 
arenitos médios, feldspáticos e argilosos vermelho-arroxeados, que 
aparecem raramente delgados conglomerados. Estes arenitos variam 
de grosseiros a conglomeráticos, em alguns casos, ou ainda podem sim
plesmente possuir dispersamente em sua massa seixos de quartzo e 
arenito que chegam a alcançar 10 em de diâmetro. Podem ser vistos 
ainda, na parte inferior da seção, diamictitos finos a médios, que aflo
ram ao longo da estrada que liga Barra do Garças a Toricu ieje. 

O pacote superior é constitu (do também, principalmente, por are
nitos, agora de coloração vermelho-tijolo e mais finos que aqueles da 
base. Aqui, invariavelmente são encontradas pequenas intercalações 
de pelitos. 

A seção média apresenta intercalação de pel itos e arenitos médios 
a finos, bem como a inserção de diamictitos. 

Em geral os arenitos que ocorrem em toda a seqüência sedimentar 
são quartzosos e mal selecionados, enquanto que os finos chegam 
a demonstrar boa seleção. Aqueles da parte inferior são constituídos 
predominantemente por grãos de quartzo angu I asas e subangulosos. 
O conteúdo micáceo é variável, chegando até a ser ausente em muitos 
casos. Invariavelmente são arenitos relativamente coesos, havendo, 
no entanto, raras exceções, onde o grau de I itificação é bem elevado. 
Nestes casos, seus componentes estão soldados e por isso torna-se 
impossfvel a avaliação do grau de arredondamento dos mesmos. 

No pacote superior, além da coloração e da dimensão dos compo
nentes granulométricos, os arenitos diferem daqueles da base por apre
sentarem ainda, em alguns casos, melhor grau de seleção. Os grãos de 
quartzo variam de subangulosos a subarredondados e evidenciam até 
partfculas bem arredondadas. Aparecem aqui intercalações de pelitos 
que não excedem três a quatro metros de espessura. Estes são normal
mente representados por argil itos arroxeados ou marrom-avermelha
dos. Boas exposições de arenitos são observadas ainda nas proximida
des da vila do Paredão, Folha SD 22-Y-C, e dentro do Graben de 
Campinópolis, Folha SD.22-Y-A. Neste último local podem ser medi
dos pelo menos 70 m dos mesmos, desde o nfvel do rio Jatobá até a 
parte mais elevada do terreno. Os arenitos aqui apresentam granulação 
média a fina, porém chegam a intercalar alguns leitos com grãos finos 
de coloração rósea, que uma vez ou outra demonstram zonas com to
nalidades róseo-claras e/ou amareladas São quartzosos, argilosos, 
grãos bem arredondados os maiores e angulosos a subangulosos os me
nores Mostram-se mal selecionados e de regular a bem litificados 
Por outro lado, apresentam estratos cruzados de médio porte e estru
turas superficiais tipo "casco de tartaruga". Além disto, evidenciam 
fraturas verticais de direção N80°0. 

O pacote mediano da seqüência mostra uma intercalação de areni
tos e pelitos que englobam, muitas, vezes, lentes de diamictitos. Neste 

caso a parcela psamrtica apresenta normalmente granulação média 
r fina. ~ feldspática e argilosa como em quase todo o pacote da uni
dade. Alguns leitos são bastante micáceos, enquanto outros raramente 
contêm este mineral. Seus componentes granulométricos apresentam, 
quase sempre, formas subangulosas a subarredondadas. O grau de liti
ficação varia de regular a bom, enquanto a coloração apresenta uma 
tonal idade róseo-arroxeada, aproximadamente uniforme, tendendo 
em alguns casos a róseo-avermelhada. A fração pelftica apresenta me
nor possança e é representada por delgadas camadas de argilitos e sil
titos micromicáceos de coloração róseo-avermelhada ou bordeaux. 
Ao norte de Toricuieje, os argilitos demonstram um fraturamento de 
conformação concêntrica, que dá ligeira impressão de esfoliação esfe
roidal. Estas possuem diâmetros que giram em torno de 20 a 30 em. 
Os diamictitos aparecem como corpos lenticulares constitufdos por 
uma quantidade considerável de seixos de quartzo de dimensões va
riadas que em geral são facetados e estriados. Muitos desses seixos 
apresentam forma de ferro de engomar. A matriz é argilosa, porém 
demonstra uma infinidade de grãos de quartzo e feldspato que variam 
de finos a grosseiros. 

Sobre o Planalto dos Parecis, observa-se ligeira mudança na litologia. 
Os três conjuntos acima referidos já não são identiiicados e agora 
os arenitos são predominantemente brancos, em contraste com aque
les de tonalidades róseas e vermelhas que aparecem a SOda área, sus
tentando o Planalto dos Guimarães. 

Ao que tudo indica, neste lado da área, a Formação Aqu idauana 
inicia por arenitos médios a grosseiros e conglomeráticos e/ou delga
dos leitos de finos conglomerados. Os arenitos são essencialmente 
constituídos por partículas de quartzo de formas angulosas a subangu
losas que envolvem outras subarredondadas a arredondadas. São mal 
selecionados, algo micáceos e argilosos, ao mesmo tempo que mos
tram-se relativamente bem litificados, porém de certo modo friáveis. 
Raramente apresentam-se silicificados, enquanto que a coloração 
passa de cinza-esbranquiçado a branca. Subindo a seção, as tonalida
des de cor chegam a róseas, róseo-arroxeadas ou vermelho-arroxeadas. 
Próximo ao topo da seção aparecem alguns horizontes com aspecto 
sacaróide, devido ao grande conteúdo de quartzo hialino. 

Sobre o pacote basal, verifica-se delgada seção pelftica constitu f
da por n fveis de argil itos de coloração vermelho-amarronzada, os quais 
demonstram por vezes manchas esbranquiçadas, devido talvez à inci
piente alteração. Um outro aspecto que se deve ressaltar é o fato de 
serem em geral micáceos e bem laminados. A espessura do pacote não 
chega a ultrapassar os 20 metros, enquanto a seção psamftica da base 
pode alcançar os 80 m, 

Três quilômetros a leste da localidade de Cascalheira pode-se ver 
uma pequena gruta dentro do pacote basal, ao n(vel do contato com 
a seção pel(tica. Ali podem ser observados pelo menos 40 m do con
junto pelito-psamftico, onde os caracteres litológicos e estruturais 
estão bem salientes. ~ importante frisar que é muito comum na região 
o aparecimento de fenômenos desta natureza. 

A repetição de arenitos, englobando corpos lenticulares de diamic
titos, a exemplo do que ocorre na parte inferior da seção, é outro 
aspecto que deve ser ressaltado. 

Os arenitos aqui voltam a ser brancos, quartzosos, médios a finos, 
intercalando uma vez ou outra horizontes finos bem selecionados e 
friáveis. Aparecem ainda aqueles grosseiros e raramente conglomeráti
cos. Em geral são argilosos, pouco micáceos e algo feldspáticos, en
quanto seus componentes granu lométricos apresentam formas suban
gulares a subarredondadas, ou raramente arredondadas naqueles de 
granulação média. Aparecem ainda arenitos acres, com cimento ferru
ginoso. 

Os diamictitos são finos, matriz argilosa, coloração bordeaux e 
grau de litificação muito baixo, devido a alteração. Seixos de quartzo 
e argila encontrados nos mesmos são bem arredondados e alcançam 
em média 0,5 em de diâmetro, verificando-se, no entanto, alguns com 
até 10 em. Existem casos em que são bem finos e assim poderiam ser 
chamados de mudstone. Junto a estes ocorrem ainda leitos de siltitos 
arenososbordeaux, bastante micáceos e bem litificados. 

As estruturas sedimentares desenvolvidas em toda a seqüência se
dimentar apresentam pouca desenvoltura. Aparecem em geral estratifi
cações plano-paralelas, além de cruzadas tabu lares e acanaladas de 
médio porte, não deixando de se registrar, no entanto, raramente 
outras de grande porte. Os argilitos em geral são quebradiços e deno-
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Fio 1109- Regrão testo do Poxoréo. Mostrando fraturamentos c orculares 110~ litót ipos das Formações Pon ta Grossa e AQuidauana. Folha SD.2:?·Y·C 

tam às vezes um fraturamento conchóide. Marcas de sola são em pou· 
cos casos notadas. o mesmo acontecendo com as estruturas tipo 
"casco de tartaruga" encontradas pelos arenit os. 

1.2.2.20.5- Origem e ambiente de sedimentação 

Ao que tudo indica, o ambiente de sedimentação da Formação Aqui
dauana ainda será tema de muitas discussões. Muito se tem comenta
do sobre sua origem fluvial e lacustre, com influência glacíal. Apesar 
disto, os dados até então obtidos não têm sido suficie11temente com
probatórios. 

Almeida (1954), ao estudar a "Série" Aquidauana, admitiu que 
seus depósitos fossem de origem pró-glacial. Seriam sedimentos rapida
mente depositados além dos I imites da geleira continental em recuo, 
nos canais fluviais anostomosados, planfcies encharcadas e lagos. 

Gonçalves & Schneider ( 1968) aven taram a h pótese de que no 
centro-leste de Mato Grosso s6 localmente os gelos exerceram influ· 
ência maior, pois foi ali que verificaram rochas semelhantes a tilitos , 
enquanto na parte leste da Bacia do Paraná a heterogeneidade dos se-
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dimentos sugere ambientes diversificados, com as geleiras desempe
nhando importante papel. Os mesmos autores, já em 1970, falaram 
em ambiente continental fluvial, lacustre e de p lanfc ies aluviais. 

Ao sul de I porá, Folha SE.22 Goiânia, Vieira ( 1968) verificou a 
presença de fósseis marinhos, além de outros parâmetros que o le· 
varam a sugerir origem predominantemente marinha para a referida 
seqüência sedimentar. 

Enquanto isso, Schnelder et slii (1974) sugeriram ambiente con
tinental através de sistemas fluviais e lacustres associados. A presen
ça subordinada de diamictitos indicaria influência glacial próximo à 
área. 

Para Ribeiro Filho et s/11 (1975), a referida formação seria o 
produto da deposição em ambiente periglacial. 

Segundo Fiori { 1977), as relaçc5es de contato. a geometria dos cor
pos, as estruturas sedimentares e as caracterfsticas litológicas da pre
sente unidade demonstram que sua deposição foi efetuada em um lago 
periglacial. Segundo o autor, a evolução ambiental da mesma teria 
sido caracterizada pela pró-gradação da sedimentação elástica de leques 
aluviais em lagos periglaciais. Os referidos leques demonstram desloca-



Fig. 1.109 - Conclusão. 

mentos para o norte, vrndo a caracterizar a movrmentação do gelo 
naquele sentido durante a sua deposição. 

Diante das llltimas inform ações e dos inúmeros comentários reali 
zados por pesquisadores anteriores, acredita-se mesmo que um am
biente continental através de sistemas fluviais e lagos teria sido o 
grande responsável pela deposição da presente unidade. Além disso, 
haveria a participação de leques aluviais que proporcionariam a forma
ção de ruditos e de outros elásticos mais finos. Deste modo, as lentes 
de diamictitos a( encontradas poderiam ser na verdade os fanglomer&
dos de Lawson (1913, apud Gary, McFee Júnior e Wolf, 1974). As 
massas argilo-sllticas ou argilo·arenosas que englobam. até 10% de 
seixos e calhaus poderiam ser tratadas como simples paraconglomera
dos, no sentido de Pe11ijohn ( 19751. 

A contribuição glacial não é descartada totalmente, porem sendo 
muito mais provável que sua grande influência tenha mesmo ocorrido 
na região mais oriental da Bacia do Paraná. 

t: importante ressaltar que depósitos glaciais de idade aproximada
mente igual a estes da Formação Aquidauana já haviam sido mencio
nados por Pinto Filho er alíi (1977) na Bacia de Pimenta Bueno, ao 

sul de Rondônia, os quais mais tarde foram contestados por Leal 
et a/ii ( 1978). 

1.2.2.21 - Formação Palermo 

1.2.2,21.1 - General idades 

A White (1908) deveu-se a utilização do termo Palermo para designar 
uma 0 Série de schistos e rochas mais moles (comparado aos grés 
cinzentos Rio Bonito), geralmente cinzentos escuros, ou muitas vezes 
amarelados". O pacote de rocha aqui mencionado foi então inclufdo 
na "Série Tubarão" do mesmo autor, sob a denominação de "Se h isto> 
de Palermo" ou ''Camadas Palem10". 

Posteriormente, no Estado de São Paulo, Washburne (apud 
Muhlmann et alii, 1974) denom inou de Formação Tatu f a seqüência 
sedimentar que engloba o atual membro Paraguaçu (Formação Rio 
Bonito) e o pacote hoje tido como a Formação Palerma. 

Referindo-se à unidade ora em discussão como "Formação Post 
Glacial ou CêWTladas Palerma", Maack (1947) disse que a mesma não 
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tinha implicação com a glaciação gondwânica, muito embora a in
clu fsse no "Grupo Guatã" da "Sêrie Tubarão". 

Barbosa & Almeida (apud Muhlmann et alii, 1974) chamaram 
de Membro Tatu f, da Formação ltapetininga, um intervalo correspon
dente à Formação Palermo que ocorre no Estado de São Paulo. 

Gonçalves & Schneider ( 1968) agruparam sob a denominação 
de "Palerma-Estrada Nova" rochas que supuseram corresponder "aos 
estratos permianos da Formação Palerma e Grupo Estrada Nova". 
Mencionaram como caracterfstica marcante uma intensa silicificação 
que destruiu as características primárias das rochas, com exceções 
localizadas. 

A referida formação, segundo Gonçalves & Schneider ( 1970), 
constitui-se de delgado conglomerado basal, raramente presente, siltito 
arenoso, s(lex ool(tico e/ou pisol(tico e coquina. A principal caracte
rfstica, de acordo com os mesmos, é a intensa si I icificação, que em 
grande parte destruiu as principais caracterfsticas primárias de suas 
rochas. 

Para Muhlmann et alii (1974), a Formação Palerma compõe-se 
de siltitos e siltitos arenosos, intensamente bioturbados, o que causou 
a destruição parcial das estruturas primárias desses sedimentos. 

Segundo Santos & Freitas (1979), estreita faixa que ocorre na 
porção centro-sul da Folha SD.21-Z-D apresenta seus litótipos predo
minantemente arenosos e geralmente com intensa silicificação. Os 
níveis de arenitos ainda preservados demonstram granulometria mé
dia a fina e coloração cinza-arroxeado. 

Em virtude da ausência total de dados de campo, os autores do 
presente relatório descreveram a presente unidade calcados fundamen
talmente nos trabalhos efetuados por técnicos da PETROBRÁS. 

1.2.2.21.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Pai ermo tem ocorrência restrita aos domínios da Folha 
SD.22 Goiás, localizada aproximadamente no extremo su I da Folha 
SD.22-Y-C, a sudeste da localidade de Batovi. A referida faixa de aflo
ramento acha-se condicionada, aparentemente, aos intensos falha
mentes gravitacionais ali existentes. 

A oeste e sudoeste da presente área, testemunhos desta foram ve
rificados por Gonçalves & Schneider ( 1968). Constataram os referidos 
autores que sua espessura não deve exceder a ordem de uma dezena 
de metros. Posteriormente, em 1970, relataram a ocorrência em 
blocos falhados, ao norte e próximo a Poxoréo, assim como em estrei
ta faixa deprimida, próximo a Alto Garças e Alto Araguaia, onde veri
ficaram uma espessura não superior a 15m. 

Muhlmann et alii ( 1974) e Schneider et alii ( 1974) registraram di
versas medidas, dentre as quais citaram: 90 m em Santa Catarina e 
Paraná, 50 m em São Paulo, Goiás e Mato Grosso e 150 m no R i o 
Grande do Sul. Em subsuperffcie constataram 150 m de sedimentos 
no poço 2-AL-j-RS (AiegrE')te). 

. A maior espessura da unidade foi, no entanto, mencionada por 
Northfleet, Medeiros e Muhlmann (1969) no poço 2-IT-2-RS {ltacuru
bi), cuja perfuração acusou cerca de 316m. 

1.2.2.21.3- Posição estratigráfica 

A aludida unidade litoestratigráfica repousa sobre sedimentos perten
centes à Formação Aquidauana, ao mesmo tempo que faz contato 
com a Formação Bauru através de falhamentos gravitacionais. 

No flanco leste da Bacia do Paraná, Northfleet, Medeiros e Muhl
mann (1969) escreveram que tanto o topo como a base desta forma
ção são concordantes com outras unidades. Enquanto que no norte 
da bacia o seu contato com a Formação Aqu idauana ~discordante. 

Para Gonçalves & Schneider (1970) o contato inferior da mesma 
com a Formação Aquidauana é considerado discordante angular. 
Salientaram, outrossim, que esta discordância, que é observada no 
centro-leste de Mato Grosso e caracterizada pela presença de um con
glomerado basal, não existe no centro da Bacia do Paraná. Ressalta
ram ainda que a ocorrência de microfósseis está comprometida pela 
intensa silicificação epigenética registrada nos seus litótipos. 

Posteriormente, Muhlmann et alii ( 1974) também aceitaram como 
sendo de natureza discordante os contatos inferior e superior da 
referida formação, na região Centro-Oeste. Comentaram ainda que 
são encontrados freqüentemente nesta unidade troncos silicificados 
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de Dadoxylon sp., bem como pai in o mortos representados por es
poromorfos. 

Para Schneider et alii ( 1974) o contato inferior da Formação 
Palermo, a qual possui ocorrência generalizada em toda a Bacia do 
Paraná, se faz concordantemente com a Formação Rio Bonito (SC) 
e diretamente com a Formação Aquidauana (MT eGO). Disseram que 
o contato superior com a Formação lrati (PR) é concordante, apesar 
de noticiarem que relações de discordância haviam sido descritas ante
riormente em São Paulo. 

Com relação à real situação geocronológica da citada formação, 
a maioria dos autores pesquisados é unânime em aceitar sua disposição 
na base do Permiano Superior (Kazaniano), conforme Daemon & Qua
dros (apud Gonçalves & Schneider, 1970), os únicos a desenvolverem 
estudos de microflora. 

Levados pela mesma situação, os autores do presente trabalho 
também são obrigados a aceitar este mesmo perfodo como tempo 
provável de sua deposição. 

1.2.2.21.4- Litologias e estruturas 

Os sedimentos referentes à Formação Palermo apresentam-se, via de 
regra, bastante si I icificados e I itologicamente constituem-se predomi
nantemente de elásticos cinza-arroxeado, finos a médios, com inter
calações de nfveis silicificados. A silicificação mencionada foi veri
ficada em nfveis alternados e em pequenas espessuras (0,5 a 12 em). 
Como estrutura sedimentar predominante, constatou-se apenas uma 
estratificação plano-paralela. 

1.2.2.21.5- Origem e ambiente de sedimentação 

Para a comentada formação, Gonçalves & Schneider (1968) atribuf
ram ambiente de águas rasas, movimentadas em clima quente. Poste
riormente, em 1970, os mesmos autores escreveram que seus sedimen
tos foram depositados em ambiente marinho nerftico. 

Mantendo a mesma linha de pensamento, Northfleet, Medeiros e 
Muhlmann (1969) relataram que suas rochas refletem um ambiente 
onde prevaleceu grande estabilidade a partir do Permiano Médio e 
representam o máximo da transgressão marinha iniciada no fim do 
referido perfodo. 

Em trabalho desenvolvido principalmente no Sul do País, Muhl
mann et alii ( 1974) escreveram que: "As caracterfsticas I itológicas 
e sedimentares relativamente uniformes, e a grande extensão da For
mação Palermo indicam que após a deposição da Formação Rio Boni
to toda a área atual da bacia foi coberta por uma transgressão mari
nha, transformando-se em uma extensa plataforma rasa". Para os mes
mos autores, a intensa bioturbação verificada evidencia deposição 
abaixo do n fvel de ação das ondas. 

Externando idêntico ponto de vista, Schneider et aiii (1974) tam
bém aceitaram um ambiente deposicional marinho transgressivo de 
águas rasas, abaixo do nfvel de ação das ondas. 

1.2.2.22- Grupo São Bento 

1.2.2.22.1 -Generalidades 

A utilização pioneira do termo "São Bento" como "Série" é Legada 
a Wh ite ( 1908), para englobar as rochas eruptivas da serra Geral, o 
Grés de São Bento e as camadas vermelhas do rio do Rasto 
como répteis (Scaphonyx) e árvores fósseis. 

Também Maack (1947) denominou de "Série São Bento" aquela 
seqüência sedimentar depositada desde o Triássico Superior ao Jurás
sico. Subdividiu a referida "Série" da base para o topo, em fácies 
Pirambóia (?), Arenito São Bento Inferior ou Botucatu, Lavas da 
Serra Geral ou Trapp do Paraná e Arenito Superior ou Caiuá. 

Segundo Beurlen (1956) a maioria dos pesquisadores tem englo
bado toda a seqüência gondwânica do sul mato-grossense "na Série 
São Bento", sob a designação de "Arenito Maracaju". Apesar das di
versas opiniões aventadas, comentou: "F.F.M, de Almeida restringiu 
definitivamente, à "Série São Bento" do sul de Mato Grosso, o der
rame basáltico e o próprio Arenito Botucatu". O autor confirmou as 
determinações estratigráficas de Almeida ( 1954), considerando supér
flua a designação de "Série Maracaju". Para o mesmo constituem a 



"Série São Bento" os arenitos eólicos Botucatu, bem como o derrama 
basáltico. Concluindo, confirmou a correlação estratigráfica de que a 
"Série São Bento", no sul de Mato Grosso do Sul, corresponde estra
tigraficamente apenas à seção superior da "Série São Bento" nos esta
dos de São Paulo e Paraná 

No presente trabalho, os autores optaram pelo uso de Grupo São 
Bento para englobar as Formações Botucatu e Serra Geral. Esta esco
lha baseou-se fundamentalmente na sua consagração dentro da litera
tura geológica da Bacia do Paraná. 

1.2.2.22.2 - Formação Botucatu 

1.2.2.22.2.1 -Generalidades 

~ devida a Campos (apud Muhlmann eta/íi, 1974) a introdução na 
literatura geológica da Bacia do Paraná do nome Botucatu. O referido 
autor chamou de "Grez de Botucatu" os arenitos que constituem a 
serra do mesmo nome no Estado de São Paulo. Também é legada a 
Campos (op. cít.l a descrição de sua seção tipo ao longo da ferrovia 
que I iga as cidades de Conchas e Botucatu (SP). 

Da mesma forma, White ( 1908) denominou de "Grês São Bento" a 
seqüência atualmente denominada de Formação Botucatu. 

Chamando o referido pacote sedimentar de "Arenito São Bento 
Inferior ou Botucatu", Maack (1947) caracterizou-o pelos depósitos 
desérticos em forma de dunas, escudos arenosos e sedimentos fluviais 
de depressões sem escoamento. Para o autor, "a limitação com as 
rochas de trapp mostra um plano erodido, mas a sedimentação eólica 
se prolongou também durante a época vulcânica". 

Para Beurlen (1956), o "Arenito Botucatu" ocorre restrito a pe
quenas intercalações de pouca espessura, entre os diversos lençóis ba
sálticos. Citando "Almeida ( 1946) e Freyberg (1927)", o autor, de ma
neira sucinta, fez uma breve correlação, vindo a caracterizá-lo também 
no Paraná e Rio Grande do Sul 

Posteriormente, Oliveira & Muhlmann (1965) reconheceram a exis
tência de arenitos eólicos mesozóicos na região da Chapada dos Gui
marães, estabelecendo, em 1967, sua correlação com a Formação 
Botucatu. 

Descrevendo a Formação Pastos Bons, Barbosa et alíí ( 1966) ca
racterizaram-na como típica de ambiente desértico. Segundo os auto
res, a referida formação representaria "na bacia sedimentar do norte 
de Goiás e do Sul do Maranhão, a extensão setentrional do vasto de
serto da Bacia do Paraná (deserto Botucatu) ". 

No âmbito da área trabalhada, Gonçalves & Schneider ( 1968) de
nominaram de Formação Botucatu aquela seqüência de rocha consti
tu (da de arenitos eólicos típicos, de cor vermelho-tijolo, apresentan
do-se intensamente erodidos em tempos pré-Serra Geral. A nordeste 
de Tesouro constataram nfveis de siltitos vermelhos e argilosos. Da 
mesma maneira, em 1970, disseram que constitu (a-se quase que total
mente de arenitos eólicos tfpicos, exceto a sudeste da região, onde 
detectaram maior espessamento, com arenitos t(picos de deposição 
subaquosa. 

Na região de Santa Maria, su I da Bacia do Paraná, Bortoluzzi 
( 1974) representou a Formação Botucatu por dois pacotes genetica
mente distintos: um interior, de caracterfsticas tluviolacustres, e outro 
superior, tfpico de sedimentação em ambiente desértico 

Referindo-se à mesma, Mônaco et alíí ( 1974) escreveram: "No 
Uruguai o Botucatu corresponde ao arenito Tacuarembó; no nordeste 
argentino é designado também por Botucatu, sendo no Paraguai cha
mado de arenitos Misiones. Ainda no Brasil, na Bacia do Parnafba 
ocorre um arenito similar correlacionável à Formação Botucatu, que 
é a Formação Sambaíba". 

Para Muhlmann et alíí (1974). a referida formação compõe-se 
de arenitos avermelhados, finos a médios, bimodais, com arenitos 
argilosos na parte basal. 

Na mesma época, no norte da Bacia do Paraná, Padilha et alíí e 
Figueiredo et alíí (apud Olivatti & Ribeiro Filho, 1976) também co
nheceram a existência de arenitos eólicos na Chapada dos Parecis que 
foram in c lu (dos, porém, na base da Formação Parecis. 

Ribeiro Filho et alíí (1975) descreveram arenitos vermelhos com 
características de deposição em ambiente desértico que se estendem 
da região do rio da Casca até as nascentes do rio Culuene. Os referidos 
arenitos teriam continuidade Hsica com aqueles descritos anterior
mente por Oliveira & Muhlmann (1965) na Chapada dos Guimarães. 

No trabalho desenvolvido por Soares (1975), a Formação Batuca
tu (strícto sensu) compõe-se de arenitos finos a muito finos, muito 
triáveis ou siliciticados, que ocorrem "em toda faixa de afloramentos 
no flanco leste e sul da bacia". O referido autor admitiu, ainda, a 
existência de derrames basálticos inclusos nesta unidade. 

Os autores (Oiivatti & Ribeiro Filho, 1976) concluíram que todos 
os arenitos com características eólicas pertencentes a uma época cujo 
clima dominante era desértico e extensivos até o sudeste do Territó
rio Federal de Rondônia pertenceriam à Formação Botucatu. 

Na ~rea objeto do presente relatório a Formação Botucatu aparece 
cobrindo uma superfície muito restrita, na região limítrofe com a 
Folha SE.22 Goiânia, e é representada por arenitos dominantemente 
eólicos. 

1.2.2.22.2.2- Distribuição na área e espessura 

Como já foi dito anteriormente, a Formação Botucatu tem expressão 
muito limitada no extremo SSO da Folha SD.22-Y-C, a sudeste de 
Batovi (MT). A referida faixa de afloramento está condicionada a 
numerosos falhamentos gravitacionais que ocorrem na área. 

Nos Estados do Paraná e Santa Catarina, Maack ( 1947) escreveu 
que a tácies eólica do "arenito Botucatu" exibe espessura variável de 
50 a 260m. 

Já em Mato Grosso, Gonçalves & Schneider (1968) notificaram 
ocorrências com pequenas espessuras de até 20m, nas bordas das cha
padas a NE de Tesouro e a E de Gu iratinga Posteriormente, em 1970, 
relataram uma maior espessura na região de Taquari (poço 2-TQ-1-MT), 
com 436 m. 

Para Northfleet, Medeiros e Mu hlmann ( 1969), a maior espessura 
registrada foi de 505 m, no poço 2-SD-1-MT (São Domingos) En
quanto isso, Muhlmannetalíí (1974) disseram que em superfície rara
mente ultrapassa os 100 m e que em média é da ordem de 50 m. 

1 2.2.22 2.3- Posição estratigráfica 

Os sedimentos pertencentes à Formação Botucatu, cuja ocorrência se 
verifica a sudeste de Batovi, assentam·se diretamente sobre a Forma· 
ção Aqu idauana e são recobertos, em parte, pela Formação Serra 
Geral. 

No Sul do Brasil, segundo Northfleet, Medeiros e Muhlmann 
( 1969), a referida formação assenta-se concordantemente sobre a 
Formação Santa Maria e recobre discordantemente, ao norte, as for
mações subjacentes. Mostraram ainda que o contato com a Formação 
Serra Geral é discordante, mas salientaram, entretanto, que ao norte 
do Estado de São Paulo parece ocorrer um verdadeiro interdigitamen
to entre as Formações Botucatu e Serra Geral, de acordo com North
fleet (1968, apud Northfleet, Medeiros e Muhlmann (1969). Segundo 
os mesmos autores, a idade desta formação é baseada no seu pÓsicio
namento estratigráfico entre os derrames basálticos (Cretáceo Inferior 
com início no Jurássico) e as camadas Santa Maria (Triássico Médio). 

Para Gonçalves & Schneider ( 1970), a unidade em questão assenta
se discordantemente sobre as demais formações, enquanto o contato 
superior com a Formação Serra Geral é aceito como discordante 
erosivo. Atribuíram idade juracretácica, baseados na datação absoluta 
da Formação Serra Geral. Anteriormente, em 1968, consideraram a 
referida formação como pertencente ao Triássico Superior. 

Ao abordar o mesmo problema, Muhlmann et alíí (1974) disseram 
do mesmo modo que o contato inferior se apresenta de maneira dis
cordante com o embasamento e com as Formações Furnas, Ponta 
Grossa, Aquidauana, Corumbataí, Rio do Rasto e Rosário do Sul, 
podendo ser considerado ainda discordante com a Formação Piram
bóia. D"e idêntica maneira, o contato superior seria com a Formação 
Serra Geral. Por outro lado e através de relações estratigráficas entre 
as Formações Serra Geral e Rosário do Sul (Membro Santa Maria), 
chegaram à conclusão que a idade ju racretácica seria a mais provável. 

Os autores do presente trabalho, não dispondo de dados mais 
concretos, acham que a melhor conduta é aceitar a opinião da maioria 
dos autores consultados e portanto adotar também a idade juracretá
cica para a mesma. 
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1.2.2.22.2.4- Litologias e estruturas 

Morfologicamente, a Formação Botucatu apresenta-se como reduzido 
platô, com suaves ondulações, coberto por uma vegetação pobre, 
porém uniforme, do tipo cerrado. 

Devido principalmente à friabilidade dos seus sedimentos, observa· 
se que a mesma desenvolve um solo arenoso bastante espesso. 

Litologicamente, a referida formação é constitu(da de arenitos 
feldspáticos finos a médios, até mesmo grosseiros, contendo inclusões 
aleat6rias de seixos de quartzo bem arredondados. Os grãos de quart· 
zo variam, predominantemente, de arredondados a subarredondados, 
que incluem alguns angulosos. Apresentam moderado grau de litifica· 
ção, são em geral friáveis e seus componentes granulométricos apre· 
sentam-se superficialmente foscos. A silicificação aparece ocasional· 
mente na região de contato com a For mação Serra Geral. 

Destaca-se como estrutura sedimentar a estratificação cruzada de 
média amplitude, não deixando, no entanto, de ocorrer ainda estratos 
plano-paralelos. 

1.2.2.22.2.5- Origem e ambiente de sedimentação 

O "Arenito Botucatu" de Maack (1947) é caracterizado pelos dep6si· 
tos desérticos em forma de dunas, escudos arenosos e sedimentos flu· 
viais de depressões sem escoamento. 

De acordo com Salamuni & Bigarella (1967), a variação climática 
(semi-árido para árido) pode ter ocorrido, principalmente, devido ao 
arrasamento das áreas elevadas a oeste, o que permitiu a passagem dos 
ventos secos de uma célula de alta pressão, "originada nos mares jura· 
cretáceos do oeste do continente americano". 

Respaldados em dados mais conclusivos, Gonçalves & Schneider 
( 1968) consideraram os sedimentos da citada formação como t(picos 
sedimentos e61icos. Estes mesmos autores, em 1970, aceitaram-na 
como resultante de deposição e61ica, porém verificaram que localmen· 
te, no extremo sudeste da área mapeada, há caracteres de deposição 
subaquosa (fluviolacustre). 

Comentando acerca do mesmo assunto, no sul da Bacia do Para· 
ná, Bortoluzzi ( 1974) escreveu que aparentemente houve uma passa· 
gem gradual de um clima semi·árido para árido, quando então passou 
a imperar francamente a sedimentação e61 ica. 

Para Muhlmann et alii (1974), as caracter(sticas litol6gicas e sedi· 
mentares indicam deposição e61ica, em ambiente desértico, destacan· 
do localmente, na parte basal, dep6sitos de origem fluvial. As referidas 
considerações também foram aventadas por Schneider et ali i ( 1974). 

1.2.2.22.3- Formação Serra Geral 

1.2.2.22.3.1 -Generalidades 

A White ( 1908) é devida a utilização do termo Serra Geral para desig· 
nar os sucessivos derrames básicos observados, na ocasião, em Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul. 

Mais tarde, já em 1947, Maack denominou o mesmo conjunto de 
rocha de "lavas da Serra Geral ou trapp do Paraná" e, ao mesmo tem· 
po, disse que se tratava de rochas eruptivas básicas que romperam 
em fendas a seqüência total das camadas Gondwânicas cobrindo-as 
como se fossem lenç6is. 

Os derrames basálticos que ocorrem ao sul de Mato Grosso, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo etc., segundo Beurlen ( 1956), são produto 
do mesmo evento magmático. O referido autor não teve dúvida no 
que se refere à correlação estratigráfica da seqüência basálticâ sul ma· 
to-grossense com aquelas do Sul do País devido à continuidade Hsica 
existente ao longo da Bacia do Paraná. 

No noroeste de Mato Grosso, sustentando a serra de Tapirapuã, 
os derrames básicos que ali ocorrem foram denominados por Almeida 
( 1964) de "Basaltos da Serra de Tapirapuã". Na ausência de melhores 
elementos de datação, achou justo o correlacionamento com os basal· 
tos da Bacia do Paraná. 

Ainda na mesma região, Vieira (1965) notificou extensos derra· 
mes, aos quais tratou simplesmente como "Basaltos", repousando 
sobre uma superffcie peneplanizada, constitufda de sedimentos cam· 
brianos e pré·cambrianos. Através do aspecto macroscópico, reportou 
como "quase certo" o correlacionamento com aqueles ocorridos no 
Sul do Pafs, ou seja com a Formação Serra Geral da Bacia do Paraná. 
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Redigindo sobre a Formação Pastos Bons. da Bacia do Maranhão, 
Barbosa et ali i ( 1966) consideraram "o vulcanismo basáltico" perten· 
cente ao mésmo gênero que aquele da Bacia do Paraná, sendo "prova· 
velmente 'o: mesmo que se observa nas sondagens da Amazônia, e que 
se expõe nas montanhas da Serrania do Roraima, Territ6rio do R i o 
Branco". 

Sob a denominação do "Basaltos de Tapirapuã", Hennies ( 1966) 
descreveu as efusivas básicas da serra de Tapirapuã, ao mesmo tempo 
dizendo que estas são éor rei acionáveis com o vulcanismo básico que 
afetou toda a Bacia do Paraná. Segundo o autor, aqueles derrames são 
extensivos até a Bacia Amazônica, no vale do rio Arinos. 

Para Gonçalves & Schneider ( 1968), a Formação Serra Geral com· 
põe·se de basalto cinza-escuro a preto, com intercalações de lentes de 
arenito intertrapp e pequenos diques de arenito. Pequenas ocorrências 
foram verificadas a NE de Tesouro, NNE da cidadé de Guiratinga e 
na região de Batovi, à direita do córrego Pratinha. Em 1970, estes 
autores relataram as mesmas caracter(sticas, notificando exposições 
na região de Poxoréo, na porção central da área por eles mapeada, 
região de Meruri, e nas proximidades de Alto Araguaia e Taquari. 

Na parte meridional do Brasil, Minioli, Ponçano e Oliveira (1971) 
afirmaram que o vulcanismo basáltico estende-se muito além dos 
limites da Bacia do Paraná, ligando-se, praticamente, através dos 
diques do Planalto Central com o vulcanismo que ocorreu nas bacias 
do Maranhão e do Amazonas. 

No sul da Bacia do Paraná, Bortoluzzi ( 1974) escreveu que as lavas 
basálticas da Formação Serra Geral começaram a extravasar quando 
uma fase erosiva já atuava na Formação Botucatu. Disse o autor que 
a referida formação inclui arenitos interderrames e o seu contato com 
a Formação Botucatu é discordante. 

Por Figueiredo et a/ii (1974) as básicas de Tapirapuã foram trata· 
das como diabásios finos com textura offtica tfpica, variando nas 
bordas para basalto localmente amigdaloidal. 

Posteriormente, Ribeiro Filho et alii (1975) denominaram de For· 
mação Tapirapuã aquele derrame básico, ao mesmo tempo que aceita· 
ram o Cretáceo Inferior como idade mais provável. Nesta ocasião, 
a referida unidade também foi correlacionada com os derrames basál· 
ticos que constituem a Formação Serra Geral, na Bacia do Paraná. 

Santos et alii (1979), ao descreverem o "Basalto Anari" de Pinto 
Filho et a/ii (1977), no sul de Rondônia, disseram que aquela unidade 
marca a presença de evento vulcânico mesozóico na porção ocidental 
da região Centro-Oeste brasileira Mais adiante admitiram que a 
provável época de formação do mesmo seria por volta de 150 MA, 
portanto pertencente ao período jurássico O pensamento dos autores 
supracitados está fundamentado em determinações radiométricas atra· 
vês do método K/Ar, efetuadas pelos mesmos. 

No Estado de São Paulo, a Formação Serra Geral descrita por 
Soares ( 1975) é composta por basaltos de extenso derrame vulcânico 
que incluem intercalações de pequenos corpos de arenitos, fenômenos 
já mencionados por outros pesquisadores anteriormente. 

No presente trabalho, os autores adotam a nomenclatura Forma· 
ção Serra Geral para designar basaltos cinza-escuro, de granulometria 
fina a afanftica, identificados em restritas ocorrências na área traba· 
lhada, como já descrito antes por Gonçalves & Schneider (1968). 

Santos & Freitas ( 1979), ao percorrerem parte da área objeto deste 
relat6rio e a região de Poxoréo e Dom Aquino, disseram que, pelo 
visto, os derrames de lavas da Formação Serra Geral não atingiram ali 
grandes espessuras, como nas áreas mais ao sul da bacia. Comentaram 
ainda que antes e durante a deposição da Formação Bauru deve ter 
havido intensa erosão sobre esta unidade, fato evidenciado pela grande 
quantidade de seixos de rocha básica contidos no conglomerado basal 
daquela. Além disso, chamaram a atenção para o fato de s6 ocorre· 
rem, na região, pequenos corpos de rocha básica de forma tabular 
que não atingem espessuras acima de 50 m. 

1.2.2.22.3.2- Distribuição na área e espessura 

As rochas desta unidade limitam-se a pequenos testemunhos entre 
as localidades de Meruri e Sangradouro, além de outra área de ocor· 
rência a sudeste de Batovi, Folha SD.22·Y·C. 

A espessura é muito reduzida, não chegando a ultrapassar duas de· 
zenas de metros. ~ importante frisar que em todo o norte da Bacia 
do Paraná as ocorrências dos basaltos da Formação Serra Geral são 



bem limitadas. São geralmente corpos isolados, com espessuras bem 
reduzidas. Da Folha SE 22 Goiânia para o sul é onde começam a apa
recer com maior pujança. 

1.2.2.22.3.3- Posição estratigráfica 

Na presente área, a Formação Serra Geral faz contato discordante 
erosivo com as Formações Aquidauana e Botucatu e na coluna estrati
gráfica aparece entre os arenitos da Formação Botucatu e a Formação 
Bauru, como não poderia deixar de ser. 

As opiniões da maioria dos autores que desenvolveram trabalhos 
acerca da Formação Serra Geral divergem sensivelmente em se tratan
do da sua real datação. O fato de que o vulcanismo não se constitui 
em um processo contínuo através de toda Bacia do Paraná tornou-se o 
principal objeto gerador de tais divergências 

Para os derrames basálticos ocorridos no Sul do Pafs, Vieira (1965) 
atribuiu idade triássico-ju rássica. Já Hennies ( 1966) admitiu idade cre
tácica superior, apoiado em análise geocronol6gica. Através de análises 
K/Ar, Minioli, Ponçano e Oliveira (1971) dataram a referida formação 
como pertencente ao Cretáceo Inferior. 

Na realidade, o lugar comum das opiniões e discussões relacionadas 
à idade dos derrames básicos ocorridos na Bacia do Paraná são as da
tações radiométricas apresentadas por Cordani & Vandoros ( 1967). 
Os referidos dados radiométricos, segundo Muhlmann et alíi (1974), 
indicaram uma fase principal no Cretáceo Inferior, com derrames pre
cursores ocorridos no Jurássico Superior. Baseados nas mesmas data
ções, Gonçalves & Schneider ( 1968 e 1970) concordaram com idade 
situada entre o Jurássico Superior e o Cretáceo Superior, com o má
ximo de atividade vulcânica desenvolvida no Cretáceo Inferior. 

Tendo em vista a falta de maiores dados, os autores do presente 
relat6rio limitam-se a mencionar a opinião já divulgada em trabalhos 
anteriores. Assim sendo, a idade juracretácica deve ser mantida, até 
que informações mais precisas venham a aparecer. 

1.2.2.22.3.4- Litolagias 

A Formação Serra Geral está composta por basaltos cinza-escuro bas
tante fraturados que exibem superficialmente capas de alteração de 
coloração avermelhada. 

1.2.2.22.3.5- Origem 

A maioria dos autores é unânime em aceitar a evidência de uma fase 
erosiva antes mesmo que os derrames basálticos sobrepujassem as de
mais unidades subjacentes. O que fica patente, segundo Bortoluzzi 
(1974), é que a atividade erosional pré-derrames foi intensa, existindo 
a possibilidade de contato direto entre as lavas básicas e os sedimenti
tos mais antigos que os da fácies e61ica. 

O clima árido imperante prosseguiu ainda algum tempo durante 
a fase dos derrames de lavas. Evidências que fortalecem tal afirmação 
são os "arenitos interderrames" verificados em vários pontos da Bacia 
do Paraná. 

Segundo reportou Leinz (1949). houve um hiato entre a sedimen
tação do Arenito Botucatu e o vulcanismo, com reativação da sedi
mentação durante o vulcanismo. 

Beurlen ( 1956) afirmou que as grandes efusões de lavas basálticas 
foram mais ou menos contemporâneas em toda a Bacia do Paraná, de
vido a um tectonismo de distensão que produziu grandes fendas 
abertas, possibilitando assim tal fenômeno. 

Minioli, Ponçano e Oliveira ( 1971) acreditaram numa poss(vel 
origem correlacionada a um grande ciclo vulcânico, "indubitavelmen
te ligado a processos infracrustais de escala continental, e caráter 
essencialmente anorogênico, com continuidade temporal na Era Meso
zóica". 

Segundo Muhlmann et alíi ( 1974), a Formação Serra Geral resul
tou de intenso magmatismo de fissuras, iniciado quando perduravam 
as condições desérticas da sedimentação eólica. 

Santos et ali i ( 1979) disseram que o magmatismo tole(tico que deu 
origem ao Basalto Anari foi fruto de um processo de ativação magmá
tica de plataforma ocorrido no Mesozóico, desencadeando assim um 
derrame de lavas básicas, que correlacionaram àquele da Bacia do 
Paraná. 

1.2.2.23 - Formação Bauru 

1.2.2.23.1 - Generalidades 

O termo "Bauru" teve generalizada aceitação por parte de renoma
dos autores, porém é fácil verificar que foram atribu(das diferentes 
categorias à referida unidade litoestratigráfica, tais como: "Grés de 
Bauru", "Arenito Bauru", "Série Bauru", "Grupo Bauru" e "Forma
ção Ballru". Alguns autores ainda abordaram temas espedficos tais 
como sedimentologia, paleontologia etc., sem que conseguissem de
finir até hoje a sua real categoria de acordo com o Código de Nomen
clatura Estratigráfico. 

O nome "Bauru" foi empregado pela primeira vez por Campos 
(apud Muhlmann et alii, 1974) para designar uma seção cretácea a 
oeste do Estado de São Paulo como "Grés de Bauru" 

No que se refere à situação do "Arenito Caiuá" dentro da "Série 
Bauru", reportou Maack ( 1946): "Só mediante levantamento de perfis 
exatos e extensos, pode ser esclarecida a questão de ser o Arenito 
Caiuá do Estado do Paraná um membro médio das camadas çla série 
Bauru ou não". O mesmo autor, em 1947, escreveu que: "O arenito 
Caiuá foi separado como membro da base das camadas Bauru por G 
Florence, J. Pacheco e Chester W. Washburne (1930), e tratado como 
formação independente que se desenvolve diretamente sobre as rochas 
eruptivas básicas". 

Ao sul de Mato Grosso, nas bacias do alto Taquari e Piquiri, pre
cisamente nos divisores do rio Pardo, Almeida ( 1948a) observou o 
desenvolvimento de um "capeamento arenoso da Série Bauru, com 
espessura máxima, atual, de cerca de 100 metros". 

O então "Grupo Bauru" foi dividido por Almeida 8t Barbosa 
(apud Muhlmann et alii, 1974) em duas formações: ltaqueri (inferior) 
e Mar(lia (superior). 

Posteriormente, de Freitas (apud Muhlmann, et alii, 1974) subdivi
diu a referida formação em dois membros: ltaqueri (inferior, conten
do principalmente conglomerados) e Bauru (superior, essencialmente 
arenoso). 

Comentando sobre o que denominou de "Série Bauru", em toda a 
zona mapeada ao sul de Mato Grosso, Beurlen (1956) escreveu: "Em 
todas estas ocorrências da região mapeada, trata-se de uma capa pro
fundamente decomposta, com o arenito Bauru transformado em areia 
clara e até mesmo branca. Em nenhuma localidade há afloramentos de 
perfis frescos de modo que não se pode observar nem a litologia, nem 
a seqüência das camadas". 

Estudando a região da Chapada dos Guimarães, Bauer 8t Largher 
(apud Olivatti & Ribeiro Filho, 1976) reconheceram um pacote de 
rochas sedimentares que denominaram de "Bauru Equivalent". 

Para Almeida ( 1964), a ausência de calcário e presença de s(lex no 
"Arenito dos Parecis" não parecem critérios ponderosos para distin
gui-lo daqueles da "Série Bauru" cuja parte inferior, em grandes exten
sões nos Estados de São Paulo e Mato Grosso, nada tem de calcário 

Tentando comparar o que denominou de "Arenito dos Parecis" 
(Planalto dos Parecis) com aqueles descritos no Planalto Daniel, 
Hennies (1966) aparentemente concordou com Almeida (1964) no 
que se refere a sua correlação com os termos inferiores da "Série 
Bauru". 

Ao pesquisarem a região de Mutum e Poxoréo (Folha Cuiabá), Oli
veira & Muhlmann ( 1965) descreveram informalmente as Unidades 
A e B, as quais correlacionaram com a Formação Bauru. 

Chamando a unidade em questão de "Formação Bauru" e aceitan
do a subdivisão em dois membros (A e B) anteriormente proposta, Gon
çalves & Schneider ( 1968) caracterizaram apenas o "Membro B" na 
área por eles mapeada. Em 1970, os mesmos autores denominaram a 
"Unidade B" de Oliveira & Muhlmann ( 1965) de "Membro Borolo" 
e individualizaram a "Unidade C" sob denominação de Formação 
Cachoeirinha. 

Dando ênfase principalmente aos aspectos sedimentológicos da 
Formação Bauru, Suguio (apud Brandt Neto; Coimbra; Mato, 1978) 
detalhou os seus depósitos calcários nas regiões de Uberaba (MG) e 
Agudos (SP). 

Ribeiro Filho et alii (1975), tendo em vista a datação dos basal
tos da serra de Tapirapuã, classificaram de "bastante aceitável a idade 
cretácica superior para a Formação Parecis", mencionando, ainda, que 
suas rochas são correlacionáveis com as rochas da Formação Bauru. 
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No trabalho de Coimbra (1976) realizado na região do Triângulo 
Mineiro e Estado de São Paulo, foi proposta a caracterização de três 
fácies (A, B e C) para a Formação Bauru. O referido autor disse que 
um importante critério estratigráfico para a identificação desta unida
de é a ocorrência de nódulos carbonáticos, em parte autígenos, 
provenientes de alteração intra-estratais de augita. 

No trabalho denominado de Projetos Centro-Oeste de Mato Gros
so, Alto Guaporé e Serra Azul, Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976) con
sideraram a Formação Bauru de acordo com a definição proposta 
por Oliveira & Muhlmann (1 965). Seria constituída, a mesma, por 
arenitos róseo-avermelhados, com intercalações de conglomerados e 
calcários arenosos; no topo do pacote ocorreriam arenitos rosados, 
sílicificados, e nos blocos altos (horst contemporâneos à sedimentação) 
estariam sobre as formações anteriores, apenas conglomerados basais 
com seixos de quartzo, arenitos e rochas básicas, imersos em matriz 
arenosa avermelhada, os quais estariam encobertos por um pacote are
noso detrito-laterítico 

Para Brandt Neto, Coimbra e Mato (1978). a mesma unidade, na 
região do baixo Tietê (SP), apresenta grande homogeneidade litológica, 
cacacterizando-se principalmente por arenitos, siltitos e arenitos argi
losos. Segundo autores, o teor de carbonato de cálcio existente, com 
o cimento entre os grãos minerais, não se constitui em um critério 
seguro para sua subdivisão estratigráfica. 

Soares et ali i ( 1 980), em trabalho desenvolvido no Estado de São 
Paulo, propuseram a passagem de Formação Bauru para Grupo Bauru, 
quando definiram e caracterizaram quatro formações pertencentes ao 
mesmo: Formação Caiuá, Formação Santo Anastácio, Formação Ada
mantina e Formação Marília. 

Presentemente, os autores deste trabalho usam a expressão "For
mação Bauru", já adotada anteriormente em trabalhos da PETRO
BRÁS, para registrar os arenitos esbranquiçados, finos a médios, mal 
selecionados, quartzosos e bastante alterados que são encontrados na 
área. 

1.2.2 23.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Bauru constitui-se na unidade sobrejacente aos derrames 
basálticos responsáveis que são pela Formação Serra Geral 

A existência desta unidade foi na verdade verificada na vizinha 
área aSSE de Paranatinga, daí estendendo-se para a Folha SD.22-Y-A. 
As demais ocorrências que aparecem no mapa geolégico do presente 
trabalho são frutos de interpretações de imagens de radar e pesquisas 
bibliográficas, sendo que deve-se maior destaque ao trabalho de Gon
çalves & Schneider ( 1 968). 

Nos limites da Folha SD 22-Y-A, constatou-se uma pequena ele
vação onde se pode médir aproximadamente 30m de espessura destes 
sedimentos. As ocorrências restritas notificadas por Gonçalves & 
Schneider (op. cit) na região de Batovi, a NE de Tesouro e a E de 
Guiratinga, apresentam espessuras da ordem de 20 m. Estes mesmos 
autores, em 1970, conseguiram medir cerca de 120 m no membro in
ferior e 100 m no membro superior da presente unidade, dentro do 
bloco baixo da "Falha de Poxoréo". Naquela ocasião, classificaram de 
bastante ampla a sua distribuição, citando as ocorrências localizadas 
a N e NO de Poxoréo, margem direita do rio Garças, NE de Batovi e 
su I de General Carneiro. 

1.2 2.23 3- Posição estratigráfica 

Dentro da Folha SD.22 Goiás a Formação Bauru faz contato discor
dante erosivo com as demais unidades subjacentes, cuja marcante 
evidência se faz através de um conglomerado basal. 

Por outro lado, devido à grande influência exercida pela tectôni
ca, também podem ser observados contatos por falhamentos gravita
cionais com a Formação Aquidauana, onde se encontra preservada em 
autênticos grabens. 

Para Gonçalves & Schneider ( 1 970), a unidade em discussão assen
ta discordantemente sobre as formações subjacentes, sendo o contato 
superior com a "Formação Cachoeirinha" feito por superHcie de 
erosão. No centro-leste de Mato Grosso, Muhlmann et alii (1974) 
disseram que a Formação Bauru é recoberta discordantemente pela 
"Formação Cachoeirinha" e disposta discordantemente sobre as For
mações Serra Geral, Botucatu, Palerma e Aquidauana e sobre o em
basamento, no extremo nordeste (MG) da Bacia do Paraná. 
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A grande maioria dos autores considerou como Cretáceo Superior 
a idade mais adequada para a Formação Bauru, desde que baseados 
em registros fossilíferos ou mesmo em correlação com outras unida
des. 

O "Arenito dos Parecis" foi considerado por Almeida ( 1964) 
como pertencente ao Cretáceo Superior, respaldado sobretudo nades
coberta de madeiras silicificadas feitas por Euzébio de Oliveira em 
1915, na serra do Norte, unidade por ele correlacionada com a For
mação Bauru. 

Fundamentados em estudos de fósseis encontrados no Estado de 
São Pau lo, Gonçalves & Schneider ( 1968) citaram idade cretácea supe
rior. Estes mesmos autores, em 1970, reafirmaram a idade cretácea 
superior (Senoniano) 

Muhlmann et ali i ( 1974) registraram nos sedimentos da referida 
formação fbsseis pertencentes às ordens crocod ília, dinosauria e que
lônia do Cretáceo Superior . 

Enquanto isso, Ribeiro Filho et alii (1975) estimaram idade cre
tácea superior para a Formação Bauru, baseados na presença de 
"seixos de rochas alcalino-ultrabásicas cretácicas" nos conglomerados 
da mesma. 

De um modo geral, os autores do presente trabalho aceitaram o 
Cretáceo Superior como a idade mais provável para a unidade em 
questão, calcados unicamente em trabalhos de base, desenvolvidos 
pelos pesquisadores acima relacionados, uma vez que nenhum dado 
suficiente decisivo foi presentemente registrado. 

1.2.2.23.4- Litologias e estruturas 

A superf(cie da Formação Bauru apresenta um relevo plano sobre o 
qual se percebe desenvolvimento de areões e de uma vegetação do tipo 
cerrado ralo. O solo arenoso é produto da desagregação superficial de 
seus sedimentos. 

Os arenitos finos a médios são os termos mais comuns e apresen
tam colorações esbranquiçadas a amarelo-avermelhadas. São geral
mente mal selecionados, quartzosos e bastante alterados. Os grãos de 
quartzo maiores são bem arredondados, enquanto os grãos menores 
apresentam-se angulosos e subangulosos. Seixos de arenitos silicifica
dos, róseo-esbranquiçados, foram verificados em determinados aflora
mentos. 

Segundo Gonçalves & Schneider ( 1968). o "membro B" pertencente 
à Formação Bauru, de distribuição restrita na área estudada, é consti
tuído litologicamente por arenito médio róseo-esbranquiçado, bem 
classificado, grãos arredondados, silicificado, maciço e consistente, 
bem como por conglomerado esbranquiçado, matriz arenosa média, 
argilosa, bem classificada, sílex oolítico, geralmente silicificado, às 
vezes ferruginoso e mui to consistente. 

1.2.2.23.5- Origem e ambiente de sedimentação 

As características litológicas dos depósitos, suas associações e estrati
ficações e a geometria de seus corpos são parâmetros essenciais na 
determinação e caracterização do ambiente deposicional da unidade 
litoestratigráfica em questão, que mui to provavelmente deve estar 
relacionado a correntes fluviais e lagos. 

Quanto a isso, Beurlen ( 1 956) afirmou que na parte inferior, onde 
se intercalam numerosas lentes conglomeráticas, predomina o cará
ter fluvial e na parte superior o caráter lacustre de sedimentação. 
Segundo Hennies ( 1966), os depósitos detríticos indicam claramente 
um ambiente continental, quando conglomerados grosseiros associa
dos a arenitos e material argiloso sugerem evidente ação fluvial. Para 
Gonçalves & Schneider ( 1968 e 1 970), os sedimentos pertencentes 
à Formação Bauru demonstram ambiente deposicional fluvial a lacus
trino (planície de inundação, canais e deltas fluviais). Comentando 
que a maioria dos autores admite um "ambiente fluvial e lacustrino" 
para a Formação Bauru, Muhlmann et ali i (1974), apesar de afirmarem 
que aqueles sedimentos apresentam características litológicas e sedi
mentares, bem como conteúdo fossilífero indicativo de origem con
tinental, não quiseram entrar em maiores detalhes Ribeiro Filho et 
ali i ( 1975) admitiram também ambiente deposicional fluviolacustre. 
Brandt Neto, Petri e Coimbra (1978), do mesmo modo, considera
ram de caráter continental os sedimentos da citada formação deposi
tados em ambiente aquoso, predominantemente fluvial, com a presen
ça de regiões lacustres associadas. 



1.2.2.24- Formação Utiariti 

1.2.2.24.1 -Generalidades 

As primeiras referências acerca do Planalto dos Parecis datam do final 
do século passado. De lá até os nossos dias, inúmeros pesquisadores 
têm se preocupado com os problemas geológicos relativos àquela 
entidade geomórfica. 

D'Orbigny (apud Derby, 1895) foi, ao que parece, quem deu as 
primeiras not(cias a respeito da região. 

Depois vieram Derby (1895); Vogel (apud Hennies, 1966); Evans 
(1894); Leme (1911); Oliveira (1915 e 1936); Oliveira & Leonardos 
(1943); Almeida (1964); Hennies (1966); Mendes & Petri (1971); 
Guimarães ( 1971) e outros. 

Todos estes pesquisadores deram valiosa contribuição ao conhe
cimento da Formação Parecis, seja sobre o aspecto litológico, cronoes
tratigráfico e faciológico, seja no que diz respeito à correlação com 
unidades de outras áreas sedimentares. 

Entretanto, foi Oliveira ( 1915) quem definiu o "Arenito dos Pa
recis". Para esse autor, os sedimentos da presente unidade litoestra
tigráfica depositaram-se após o evento vulcânico do qual resultaram 
os derrames basálticos que sustentam a serra de Tapirapuã. 

Bem recentemente, importantes contribuições são também obser
vadas nos trabalhos da CPRM e até mesmo do Projeto RADAMBRA
SIL. 

Assim é que Padilha et ali i ( 1974), ao estudarem a Chapada dos 
Parecis, individualizaram duas unidades litoestratigráficas com carac
terísticas distintas em um pacote sedimentar que anteriormente era 
descrito como "Arenito Parecis". O pacote inferior foi agrupado sob 
a denominação de "Eopaleozóico Indiviso (eo-PZi)" e o pacote 
superior ficou com a denominação de "Formação Parecis (Kp)". 

De idêntica maneira, Figueiredo et alii (1974) evidenciaram nos 
trabalhos de campo do Projeto Alto Guaporé a existência de duas fá· 
cies distintas para os depósitos inclu(dos na Formação Parecis Verifi
caram na fácies basal a presença de sedimentos de origem eólica e na 
fácies superior depósitos de origem fluviolacustre. As referidas 
observações tornaram-se compatíveis com aquelas apresentadas por 
Padilha etalii (1974). 

Na área do Projeto Serra Azul, Ribeiro Filho etalii (1975) comen
taram a ocorrência apenas da fácies aquosa, ali denominada de "Uni
dade Permocarbon(fera I (CPI)", e acharam-na pass(vel de correlação 
com todo o Grupo Tubarão do sul da Bacia do Paraná. 

Ao redefinirem a Formação Parecis, Pinto Filho et ali i (apud San
tos et alii, 1979), como entendido na conceituação de Padilha et alii 
(1974) e Figueiredo et alii (1974), separaram-na em duas novas uni
dades litoestratigráficas. A fácies inferior de origem eólica denomina
ram de Formação Botucatu, por assemelhar-se aos arenitos homôni
mos que ocorrem na Bacia do Paraná, e para a fácies superior de natu
reza fluviolacustre conservaram a denominação de For'llação Parecis 
propriamente dita. A separação acima proposta foi aprovada poste
riormente por Pinto Filho et ali i ( 1977). 

Ao abordarem a Formação Parecis, Santos et ali i ( 1979) reafirma
ram a proposição acima notificada, englobando, no entanto, nesta os 
detritos lateri'ticos provenientes da parte superficial da aludida unida
de. Recomendaram, naquela ocasião, que melhores estudos fossem ali 
desenvolvidos, em se tratando da correta individualização da Forma
ção Parecis Disseram ainda que, na caracterização das Forma
ções Botucatu (? ), Casa Branca e Pareçis, foram usados prin
cipalmente os trabalhos preexistentes Pelos poucos dados de campo, 
bem como pelas poucas relações estratigráficas existentes, aconselha
ram que se tivesse um pouco mais de cautela no que diz respeito à in
dividualização dessas unidades. Observaram também os autores que, 
na região limite das Folhas SD.20 Guaporé e SD 21 Cuiabá, o Arenito 
da Fazenda Casa Branca de Leal et ali i (1978), correspondente ao 
PCIII de Pinto Filho et alii (1977) e ao eo-PZi de Figueiredo et a/ii 
(1974), bem como ao CPI de Olivatti & Ribeiro Filho (1976), não 
poderia ser separado da Formação Parecis, de acordo com as informa
ções por eles coligidas Por essa razão, mantiveram ali apenas esta úl
tima, ou seja, situaram o pacote sedimentar correspondente às duas 
unidades no Cretáceo e estenderam-nas para os tratos da Folha SD 21 
Cuiabá simplesmente como Formação Parecis A afirmação desses au
tores teve suporte no achado de madeira fóssil dentro dos terrenos da 
fazenda Noroagro e sobre os sedimentos antes acreditados como de 

idade permocarbon(fera. A respeito do assunto, assim se pronuncia
ram os autores: "No presente trabalho não foi poss(vel separar o Are· 
nito da Fazenda Casa Branca da Formação Parecis, no referido local 
(fazenda Noroagro), devido à ocorrência sobre aqueles sedimentos de 
madeira fóssil, datada como pertencente ao per(odo Cretáceo e por 
isso inserido nesta última". Mais adiante, ao comentarem ainda sobre 
o Arenito da Fazenda Casa Branca, observam que Pinto Filho et alii 
( 1977) fazem referência a fragmentos vegetais encontrados na fazenda 
Noroagro, os quais foram classificados como espécimes pertencentes 
ao gênero "Psaronius", considerados do Carbon(fero Superior- Per
miano Inferior. Ao mesmo tempo, contra-argumentam: "No en
tanto, foi verificado presentemente que restos de madeira fóssil, ali 
existentes, são considerados como dicotilidôneos provavelmente de 
idade cretácica, portanto sua área de ocorrência considerada como 
parte da Formação Parecis". 

Anteriormente, Santos et ali i ( 1978) comentaram que "as amos
tras de madeira silicificadas procedentes da fazenda Noroagro, coleta
das no presente trabalho e submetidas a análises paleontológicas por 
Campos & Castro (1978), mostraram-se semelhantes àquelas encon
tradas por Oliveira (1915 e 1936) e admitidas como espécimes de ida
de cretácica De modo que a área de ocorrência da Formação Parecis 
foi ampliada nas imediaç3es da fazenda Noroagro, envolvendo parte 
do que se admitia como pertencente ao eo-PZi (Arenito da Fazenda 
Casa Branca), mesmo porque as relações de campo não possibilitaram 
tal individualização". 

É importante que se diga ainda que o eo-PZi ou Arenito da Fazen
da Casa Branca teria continuidade para Folha SD.21 Cuiabá com a 
denominação da Formação Aquidauana, conforme Oliva et alii 
(1979), estendendo-se da( para leste, bordejando a Chapada dos Pare
eis até atingir a Folha SD.22 Goiás. 

No decorrer dos trabalhos desenvolvidos na Folha SD.21 Cuiabá, 
já pelo Projeto RADAMBRASIL, Ghignone (1980) verificou que todo 
o pacote sedimentar que inclu(a as Formações Aquidauana, Botucatu 
e Parecis, como visto no trabalho de Oliva etalii (1979), tratava-se na 
verdade de uma deposição cont(nua ao que o autor considerou única 
e exclusivamente como "Formação Parecis", unidade esta que repousa 
sobre o derrame basáltico de Tapirapuã (Formação Tapirapuã). 

Mais recentemente, Barros et ali i ( 1981), fundamentados em maio
res dados de campo, verificaram que havia necessidade de subdividir 
novamente toda aquela seqüência sedimentar, agora acreditada como 
fruto de uma única deposição ocorrida no Cretáceo. Assim sendo, 
os autores aqui referidos tiveram a primazia de elevar aquela unidade 
à categoria de "Grupo", estabelecendo a seguir a subdivisão da mes
ma em Formações Salto das Nuvens e Utiariti, às quais correspondem 
respectivamente as unidades de base e de topo da seqüência 

A Formação Utiariti, por ser a única unidade da subdivisão propos
ta por Barros et ali i (op. cit.) com representação dentro da Folha 
SD.22 Goiás, será tratada aqui em todos os seus aspectos litoestrati· 
gráficos. Caracteriza-se por um pacote essencialmente psam(tico, até 
bem pouco tido como a parte superior da Formação Parecis. 

A sua seção tipo, conforme esses autores, está representada no lo
cal da queda de água homônima que ocorre ao longo do rio Papagaio, 
no extremo noroeste da Folha SD 21-V-D. 

1.2.2.24.2- Distribuição na área e espessura. 

Tem pouca expressão dentro da Folha Goiás a Formação Utiariti 
Aparece no limite a oeste da Folha SD 22-V-C, cobrindo uma estreita 
faixa ao sul do Planalto dos Parecis (Fig 1.110f: A referida faixa de 
afloramento tem continuidade para a Folha SD 21 Cuiabá, onde real
mente mostra maior representatividade. 

No que diz respeito a sua espessura, Barros et alii (1981) dizem 
que registraram cerca de 210 metros ao longo da rodovia MT-358 

1.2 2 24 3 - Posição estratigráfica 

Os sedimentos da formação ora apresentada, no âmbito da Folha 
S D 21 Cuiabá, dispõem-se, conforme Barros et ali i (op. cit.), sobre ro
chas do Complexo Xingu (?),do Grupo Aguape(, das Formações For
tuna, Morro Cristalino e Vale da Promissão e do Grupo Alto Paraguai, 
através de contatos discordantes angulares e erosivos 

Com a Formação Salto das Nuvens, entretanto, o seu contato é 
concordante e gradacional. Do mesmo modo, verifica-se uma passa-

GEOLOGIA/209 



r 1\l 1 1 1 O- Peq•ão .-,oroc>sl o de Pa •a"a ling~. M osrrando provóvel con1ato por d iscord~nCIA e roslva entre os I ilót,pos das F onnacOes Utlarit"' Diamantino. Ohs!lrva·se 1 ambé m qua os 
"''11ornenros da rormaçào Ul,arltl rroousam sobre aque les Pt~rlencentes à Formação Ponta Grossa Folha SD ?2·V·C. 

gem transicional para os horizon tes superiores ocupados pela cobertu· 
r a detrito·laterítica. 

Na Folha SD.22 Goiás, os litótipos que carac terizam a Formação 
Ut iarít i repousam sobre aqueles pertencentes à Formação Ponta Gros· 
sa e, em menor percentagem, sobre a Formação Diamantino. consti · 
tu indo um provável contéHO por discordância erosiva, perfeitamente 
ldentificével não fosse a ocorrência de colúvios que o mascara 
(Fig. 1.110). Superiormente verifica-se uma possi'vel passagem transi· 
cional para os horizontes detrito·laterfticos ou quiçá um contato dís· 
cordame com a Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária. 

Os pesquisadores que estudaram a Formação Parecis referem-se à 
mesma como de idade cretácea. exceção feita a Guimarães (1971), 
que estimou para estes sedimentos idade pré-siluriana. 

Tendo por suporte a datação do Basalto Tapirapuã, Barros et atii 
(19B1) posicionaram todo o Grupo Parecis no Cretáceo e mais pre· 
cisamente no Cretáceo Superior a Formação Ut iariti. Esta idade é 
acei ta no presente trabalho, visto a maioria dos pesqu lsadores anterio· 
res terem apresentado argumentos S3tisfatórios no que diz respeito ao 

210/GEOLOGIA 

31udido problem3. A correlação cronoestrat igráfica da refer ida unida· 
de com 3 Formação B3uru é outro fato plenamente 3ceitável. 

Com rel3ção a este ultimo problema. é interessante lembrar os ar· 
gumentos levantados por alguns pesquisadores. como. por exemplo, 
Oliveira (1915), que, ao comparar as du3s unidades, d isse que 3 dis· 
tinção entre os arenitos que ocorrem nas mesmas é a ausência de ci· 
mento calcffero e a presença de nódulos de s(lex nos arenitos dos Pa· 
recis; Almeida (1964), 30 observar 3 borda setentrion31 do Planalto 
dos P3recis, 3chou que aqueles sedimentos 3presentav3m certa seme· 
lhança com os termos não calcários da "Série Bauru"; Mendes & Petri 
( 1971 ). ao se referirem às form3Ções cretácicas, levant3ram a hipótese 
de que o Arenito Parecis talvez cor responda a um3 extensão lateral da 
Formação B3uru; além destes, muitos outros pesquisadores são de 
mesma opinião. 

1.2.2.24 .4 - Litologias e estruturas 

A área de ocorrência da Formação Utiariti, borda sul do Planalto dos 
Parecis, comporta-se como uma região relativamente elev3da, cujas ai· 



Fig. 1.1 1 O - Conclusão. 

titudes situam-se em torno dos 600 m acima do nível do mar. Ali veri 
ficam-se escarpas abruptas e descont ínuas que contrastam com a De
pressão de Paranatinga. 

Sua superHcie apresenta um solo argiloso ou argi lo-arenoso bem 
pouco deserwolvido ou ainda zonas lateri zadas onde comumente ocor· 
rem blocos detríticos em vis (vel estado de laterização que chegam al
cançar os 50 em de diâmetro. 

Na encosta das elevações há o desenvolvimento de uma vegetação 
tipo floresta que passa para cerrado nas áreas mais elevadas e planas. 

Quanto à litologia, de acordo com a exposiçã'o de Barros er alii 
(1981). a aludida formação é constitu ida em sua quase totalidade por 
sedimentos arenosos de cores variadas. depositados em bancos maci
ços e espessos, que localmente exibem estratificações cruzadas de pe· 
queno porte. Segundo os mesmos. a granulometria oscila entre fin a, 
média e grosseira, com ocorrência de seixos esparsos. Os grãos de 
quar tzo são bem arredondados e com boa esfericidade. Possuem su
perffcie fosca e normalmente são envoltos por película ferruginosa. 

Durante as observações real izadas na única seção representativa 
da unidade ora destacada, constataram-se predominantemente areni
tos de coloração róseo-clara e granulometria média, com os grãos de 
quartzo bem arredondados. São bastante litificados e às vezes até si
licifrcados, com matriz argilosa e feldspato quase ausente. Os colú
vios ali verificados mascaram. de certa forma, qualquer indício de es
tratificação ou contato com a unidade subjacente. Entretanto, é 
marcante a passagem dos arcóseos finos pertencentes à Formação 
Diamant ino, no sopé da elevação, para os arenitos acima descritos. 

1.2.2.24.5 - Origem e ambiente de sedimentação 

Os vários autores que distinguiram duas fácies perfeitamente mapeá
veis em todo o pacote sedimenta r da "Formação Parecis" foram unâ
nimes em admitir que a fácies mais superior teria origem relacionada 
a ambiente continental com contribuição fluvial. Assim foi o caso 
de Pinto Fi lho et ali/ 11977). Hennies (1966) e Figueiredo er al ii 
(1974) , dentre outros. 
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Recentemente, Ghignone (1980), ao percorrer a borda sul do Pla
nalto dos Parecis, visualizou um ambiente sedimentar de domlnio 
continental em condições de semi-aridez, ressaltando, entretanto, pre
domlnio dos mecanismos de transporte e deposição fluvial nos aflo
ramentos visitados O referido autor não observou "arenitos de fácies 
total mente eólicas", porém não excluiu a possibilidade de se encon
trar em outras localidades da região Escreveu ainda que: "As condi
ções continentais semi-áridas implicam sempre em uma série conti
nua de fácies h(bridas, cujos membros extremos são a fácies eólica e 
fluvial, e ocasionalmente lacustre". 

No caso especifico da Formação Utiariti, Barros et ali i (1981), ba
seados em certas caracterlsticas observadas, tais como "presença de 
bancos maciços espessos de base irregular, indicando uma deposição 
rápida com regime hidrodinâmico superior ao do escoamento, a pre
sença de seixos esparsos em bancos maciços indicando sedimenta
ção por saltitação e a presença de estratificação cruzada de pequeno 
porte e baixo ângulo, além de formas acanaladas tipicamente aquo
sas", admitiram que sua origem estaria relacionada a ambiente fluvial 

Apesar dos poucos dados observados dentro da presente área, a 
origem em ambiente continental fluvial para os sedimentos da For
mação Utiariti é plenamente aceitável no momento, pois, além da opi
nião generalizada dos pesquisadores anteriores, são do conhecimento 
destes, também, outras áreas mais a oeste, correspondentes à Forma
ção Parecis, hoje parte do Grupo Parecis, que demonstram caracteres 
perfeitamente compat(veis com este tipo de ambiente. 

1.2.2.25- Grupo I porá 

1.2.2.25.1 - Generalidades 

Berbert (1981 ), fazendo um relato histórico resumido sobre esta uni
dade, reportou-se da seguinte forma: "As primeiras menções feitas às 
rochas alcalinas, na região Centro-Oeste do Brasil, devem-se a Derby 
que em 1887 descreveu os afloramentos de Fecho dos Morros, em 
Porto Murtinho (MS), local este, posteriormente, reestudado por 
Evans". Em 1894, no mesmo ano que Evans, prossegue Berbert (op 
cit.), Hu9Sak, trabalhando na região sudoeste de Goiás, levantou a hi
pótese de provável existência de jacupiranguito servindo de rocha ma
triz para magnetita e perowskita, encontrados nos arredores de Cata
lão (GO) 

Outras citações e estudos feitos em rochas alcalinas, nos Estados de 
Goiás e Mato Grosso, na década de 50 e no inicio da de 60, são devi
dos principalmente a Luciano J de Morais, Djalma Guimarães e F.F.M 
de Almeida, entre outros. 

Na realidade, o fluxo de estudos e conhecimentos dessas rochas, 
sobretudo no Estado de Goiás, avolumou-se no final dos anos 60 e du
rante os anos 70, época em que se caracterizou o Grupo lporá. Esta 
maior gama de conhecimentos veio surgindo através dos trabalhos que 
foram desenvolvidos pelos DNPM, CPRM, UnS, METAGO e PROS
PEC S/ A. 

Godoy & Galvão (1967) realizaram um reconhecimento geológico 
em cujo resultado mencionaram a presença de rochas dun(ticas, além 
da exploração de vermiculita no Maciço de Santa Fé. 

As rochas do Grupo I porá foram citadas e definidas como tal, pri
meiramente, por Guimarães, Glaser e Marques (1968), durante a reali
zação de um trabalho na região de lporá para o Instituto Central de 
Geociências da Universidade de Bras(lia 

De inicio, aqueles autores constataram a existência de corpos filo
neanos e maciços de rochas de afinidade alcalina e idade cretácea que 
cortam sedimentos do Devoniano. Ademais, a complexidade e a gran
de variação litológica levaram Guimarães, Glaser e Marques (op. cit) 
à suposição de se estar diante de um dos mais complexos exemplos 
de diferenciação magmática conhecidos. 

Quanto à natureza das rochas, a que chamaram de complexo alca
lino, aqueles autores propuseram uma subdivisão em dois grandes gru
pos: Rochas Plutônicas (ultrabasitos, sienitos e nordmarquitos) e Ro
chas Filoneanas (lamprófiros, traquitos e traquiandesitos e basanitos) 

Faria et ali i ( 1968 e 1969) ressaltaram o caráter alcalino das rochas 
do Grupo lporá, sua condição intrusiva em sedimentos devonianos e 
suas correlações com outras alcalinas, que circundam os derrames ba
sálticos da Bacia do Paraná. Além do que mencionaram datações ra
diométricas executadas no Instituto de Geocronologia da USP, onde 
foi obtida a idade aproximada de 70 MA, correspondendo, portanto, 
ao Cretáceo. 
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Faria et alii (op. cit.) propuseram para o Grupo I porá, cujas rochas 
designaram de alcalinitos, uma subdivisão em três grupos principais: 
Rochas Plutônicas (sienitos, essexitos, piroxenitos e dunitos), Rochas 
Efusivas e Piroclásticas e Rochas Hipabissais (traquiandesitos, basani
tos, lamprófiros e tingua(tos). 

Berbert (1970). tratando dos Complexos Básico-Uitrabásicos de 
Goiás, embora admitindo-a como não definitiva, apresenta a seguin
te classificação geral: Dunitos-peridotitos serpentinizados do tipo Al
pino; Associação gabro-piroxenito-peridotito em grandes maciços; As
sociação piroxenito-gnaisses gábricos; Associação dunito-piroxenito
sienito-alcalino e diques de lamprófiro, sendo que os três primeiros 
conjuntos pertencem ao Pré-Cambriano e somente os demais, certa
mente, são de idade pós-devoniana 

Lessa Sobrinho, Andrade e Marques (1971) realizaram estudos na 
região da cidade de Santa Fé, municlpio de Jussara (GO) A 2 km a 
oeste de Santa Fé, aqueles autores constataram um corpo intrusivo 
com 9 por 6 km e de caráter principalmente ultramáfico. Tal corpo, 
por eles chamado Maciço de Santa Fé, revelou associações com rochas 
alcalinas, à semelhança de outras intrusões cretácicas registradas no 
sudoeste de Goiás, fato este que levou os mencionados autores a con
siderarem o Maciço de Santa Fé como componente da faixa alcalino
ultrabásica que se acondiciona nas bordas norte e nordeste da Bacia 
do Paraná 

Lessa Sobrinho, Andrade e Marques (op. cit ) definiram o Ma
ciço de Santa Fé como constituldo principalmente por rochas dun(
ticas e peridot(ticas, tendo nas bordas tipos alcalinos diferenciados 
(piroxenitos, gabros alcalinos, sienogabros e sienitos) "Todas estas 
rochas se encaixam no complexo cristalino (granitos e gnaisses) e 
atravessam uma seqüência de arenitos e conglomerados de idade de
voniana". Finalmente, aqueles autores mencionaram metamorfitos 
resultantes, com bom desenvolvimento de cristais neoformados, 
distantes até 500 m do corpo alcalino 

Lessa Sobrinho & Andrade (1971) constataram e corroboraram 
as proposições de Lessa Sobrinho, Andrade e Marques (1971 ), além 
do que correlacionaram o evento que deu origem ao Maciço de Santa 
Fé, no Cretáceo, com os diques, o si// de diabásio e os filões pegmatói
des a vermiculita que preenchem as fraturas das rochas dunlticas e pe
ridot(ticas na região de Jussara. 

Justo et ali i ( 1972), pesquisando n lquel na região de Água Branca 
(GO), constataram rochas ultrabásicas penetradas em sedimentos da 
Bacia do Paraná. Para a parte do Maciço de Água Branca que Justo et 
alii (op. cit.) trabalharam, propuseram, segundo os tipos de intrusão, a 
seguinte subdivisão: "O morro do extremo leste que parece formar 
parte de um corpo alongado, provavelmente um dique" (dunito ser
pentinizado); "a serra, especificamente, que é um corpo tabular su
borizontal, concordante com as camadas sedimentares" (serpentinito) 

Pena & Figueiredo (1972) realizaram reconhecimentos geológicos 
numa região sudoeste de Goiás e, como resultado, constataram intru
sões alcalinas reconhecidas como um vulcão, cinco sil/s e três corpos 
vulcânicos principais, além de cerca de três menores 

Segundo Pena & Figueiredo (op. cit. ), as rochas do Grupo I porá 
cortam, resultando contato térmico, além do embasamento, as For
mações Furnas, Ponta Grossa e Aquidauana, sendo esta última com
provada pelo vulcão Amorinópolis Os referidos autores também ci
taram a idade cretácea para a unidade em questão. 

Justo et a/ii (1974) complementaram a pesquisa de nlquel na 
região de Água Branca, oportunidade em que mantiveram a subdivi
são em dois tipos de intrusão para as rochas ultrabásicas daquela re
gião, conforme proposta de Justo et ali i (1972). 

Chaban et a/ii (1975) apresentaram resultados de pesquisas realiza
das no Morro do Engenho. Nestes resultados, aqueles autores referem
se ao morro como um maciço ultramáfico-alcalino de idade cretá
cea. Tal maciço, com caracteres de zoneamento e afinidade alcalina, 
também foi individualizado, por aqueles autores, em rochas dunlticas 
(núcleo), zona peridotito-piroxenltica, zona gábrico-alcalina, zona sie
nito-nefel (nica e rochas filoneanas. 

Pena et alii (1975) conclulram que as intrusões alcalinas do Grupo 
I porá estão alinhadas aproximadamente na direção N50° O, ladeadas 
pelos grandes f ai hamentos de caráter normal e de idade cretácea que 
se desenvolveram segundo o eixo de arqueamento NO Esta situação, 
em termos geológicos, representa a extensão para NO do Arco do 
Alto Parana(ba, local de jazimentos minerais importantes e onde fo-



ram encontrados aproximadamente 80 corpos kimberl lticos (Pena 
et ali i, 1975). 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) mencionaram, no âmbito da 
Folha em pauta, o Maciço de Santa Fé (dunitos e peridotitos), o Ma
ciço da Serra Água Branca (dunitos, peridotitos e piroxenitos), o Ma
ciço Morro do Engenho (subdivisão de Chaban et a/ii, 1975) e outras 
ocorrências (Lamprófiros e Kimberlitos). 

Campos et alii (1977), a partir de furos de sondagens na área do 
Projeto Canadá, mencionaram rochas (gneas de caráter ultrabásico-al
calino (piroxenitos, biotita-piroxenitos, nefelinitos, diabásios e ga
bros), as quais englobaram no Grupo lporá, através de correlações 
com as rochas dos morros do Engenho, Di o rama, Salobinha e dos Ma
cacos, os três últimos situados na Folha SE 22 Goiânia. 

Berbert (1981 ), tratando dos depósitos de n(quel do morro do 
Engenho, fez referências às rochas intrusivas ultramáfico-alcalinas, 
além de diques de rochas básicas e sien lticas do Grupo I porá. 

1 2.2 25.2- Distribuição na área 

As rochas do Grupo I porá distinguem-se como proeminentes altos to· 
pográficos, de inclinações bastante íngremes Na imagem de radar 
apresentam-se em morfologia maciça, algo enrugadas, destacando-se 
dos chapadões lisos que representam os sedimentos da Bacia do Pa
raná e dos sedimentos devonianos ou detríticos que recobrem as ro· 
chas granito·gnáissicas e quartzíticas. 

Este conjunto básico-ultrabásico alcalino, no âmbito da Folha 
SD 22 Goiás, restringe-se, quase que exclusivamente, à Folha SD 22· 
Y-D, além de outras pequenas ocorrências na Folha SD 22-Y-C. Na 
primeira, ocorre formando o Complexo Santa Fé, constitu ido por um 
conjunto de morros totalizando cerca de 11 km 2

, localizados a noro
este da cidade de Santa Fé. Também ocorre formando a serra da Água 
Branca, com aproximadamente 75 km 2

, e o morro do Engenho, onde 
ocupa cerca de 11 km 2

, os dois últimos situados respectivamente a N 
e NO do primeiro Finalmente, na Folha SD 22-Y-C, ocorrem como 
pequenos corpos alongados e alinhados segundo mais ou menos ENE, 
provavelmente condicionados à Falha do Meruri. 

1.2 2.25 3- Posição estratigráfica 

As rochas do Grupo I porá cortam o embasamento e atingem as rochas 
paleozóicas da Bacia do Paraná atravessando as Formações Furnas, 
Ponta Grossa e Aquidauana, sendo que nesta última o evento é com· 
provado pela observação do vulcão de Amorinópolis (Pena & Figuei· 
redo, 1972) 

Segundo Pena & Figueiredo (op cit ), o contato com as encai
xantes é térmico Observaram também que, com os arenitos daquelas 
unidades da Bacia do Paraná, o processo intrusivo resultou em intenso 
fraturamento e recozimento, com desenvolvimento de estruturas tipo 
disjunção colunar e formação de zona de fenitização que atingiu até 
500 m. Com as rochas do embasamento, por serem menos suscetíveis 
à formação dos fenitos, houve raras alterações. 

Campos et alii (1977). após analisarem hipóteses criadas a partir 
de resultados de furos de sondagens realizados na área do Projeto 
Canadá, em que obtiveram relações de contato entre rochas ultra 
básico alcalinas e uma seqüência vulcanossedimentar (? ). admitiram 
a possibilidade do Grupo I porá também cortar rochas do Grupo Cuia· 
bá. 

Na coluna estratigráfica da área em pauta, o Grupo I porá ocupa o 
mesmo plano das Formações Bauru e Utiariti, além do que está reco-

berto estratigraficamente pela Cobertura Sedimentar Terciário-Quater
nária. 

1.2.2.25.4 - Geocronologia 

Pelas suas relações estratigráficas com o Complexo Goiano (embasa
mento) e as Formações Furnas, Ponta Grossa e Aquidauana, a princi
pio, o Grupo I porá já poderia ser admitido como pertinente a idades 
pós-carbon (feras. Datações radiométricas efetuadas no Instituto de 
Geocronologia da USP a partir de intrusões do tipo alcalino ocorren
tes naquele grupo revelaram uma idade aproximada de 70 milhões de 
anos, seguramente correspondendo ao Cretáceo. 

De acordo com Pena & Figueiredo (1972), devido aos eventos si
multâneos dos falhamentos mesozóicos e da sedimentação da Forma
ção Bauru (Cretáceo Superior), bem como uma interdependência à 
falha de gravidade N50°0- intrusões (morro dos Macacos-lporá, 
Folha SE.22 Goiânia), o Grupo !porá, seguramente, pode ser datado 
no Cretáceo Superior. 

O conjunto básico-ultrabásico alcalino de Santa Fé, localizado a 
noroeste da cidade de Jussara, foi estudado por Barbour et ali i ( 1979), 
que realizaram cinco datações pelo método K/ Ar. 

As idades K/ Ar obtidas, cujos dados anal (ticos encontram-se na 
(Tab. 1.XXX li), mostraram, em quatro análises, valores concordantes 
dentro do erro experimental que variam de 83 a 88 MA, sendo todas 
elas efetuadas em biotita 

Apenas a determinação da amostra SF-001. B, obtida em feldspa
to, apresentou-se pouco mais jovem, indicando uma idade de 74 ± 3 
MA. Cabe assinalar que três das datações foram efetuadas em vários 
afloramentos do corpo principal e a citada acima foi obtida em uma 
pequena intrusão a oeste deste. 

Este corpo alcalino está inclu(do no Grupo !porá As intrusões de 
Santo Antônio da Barra, de I porá e de Montes Claros exibem idades 
aproximadas de 85 MA, conforme Hasui et alii (1980), 78 MA, 
Danni (1974), e 89 MA, Pena & Figueiredo (1972), respectivamente. 
Estas idades posicionam estes corpos alcalinos no Cretáceo, indicando 
que, durante a reativação mesozóica da Plataforma Brasileira, a borda 
N-N E da Bacia do Paraná foi bastante ativa. Contudo, a extensão para 
norte dos sedimentos paleozóicos (serra do Roncador, Água Bonita) 
está a indicar que o Grupo !porá não necessariamente representa as 
bordas da referida bacia, como vem sendo admitido. 

1.2 2.25 5 - Petrografia 

A indisponibilidade de informações de campo e a conseqLiente falta de 
estudos petrográficos mais apurados resultaram em divulgarem-se 
dados compilatórios no presente item Para isso foram consultados os 
trabalhos de maior relevância que versam sobre as rochas do Grupo 
I porá, ocorrentes na área em apreço 

Faria et alii (1968 e 1969) dividiram o Grupo I porá em: a) rochas 
plutônicas (sienitos, essexitos, piroxenitos e dunitos); b) rochas hipa
bissais (traquiandesitos, basanitos, lamprófiros e tinguaítos); c) rochas 
efusivas e piroclásticas. Apresentaram os seguintes caracteres petrográ
ficos: 

A) Rochas plutônicas -Neste conjunto incluem-se nordmarkitos, sie· 
nitos álcali-cálcicos (K-Ca), sienitos alcalinos (K-Na), sienogabros, 
essexitos, piroxenitos e dunitos 

Sienitos - São leucocráticos, de granulação média a grosseira, mas 
também de grão fino, constitu (dos mineralogicamente por ortoclásio, 

TABELA 1 XXXII 
Dados analíticos K/Ar para rochas alcalinas de Santa Fé 

N.o de 
N• de campo ordem Folha Utologia Material %K A~d (ccSTP) x 1 o-• %Aratm ldade(MA) Ref 

g 

169 SF-Q01 B SD22-Y·D Essexisto Feldspato 8,19 24,72 10,3 74±3 1 
170 SF-529 SD22-Y-D Missourito Biotita 5,58 19,26 16,0 85±2 1 
171 SF-Q04 SD22·Y·D Lamprófiro Biotita 6,25 21,76 83,4 85±7 1 
172 SF-523 SD22-Y-D Malignito Biotita 6,99 23,40 26,6 83±4 1 
173 SF·V SD22·Y-D Malignito Biotita 6,50 23,43 67,2 88±3 1 

Referência: 1 - Barbour et a/ii (1979) 

GEOLOGIA/213 



plagioclásio, nefelina, leucita, titano-augita, hornblenda comum, horn
blenda basáltica, variedades titan (feras de hornblenda, biotita, esfeno, 
apatita, zircão, espinélio, opa.cos e produtos de alteração. A divisão 
em sienitos álcali-cálcicos e sienitos alcalinos sustenta-se no teor de 
nefelina presente, a qual, estando em grande quantidade, é acompa
nhada por máficos mais sádicos, como a hastingsita 

Sienogabros - Pela própria aglutinação definem a transição entre 
os sienitos e os gabros (alcalinos). São rochas cujo aspecto macros
cópico lembra uma pele de leopardo. Apresentam granulação média 
a grosseira, sendo bastante ricos em máficos (50%) e plagioclásio (30% 
a 40%), estando o ortoclásio subordinado. Constitui-se mineralogica 
mente por olivina, titano-augita e acessórios como apatita, esfeno e 
zircão. 

Essexitos - São rochas de pequena abundância e grande variação 
composicional, devido ao seu próprio caráter de transição. Ocorrem 
nas bordas dos corpos ultrabásicos, associadas aos piroxenitos. Apre
sentam cor negra, granulação média e são, mineralogicamente, consti
tu idas principalmente por olivina magnesiana (crisolita), augita, bio
tita e plagioclásio (labradorita). 

Piroxenitos e dunitos - São corpos alcalinos, caracterizados por 
possufrem rochas de composição ultrabásica bastante semelhantes em 
diferentes ocorrências. De maneira geral as rochas ultrabásicas, que 
topograficamente constituem altos, estão cercadas por tipos mais 
ácidos (sienito e nordmarkito), como bem foi observado no morro dos 
Macacos (Folha SE.22 Goiânia). 

Piroxenitos - Apresentam cor negra, granulação média e são cons
titufdos sobretudo por cristais subédricos a euédricos de diálaga e 
augita e abundantes cristais de minerais opacos como magnetita e il
menita. 

Dunitos -São compostos quase que exclusivamente por crisolita 
e, em proporções inferiores, por magnetita e ilmenita. A porção mais 
central dos dunitos apresenta-se geralmente bastante brechada, com 
cimentação silicosa na forma de calcedônia, verde ou branca, quartzo 
e óxido de ferro. Em direção às bordas grada para piroxenito. 

No aspecto macroscópico, os dunitos são rochas granulares finas, 
coloração amarelo-ocre (cor de alteração). com pontos e concentra
ções de minerais opacos. A massa fundamental é formada pela crisoli
ta, representada por cristais euédricos, fraturada, e apresenta-se alte
rada em grau variável à serpentina, talco, magnetita e carbonato. 

Nordmarkitos - São rochas granulares de coloração cinza-amar
ronzado. A granu I ação grosseira é formada por cristais euédricos de 
ortoclásio e cristais anédricos de quartzo. Apenas a pistacita, em raros 
cristais, foi encontrada como representante dos máficos. 

8) Rochas hipabissais - Os lamprófiros são rochas de coloração negra 
brilhante, nos quais destacam-se tipos litológicos com uma caracterfs
tica comum: a textura porfirftica, com fenocristais de biotita, horn
blenda, augita e olivina. 

A partir de uma descrição petrográfica detalhada, os lamprófiros 
foram classificados por Faria et a/ii (1968 e 1969) em monchiquito e 
furchito, conquanto também tenham sido determinadas ocorrências 
dos tipos andesfticos e basálticos. 

Monchiquito - 10 a rocha de cor negra, tendo como seu principal 
constituinte fenocristais de titano-augita imersos em matriz afan iti
ca. Microscopicamente a titano-augita apresenta-se como fenocristais 
euédricos, maclados (ampulheta). bem como na matriz. 

A olivina ocorre em proporções minimas, em cristais de até 0,5 em 
alterados a serpentina. A biotita, rica em ferro, ocorre apenas na 
matriz, a qual, além dos máficos, ainda apresenta a pseudoleucita e 
opacos. 

Foi obtida a seguinte composição moda! média para o monchiqui
to: augita (50%-55%); biotita (10% a 15%); olivina (5%); pseudo
leucita (25%). 

Furchito - 10 a rocha negra pórfira, com pequenos fenocristais de 
augita titan(fera hospedados em matriz afanftica. A titano-augita, 
como a do tipo anterior, é maclada e zonada, bem como desenvolve 
uralitização e passagem para biotita. A matriz constitui-se por titano
augita, biotita, opacos e plagioclásio (An4 0 %), além de cristais que 
apresentam baixo indice de refringência, identificados como nefelina 
e zeolita. 10 importante ressaltar que a augita soma cerca de 75% da 
rocha. 

Os traquiandesitos apresentam coloração cinza-claro, são porfir(
ticos com pequenos cristais de plagioclásio (até 4 mm), imersos em 
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matriz afanitica. Ocorrem também muitos cristais de ortoclásio, às ve
zes como fenocristais. 

A rocha constitui-se essencialmente por plagioclásio (An
3 5 

_ 
4 5 

%) 
Ocorrem raramente fenocristais de titano-augita e olivina, os quais 
apresentam-se muito corroidos pela matriz. Tal matriz é constitui
da essencialmente por plagioclásio e em menores proporções por má
ficas. São comumente observadas cavidades amigdaloidais, sendo es
tas quase sempre preenchidas por calcita, clorita, zeolita e calcedô
nia. Também compõem a matriz biotita, apatita, epidoto e opacos 

Basanitos - São rochas porfiriticas de cor chocolate, com cris
tais euédricos de plagioclásio de até 0,5 em imersos em matriz afani
tica bastante rica em vesiculas preenchidas por cal cita. Ocorrem tam
bém raros fenocristais de olivina alterando-se para serpentina e clorita. 

O plagioclásio ocorre em maior abundância como fenocristais e na 
matriz. Possui lamelas de macias nitidas, habitualmente é zonado, 
apresenta basicidade de An 5 0 _55 % e seus cristais apresentam tendên
cia a se disporem em arranjos triangu f ares 

A nefelina ocorre como pequenos cristais anédricos intersticiais e, 
compondo a gama de minerais secundários, foram identificados cal
cita, clorita, epidoto, sericita e minerais opacos 

Tinguaítos - São rochas porfiríticas, de intensa cor verde, forma
das por fenocristais, bastante euédricos, de sanidina, anortoclásio, 
kersutita e aegerina-augita A matriz constitui-se por cristais acicula
res de aegerina-augita e aegerina, zonados e maclados (ampulheta) 
Dentre os minerais acessórios destacaram-se magnetita e sericita 

C) Rochas efusivas e piroclásticas - As lavas fonol íticas constituem 
rochas que variam de meso a melanocráticas de cor marrom, porfirí
ticas e constituídas por fenocristais euédricos, hospedados em matriz 
afanítica. Os fenocristais são constituídos por noseana e augita e a 
matriz é formada, em parte, por produtos de devitrificação, a qual re
sultou numa mistura de augita mais plagioclásio, alterados para epí
doto e calcita e, em outra parte, por microcristais de plagioclásio 

Os cristais de noseana possuem caracteres próprios, apresentam-se 
corroídos e com as bordas escurecidas. Tal mineral foi identificado 
através de testes microqu ímicos e constituem aproximadamente 10-
20% da rocha. Magnetita e apatita aparecem como acessórios 

As lavas traquiandesíticas constituem tipos petrograficamente cor
respondentes aos hipabissais São rochas porfiríticas de coloração 
marrom-chocolate, com fenocristais de plagioclásio (andesina) e augi
ta, imersos em matriz afanítica, a qual está comumente cheia de amíg
dalas e vesículas, estando as primeiras preenchidas por zeolita, cal
cita, clorita e quartzo 

A matriz constitui-se por ripas de plagioclásio, às vezes orientadas, 
além de cristais de augita e magnetita alterada para limonita. Existe 
também grande quantidade de minerais opacos (magnetita) 

Pena et alii (1975) apresentaram estudos petrográficos de vários 
grandes corpos plutônicos, dos quais, dentro da Folha em trato, des
tacaram-se os que formam os Maciços de Santa Fé (Água Branca) e 
Morro do Engenho. 

A) Morro do Engenho- Trata-se de um maciço ultrabásico zonado de 
filiação alcalina, o qual foi individualizado por Chaban et alii (1975) 
em um núcleo de rochas duníticas, uma zona peritodito-piroxeniti
ca, uma zona gábrico-alcalina e uma zona sienito-nefelínica 

As rochas desse maciço encontram-se encaixadas nos arenitos da 
Formação Furnas. 

Rochas duníticas - Representam aquilo que Chaban et a/ii (op. 
cit.) denominaram de núcleo. É formado por dunitos parcialmente 
serpentinizados, coloração esverdeada ou amarelo-esverdeada, granu
lação fina, com cristais de olivina completamente alterados Consti
tuem-se essencialmente por olivina alterada e, como secundários, ocor
rem carbonato e clorita Olivina parcialmente serpentinizada aparece, 
comumente, alternando-se a indingsita 

Zona peridotito-piroxenítica - Estas rochas ocorrem cortando as 
rochas dun íticas. Os dados obtidos por Pena et ali i ( 1975) foram a 
partir de furos de sonda e poços 

As rochas são de cores variadas como bordeaux-amarelada e cinza
escuro, granulação fina e estrutura maciça 

Na observação microscópica, apresenta cristais de olivina parcial
mente serpentinizados, ocorrendo a indingsita como principal produ
to de alteração, podendo também ocorrer carbonato, talco e augita 
O piroxênio exibe schielliritização e macia polissintética 



Os piroxenitos mostram-se em cores castanho-escuras e cinza
escuro, granulação média, além de veios de carbonato e serpentina. 
Constituem-se essencialmente por augita e subordinadamente olivina 
e plagioclásio. 

Zona gábrico-alcalina - As rochas dessa zona poderão ser obser
vadas ao sul do Maciço Morro do Engenho e são compostas por ti
pos gábrico-alcalinos, além de termos transicionais a peridotito e pi
roxenito. 

As rochas gábricas apresentam-se em coloração cinza a amarelada, 
granulação média a fina e textura suborientadas, com veios finos de 
carbonato e serpentina. 

A partir de uma amostra de furo de sonda, foi obtida a seguinte 
composição moda!: plagioclásio (30%), biotita (10% a 15%), augita 
(40% a 50%) e opacos (10%) 

Os cristais de plagioclásio ocorrem na forma anédrica e geminados 
segundo a lei da Albita. A zeolita representa os minerais secundários 

Zona sienito-nefel fnica - São rochas caracterizadas pela coloração 
cinza-claro e textura grosseira. Poderão ser bem observados, a olho nu, 
os cristais de feldspatóide, biotita, esfeno e, às vezes, apatita. Também 
poderão apresentar textura porfirftica, com fenocristais de nefelina, 
os quais atingem até 1 ,5 em de comprimento. 

Seus caracteres microscópicos são: textura granular isotrópica, 
com feldspato potássico pertitizado e fenocristais de sanidina, tudo 
imerso em matriz feldspática A grande expressão da nefelina carac
teriza de fato o sienito. Foram observadas também evidências de utili
zação do piroxênio, bem como titano-augita zonada com bordas de 
aegirina 

Carbonatito - Na porção oeste do morro do Engenho, cortando o 
dunito, foi observado carbonatito em finas vênulas entrelaçadas. 

Jacupiranguito - Na porção leste do morro, na zona de transição 
entre o piroxenito e o nefelina-sienito, através de furo de sonda, fo
ram encontradas rochas constitu (das essencialmente por piroxênio e 
magnetita, as quais foram reconhecidas como Jacupiranguito, sendo 
que este tipo litológico parece estar restrito apenas a essa área. 

B) Maciço de Santa Fé - Esse maciço constitui-se por um conjunto 
litológico em que predominam rochas dunfticas e peridotfticas, sendo 
que, em suas bordas, aparecem tipos diferenciados como piroxenitos, 
gabros alcalinos, sieno-gabros e sienitos. 

Todas as rochas do Maciço de Santa Fé estão alojadas no Comple
xo Goiano, bem como cortam uma seqüência sedimentar devoniana, re
presentada pela Formação Furnas. Desta forma, resultaram metamor
fitos, com desenvolvimento de cristais neoformados, distantes até cer
ca de 500 m da intrusão, tendo sido identificados halos metamórficos 
desde albita-epfdoto-homfe/s até feldspato-cordierita-homfe/s. 

Também foram verificados, relacionados a essa intrusão, vários di
ques e um si// âe diabásio que ocorrem na região da cidade de Jussa
ra, no quadrante sudoeste da Folha SD 22-Z-C, além de filões pegma
tóides básicos, a vermiculita, encontrados nas fraturas dos dunitos e 
peridotitos. 

Dunitos - Exibem colorações amarelo-acres e amarelo-esverde
adas e granulação fina e média. Em observação microscópica, notou-se 
a substituição da olivina pela serpentina. À medida que se eleva o teor 
em augita (20%-30%), a rocha grada para um peridotito. Também ob
servaram-se veios de calcedônia e limonita cortando superficialmente a 
rocha. 

Foi obtida a seguinte composição moda! estimada: olivina-crisolita 
(40%-80%), crisolita e antigorita (10%-30%), augita (0%-5%) e opacos 
(5%-30%). 

Missouritos - Esse tipo litológico exibe coloração negra com man
chas brancas e granulação média. Em observação microscópica, notou
se a augita maclada e zonada, com desenvolvimento de biotita em suas 
bordas. A olivina encontra-se pouco alterada e a leucita bem desenvol
vida, de maneira que, em estado fresco, manifesta macia parquet 
(Lessa Sobrinho; Andrade; Marques, 1971 ). 

Sua composição moda! estimada é a seguinte: augita (50%-BO%), 
leucita (15%-20%), olivina-crisolita (10%-15%), biotita (5%-10%) e 
opacos ( < 5%1. 

Gabros alcalinos e sieno-gabros - Essas rochas representam uma 
gradação para sienitos num sentido e para missouritos em outro. Exi
bem coloração cinza-claro com pontuações brancas e granulação fina. 

Para o gabro alcalino, obteve-se a seguinte composição moda! es
timada: augita (40%-50%), plagioclásio (30%-40%), biotita (10%-

15%), nefelina (0%-10%) e opacos (< 5%). Com o surgimento do mi
crocl fnio, que resulta na diminuição dos teores de augita (20%-30%) 
e plagioclásio, a rocha grada para o sieno-gabro, contudo mantendo as 
demais caracterfsticas. 

Sienitos -São rochas de coloração cinza e granulação média. Seus 
caracteres microscópicos são: intensa pertitização do feldspato alcali
no, em que se desenvolvem plagioclásio por exsolução e transforma
ção em clorita da biotita. 

As rochas sien fticas, a exemplo do gabro alcalino e do sieno-gabro, 
encontram-se associadas aos missouritos. 

É a seguinte sua composição moda I estimada: aegerina-augita 
(15%-20%), microcl fnio (30%-35%), plagioclásio-andesina (30%-35%) 
e opacos (5%). 

Representando as derivações filonianas deste maciço intrusivo em 
pauta, existem corpos de filiação alcalina que podem ser agrupados 
em 3 tipos (Pena et alii, 1975). 

Lamprófiros e basanitóides -São rochas afanr'ticas, amigdalóides, 
de granulação fina e coloração cinza-bordeaux e cinza-amarelado. Seus 
principais constituintes minerais são andesina, augita e biotita, além 
de opacos, zeolita e vidro como acessórios. Sua composição moda! 
estimada é plagioclásio-andesina (30%-50%), biotita (1 0%-20%), 
augita (5%-10%), opacos (10%-15%) e amfgdalas (10%-15%). 

Diferenciados microgran fticos sádicos - São tipos que se apre
sentam com a coloração esverdeada, com cristais aciculares de aegirina 
de 1 em de comprimento, reunidos em massas que atingem 50% da 
rocha e revelando a seguinte composição moda! estimada: aegerinâ 
(30%-50%), plagioclásio-oligoclásio (10%-15%), microcl(nio (10%-
15%), quartzo ( 1 0%-20%) e opacos (5%). Pode também ocorrer cal
cedônia e clorita. 

Filões pegmatóides básicos a vermiculita -São mineralizações de 
vermiculita alongadas nas fraturas e disseminadas, como se fossem bol
sões, nas rochas dunfticas e peridotfticas. Ocorrem ainda feldspato, 
euxenita, diopsfdio e apatita, além da vermiculita. 

Diabásio - Foram constatados vários diques de diabásio, relaciona
dos ao evento que deu origem ao Maciço de Santa Fé. Obteve-se uma 
amostra com as seguintes caracterfsticas: coloração cinza-escuro, gra
nulação fina, textura isotrópica e apresentando a seguinte composição 
moda! estimada: augita (40%-BO%), plagioclásio-oligoclásio (20%-
40%), biotita (5%-10%) e opacos (5%-10%). Estão presentes ainda a 
pistacita, a clorita e a apatita. As rochas podem ocorrer como si// ou 
diques. 

1.2.2.26- Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária 

1.2.2.26.1 -Generalidades 

Sob a denominação acima, reúnem-se neste trabalho os remanescen
tes das superffcies de aplainamento que ocorrem na presente área, a 
exemplo das áreas vizinhas. 

Um dos primeiros trabalhos de caráter informativo que trata do 
aludido problema foi desenvolvido por Oliveira & Muhlmann (1965) 
nas proximidades de São Vicente (MT). Ali, os referidos autores utili
zaram a denominação de "Unidade C" a uma seqüência sedimentar 
que, para os mesmos, tratava-se de uma unidade litoestratigráfica. 

Barbosa et a/ii (1966) denominaram de Formação Araguaia a sedi
mentação terciária pliocênica observada em muitos lugares ao longo 
do Tocantins e do Araguaia e na mesopotâmia desses dois rios. Para 
estes autores, essa formação assemelha-se à Formação Barreira do N ar
deste brasileiro, com espessura máxima de 80 metros, constitufda ini
cialmente por um conglomerado basal petromftico com seixos mal 
rolados, seguidos por uma sucessão de siltes e areias siltosas mal estra
tificadas de cores variadas, expostas em forma de altos paredões aver
melhados principalmente ao longo do rio Araguaia, constitufdos de 
sedimentos tipicamente fluviais, apresentando até cinco nfveis de sei
xos sub-rolados e subangulares. 

Mais tarde, quando do mapeamento de semidetalhe da área situada 
no centro-leste de Mato Grosso, região de Sangradouro, Batovi, Te
souro e Guiratinga, Gonçalves &Schneider (1968) também identifi
caram a citada cobertura, ao mesmo tempo em que descreveram um 
material arena-argiloso inconsolidado, avermelhado, que constituiria 
aquela unidade. Posteriormente, em 1970, estes mesmos autores pro
puseram a denominação de "Formação Cachoeirinha" para o que vi
nha sendo denominado de "Unidade C" nos relatórios preliminares da 
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PETROBRÁS A denominação retrocitada adveio da localidade ho
mônima sftio de sua seção tipo, distante cerca de 30 km ao norte de 
Poxoréo, próximo à BR-070 (ex-B R-41 ). Adotaram como caracterfs 
ticas diagnósticas desta unidade, além do material arena-argiloso in
consolidado, os horizontes constituídos por argilitos cinza com estra
tificação incipiente e arenitos com níveis de conglomerados. 

Em área localizada na parte central do sudoeste de Goiás, Vi e i r a 
(1968) também denominou de "Unidade C" a um material de consti
tuição predominantemente argilosa. Verificou ali, o autor, um fino 
leito de laterito, tido pelo mesmo como "verdadeiro conglomerado 
basal", recoberto por argilas de colorações cinza, creme e verde-claras, 
com grãos de areia, sem estlatificação e pouco consolidadas. 

Dentro do que denominou de Formações Terciário-Quaternárias 
(TQdl), Barbosa et alii (1970b) apresentaram "uma formação laterí
tica, ferrífera", localizada no topo das chapadas e chapadões repre
sentativos do aplainamento sul-americano. Noticiaram ainda que "às 
vezes, há nessas chapadas uma sedimentação arena-argilosa, com con
glomerado basal". 

Segundo Lessa Sobrinho & Andrade (1971 ), o fenômeno se de
senvolveu assim: desde a deposição dos sedimentos devonianos e após 
as intrusões das rochas cretácicas, houve contribuição de material 
de decomposição destas, durante os vários ciclos geomorfológicos a 
que estiveram submetidas. Em conseqüência destes processos, resul
taram extensas coberturas de material detrítico parcialmente lateri
zado, podendo ser arenoso, síltico ou argiloso, conforme as rochas 
das quais foram originadas. Disseram ainda que estes depósitos pode
riam ter origem fluvial. 

Ao reconhecerem uma cobertura detrito-laterítica sobre a Cha
pada dos Parecis, Figueiredo et alii (1974) propuseram uma seção 
tipo, onde reconheceram quatro horizontes de caráter fundamental
mente edafoestratigráficos (Solo argila-arenoso; Horizonte pisolftico; 
Horizonte mosqueado; e Horizonte formado pelas rochas subjacentes 
alteradas). 

Segundo Muhlmann et a/ii (1974), o que reconheceram como 
"Formação Cachoeirinha" compreende uma seqüência suprabasáltica 
constituída de sedimentos arena-argilosos vermelhos, documentados 
no centro-leste de Mato Grosso e sudoeste de Goiás. 

Na área do Projeto Centro-Oeste de Mato Grosso, Padi lha et ali i 
(1974) caracterizaram sua "Unidade TQdl" capeando as seqüências se
dimentares Eopaleozóicas (eo-PZi) e Parecis (Kp), a qual se consti
tuía por quatro horizontes perfeitamente identificáveis no campo: 
Horizonte 1 (Solo vermelho, argila-arenoso, rico em concreções 
ferruginosas); Horizonte 2 (blocos de concreções laterfticas denomi
nadas de pisolitos); Horizonte 3 (argilas coloridas, mosqueadas); Ho
rizonte 4 (rocha alterada bastante friável). 

Mantendo a mesma linha de pensamento acima exposta, Ribeiro 
F i lho et a/ii (1975) noticiaram a existência de coberturas I ater fticas 
e areno-lateríticas sobre a Chapada dos Parecis, Planalto da Chapada 
e serra de Tapirapuã, bem como restos da mesma na Baixada Cuiaba
na e sobre a Formação Diamantino, na região de Paranatinga, às quais 
denominaram de "Unidade Terciário-Quaternária Detrito-Laterftica 
(TQd I)", Consideraram como perfil mais completo aquele composto 
por três horizontes: Horizonte A (fina camada de solo húmico, arena
argiloso, nódulos ferruginosos ou manganesfferos e com quartzo resi
dual); Horizonte B (estrutura piso i ítica no topo e com quartzo re
sidual); Horizonte B (estrutura pisolítica no topo e variegada na 
base, deposição de canga); Horizonte C (saprólito, gradando para a 
rocha matriz). A seguir, ao ser analisada por Olivatti & Ribeiro Fi
lho (1976), foi admitida como uma unidade edafoestratigráfica que 
aparece extensivamente sobre rochas arenosas, nos divisores de 
águas das Chapadas dos Parecis e dos Guimarães e das serras Daniel 
e Formosa. 

Para Luz et alii (1978), sua "Unidade Terciário-Quaternária De
trito-Later ftica (TQd I)" ocorre como restos de superf ( cies de aplaina
mento sobre rochas pertencentes às unidades mais antigas. ~ represen
tada por lateritos maduros e zonados, identificados geralmente por 
quatro horizontes, a saber: rocha alterada; zona das argilas ou zona 
"pálida"; horizonte piso i ftico e solo marrom-avermelhado. 

Santos & Freitas (1979), com base em trabalhos anteriores e in
terpretação de imagens de radar, reconheceram a "Formação Ca
choeirinha", litologicamente constituída por uma cobertura arena
argilosa de coloração róseo-clara, granulometria fina a grosseira, con
tendo lentes de conglomerado petromftico. Entretanto, em suas reco-
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mendações ressaltaram a necessidade de melhor amostragem sobre a 
referida cobertura, a fim de que ficasse entendido perfeitamente o que 
se poderia chamar de unidade litoestratigráfica e unidade edafo
estratigráfica e assim se definisse realmente a "Formação Cachoeiri
nha" descrita pela PETROBRÁS e/ou "Unidade Detrito-Laterítica" 
mencionada nos trabalhos do DNPM. 

Cunha et alii (1981) denominaram de Cobertura Sedimentar Ter
ciário-Quaternária aos sedimentos areno-pelitosos predominantemente 
inconsolidados e parcialmente laterizados, com presença de cangas 
laterfticas, localizados na porção sudoeste da Folha SC.22 Tocantins, 
em partes das quadriculas SC.22-Y-A, SC.22-Y-B, SC.22-Y-C e 
SC.22-Y-D, em detrimento à sedimentação terciária, pleistocênica, 
chamada por Barbosa et ali i (1966) de Formação Araguaia. 

Recentemente, Ghignone (1980), ao comentar sobre a "Formação 
Cachoeirinha" disse que um afloramento de lamitos e folhelhos sílti
cos e arenosos, situados nas proximidades da fazenda Cachoeirinha, 
conduziu os geólogos da PETROBRÁS a uma arriscada generalização 
que os levou a considerar as superfl'cies arrasadas que se distribuem 
por vastas áreas dos estados de Mato Grosso e Goiás como representa
tivas de uma unidade litoestratigráfica distinta. Continuou dizendo 
que, no entanto, as pesquisas não têm confirmado a presença dessa 
litologia em qualquer outra localidade e que a mesma parece estar 
restrita ao curso superior do rio das Mortes, representando depósitos 
de sua planície de inundação. Conclui o autor dizendo que os proce
dimentos estratigráficos corretos não permitem que se lhe atribua o 
status de formação, em vista da manifesta ausência de mapeabilidade. 
Em determinado trecho de seu comentário, adiantou: "O que se 
observa é que as superffcies arrasadas e elevadas constituem-se de elú
vios e colúvios, sustentados por níveis lateríticos, às vezes bastante 
espessos". 

Para os autores do presente trabalho, a discutida "Formação Ca
choeirinha" de Gonçalves & Schneider (1970) se constitui, na rea
lidade, em um horizonte superficial intensamente alterado e intempe
rizado pertencente às unidades litoestratigráficas sobre as quais, 
eventualmente, se encontra. Assim sendo, a referida cobertura deixa 
de figurar como unidade litoestratigráfica à parte pard se constituir 
simplesmente numa unidade edafoestratigráfica, de comum acordo 
com o que anteriormente propuseram Figueiredo et alii (1974) e 
Olivatti & Ribeiro Filho (1976), para as áreas por eles mapeadas. 
No caso da Folha SD.22 Goiás, o fenômeno ocorre sobretudo em 
áreas ocupadas pela Formação Aquidauana (F ig. 1 .111) e pela Co
bertura Sedimentar Terciário-Quaternária, antiga Formação Ara
guaia de Barbosa et alii ( 1966). 

~ interessante ressaltar que sobre o Planalto dos Guimarães, 
onde foi descrita a For mação Cachoeirinha, existem, na verdade, 
depósitos residuais de antigos canais fluviais provavelmente de ida
de Terciário-Quaternária, hoje laterizados e que estão envolvidos 
aqui pelo TQdl, devido à impossibilidade de individualizá-los. A se
ção tipo da "Formação Cachoeirinha" descrita por Gonçalves & 
Schneider ( 1970), sem dúvida nenhuma, é representativa de um des
ses paleocanais. Depósitos esses que não devem estar relacionados à 
planfcie de inundação do rio das Mortes, como quer acreditar 
Ghignone ( 1980), e sim a algo mais antigo. 

1 2 2 26 2 - Distribuição na área e espessura 

As ocorrências que constituem a cobertura ora discutida foram iden
tificadas com base principalmente em interpretações de imagens de 
radar e informações de campo, além dos dados colhidos em trabalhos 
anteriores. A referida cobertura tem maior registro na porção NO da 
Folha, ocorrendo sobre os sedimentos cretácicos da serra do Ronca
dor (Drago, 1981 b) e adentrando a oeste para a Folha SD.21 Cuiabá 
e a norte para a Folha SC.22 Tocantins. Adicionam-se a isto horizon
tes laterizados em pequenas partes nas quadriculas SD.22-X-B, 
SD.22-X-C, SD.22-Z-A, SD.22-Z-B, SD.22-Z-C e SD.22-Z-D, recobrin
do rochas das unidades mais antigas que ocorrem na área em epígra
fe. Na quadrfcula SD.22- Y-C, encontra-se sobre os sedimentos perten
centes à Formação Aquidauana, a NO desta Folha e a SOe sul de Ba
tovi, e ainda sobre sedimentos da Formação Bauru, ao sul de General 
Carneiro Pequenas manchas são também verificadas ao SOda Folha 
SD.22-V-C, e sobre os litótipos da Formação Diamantino, a NE de 
Paranatinga, bem como na Folha SD.22- Y-D, sobre rochas pertencen
tes ao Grupo I porá. 



No que concerne à espessura, Gonçalves &Schneider (1970) veri
ficaram um máximo de 80 m, na seção tipo de sua Formação Cachoei
rinha, ao mesmo tempo em que registraram menores espessuras, da 
ordem de 20 m. Os referidos dados também foram relacionados por 
Schneider et ali i (1974). 

Para Padilha et a/ii (1974), a espessura do TQdl é variável de acor
do com o posicionamento do nível freático, em relação à superHcie 
topográfica da região. Nas proximidades do rio Arinos registraram 
15 m, através de diferença de cota. Enquanto isso, na área abrangida 
pelo Projeto Serra Azul, Ribeiro Filho eta/ii (1975) calcularam cerca 
de 40 m. 

Durante o trabalho de reconhecimento efetuado por Santos & 
Freitas (1979) constataram os mesmos cerca de 80 m de sedimentos 
para o que era chamado de Formação Cachoeirinha. Sabe-se hoje que 
o que existe ali nada mais é que o testemunho de um desses depósitos 
residuais de canais fluviais mencionados anteriormente. A mesma es
pessura foi também registrada presentemente, sendo que o horizonte 
em processo de laterização, aqui discutido, não deve ultrapassar os 
40 m, fenômeno que seguramente se repete dentro da área objeto des
te trabalho. 

1.2.2.26.3 - Posição estratigráfica 

A referida cobertura, como já foi dito linhas acima, se constitui no 
produto final dos diferentes estágios de aplainamento, aparecendo, 
conseqüentemente, capeando todas as unidades litológicas aflorantes 
da área. 

Para Vieira (1968), a Unidade C é encontrada diretamente sobre as 
rochas da Formação Bauru, do Grupo I porá ou sobre os basaltos da 
serra Geral. No que se refere à idade, assim se expressou: "Por se 
assentar sobre uma superHcie peneplanizada formada sobre sedimen
tos até do Cretáceo Superior e já movimentados por processos tectô
nicos, e considerando o grau de consolidação dos seus sedimentos, 
atualmente sendo erodidos, podemos datar a unidade com razoável 
precisão como tendo se formado no perfodo Terciário. Não foram 
achados fósseis na unidade". 

Posteriormente, Gonçalves &Schneider (1970), ao se referirem a 
sua "Formação Cachoeirinha", disseram que aqueles sedimentos de
positaram-se discordantemente sobre as formações subjacentes, in
cluindo rochas pertencentes ao embasamento cristalino. Notificaram 
ainda que: "O contato com as formações subjacentes geralmente é 
aproximado, e não apresenta quebra de relevo devido aos detritos 
escorridos para as porções baixas". Referindo-se à idade, situaram-na 
tentativamente no Terciário. 

Adotando os mesmos conceitos de Gonçalves & Schneider (op. 
cit.), Muhlmann et alii (1974) informaram também que a referida 
unidade recobre discordantemente as formações paleozóicas e meso
zóicas, além do embasamento da porção noroeste da Bacia do Para
ná. Desta maneira, adotaram, por tentativa, idade terciária para a mes
ma 

Constatando que sua Unidade TQdl recobre os sedimentos Eo
paleozóicos (eo-PZi) e Parecis (Kp), Padilha et alii (1974) admitiram 
um contato gradativo entre essas unidades. Atribuíram idade terciário
quaternária após considerarem que "a Unidade TQdl esteja profunda
mente recortada pelo ciclo atual de erosão e que o ciclo de pedipla
nização que provocou seu aparecimento corta estratos terciários mé
dios a superiores" 

Ao abordarem o assunto, Ribeiro Filho et alii (1975) menciona
ram uma passagem gradual da rocha matriz para o que denominaram 
de Horizonte C. Conseqüentemente, a idade terciário-quaternária ado
tada estaria relacionada "à superflcie de peneplanização que atuou em 
cotas de 500 a 600 m". Posteriormente, Luz et a/ii (1978) ventilaram 
as mesmas informações acima escritas. 

Tendo em vista tratar-se de uma cobertura relacionada a uma su
perfície de aplainamento, onde as concentrações latedticas origina
ram-se através de processos pedogenéticos, os autores do presente tra
balho verificaram que há na verdade uma passagem gradual entre a ro
cha matriz e a aludida cobertura. Além disso, acreditam em uma ida
de terciário-quaternária, com base no aplainamento Sul-Americano 
noticiado por King !1956) e Braun (1971 ). 

1.2.2.26.4- Litologias 

A unidade presentemente abordada encontra-se bem delineada nas 
imagens de radar e apresenta-se geralmente capeando grandes chapa-

dões. Essas superHcies de formas aplainadas são quase literalmente as
soalhadas por lateritos e outras vezes por extensos areões. Sobre a 
mesma é visível o desenvolvimento de uma vegetação típica de Sava
na, além de matas ciliares, ao longo de regatos quase sempre perió
dicos. 

Constituem-na litologicamente materiais areno-argilosos ou argila
arenosos inconsolidados, que exibem colorações vermelho-alaranjadas 
ou, às vezes, róseo-claras. A granulometria varia de fina a média, com 
os grãos de quartzo em geral angulosos e subangulosos. Junto a isto, 
ocorrem uma vez ou outra lentes de conglomerados, com seixos de 
quartzo ou s(lex imersos em matriz arenosa, produto de depósitos re
siduais de canais já mencionados linhas atrás (Fig. 1.112). 

Níveis de concreções ferruginosas ou bolsões de cangas lateríticas 
são comumente encontrados na parte mais inferior do perfil, os quais 
muitas vezes comportam-se como se fossem verdadeiros conglomera
dos basais. 

1.2.2.26.5- Origem 

Com relação a isto, Gonçalves & Schneider (1968) escreveram ape
nas que os sedimentos inconsotidados da então Unidade C estão 
relacionados a uma superfície de aplainamento, esculpida em clima 
semi-árido. Posteriormente, em 1970, os mesmos autores disseram 
que os sedimentos inconsolidados da "Formação Cachoeirinha" são 
detritos areno-argilosos preservados em uma superfície de aplaina
mento de vastas proporções, esculpidas em clima semi-árido, durante 
uma fase estável do Terciário. 

Para o que denominaram de Cobertura Detrito-Later(tica e "ou 
Areno-Argilo-Laterítica", Lessa Sobrinho & Andrade (1971) discuti
ram uma possível origem aluvial, tendo como base o fato de encon
trarem-se comumente lagos e meandros abandonados nas proximi
dades do rio Araguaia. 

Segundo Maignien (apud Luz et alii, 1978), a origem da "uni
dade" estaria relacionada a formações arenosas permeáveis, caul(ni
cas e com algum conteúdo em ferro. Ocorreria isto sobre uma re
gião de topografia plana, clima tropical a subequatorial, com pluvio
sidade e temperatura caracterfsticas. 

Conforme escreveram Muhlmann et alii (1974), a "Formação 
Cachoeirinha" apresenta características de deposição fluvial em 
condições climáticas semi-áridas, preservada em extensa superfície 
de aplainamento. 

Para Padilha et a/ii (1974), a origem da sua unidade TQdl está in
timamente relacionada a menor ou maior exposição do nível freático. 
Implicariam isto também a temperatura, pluviosidade/ano, topogra
fia plana e clima equatorial úmido, com o desenvolvimento de esta
ções secas e chuvosas bem definidas. 

Ainda sobre o que reconheceram como "Formação Cachoeirinha", 
Schneider et alii (1974) escreveram que a mesma apresenta caracterís
ticas de deposição fluvial, em condições climáticas semi-áridas, preser
vadas em extensa superfície de aplainamento. 

A Unidade Terciário-Quaternária Detrito-Laterítica (TQdl) de Luz 
et ali i (1978) tem origem associada à superfície de peneplanização, em 
cotas que giram em torno de 500 a 600 m. 

A aludida cobertura, considerada que é pelos autores do presente 
trabalho como o produto residual das unidades litológicas subjacentes, 
foi desenvolvida através de profunda laterização dos níveis superficiais 
das mesmas. A propósito disto é importante mencionar o trabalho de 
King (1956), que disse: "O principal elemento controlador do desen
volvimento da paisagem brasileira é representado pela seqüência de ci
clos de desnudação que, pela regressão de escarpas e sedimentação, 
agiram sobre a região durante o Mesozóico Superior e o Terciário. 
Esses aplainamentos resultaram de uma série de soerguimentos tectô
nicos que afetaram o subcontinente e que operaram de modo quase 
independente de variações climáticas especiais, seja na zona da crosta 
tropical úmida, ou no árido interior". Para este autor, a "superfície 
Sul-Americana" foi esculpida durante um longo perfodo no decorrer 
do Terciário Inferior, atingindo grande uniformidade de aplainamen
to, com depósitos superficiais de canga. 

Em seguida, Braun (1971) escreveu: "A superffcie de erosão mais 
antiga cujos testemunhos subsistem na atual paisagem brasileira é, sem 
dúvida, resultado do aplainamento Sul-Americano que terminou no 
Terciário Superior (± 5 milhões de anos)". Afirmou ainda que: "Os 
solos das antigas planícies sul-americanas, permanecendo por um 

GEOLOGIA/217 



F IQ. 1 I 1 1 - Reg1ão a oeste de Xavantina. Mostrando a oeste Cobertura T erciário-Ouaternária. antiga F armação Cachoeirinha de Gonçalves& Schneidor (1970). A leste ooserva-se o 
contato entre as Formações Ponta Grossa e Aquidauana Folha SD.22-Y-A 

longo período com drenagem estagnada e sujeitos às oscilações do n 1-
vel freát ico, sofreram uma profunda e continua lixiviação e late· 
rização". 

Do exposto, conclui-se que a presente cobertura teve sua origem li
gada à existência de um clima a duas estações, sendo uma com per lo
do de seca prolongado e outro chuvoso, que provocou o aparecimento 
de laterização às vezes em extensas áreas. Esse processo de dissecação 
proporcionou o aparecimento de superfícies com topografia plana 
e/ou plano-ondulada de cotas variáveis que às vezes são mantidas por 
finas crostas laterfticas cangu ificadas. As superf fcies mais elevadas sem 
dúvida foram responsáveis pelo suprimento dos detritos que assorea
ram pretéritos canais fluviais. Associadas a este relevo têm-se crostas 
laterlticas e cangas ferro-manganesfferas concrecionadas com carac
ter lsticas texturais diversas, resultantes de uma evolução pedogené
tica. 

1.2.2.27 - Cobertura Sedimentar do Bananal 

Barbosa et alii 119661 refer iram-se aos depósitos pleistocênicos perten
centes aos rios Tocantins e Araguaia. Para os autores, o depósito de 
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maior expressão que ocorre na bacia do Araguaia é a ilha do Bananal, 
com cerca de 500 km. Ainda Barbosa et alii (op. c ir.):" A esta peculiar 
feição geológico-geomorfológica corresponde provavelmente uma ex
ceção na sedimentação aluvial normal de um grande rio, requerendo 
portanto uma explicação à parte. Como a jusante não há soleira dura 
formando nível de base local , julgamos tratar-se de uma área de subsi
dência diferencial de caráter tectônico". Araújo & Carneiro (1977) 
concluíram, após estudos sísmicos na ilha do Bananal, que o substrato 
dessa ilha é composto provavelmente de rochas metassedimentares 
e/ou ígneas, localizadas a uma profundidade que varia de 170 m a 
320 m. Estes autores negaram a possibilidade da existência de um 
graben que seria a estrutura condicionada da acumulação sedimentar. 

Os depósitos pleistocênicos mais importantes na área em eplgrafe 
estão distribuldos nas bacias dos rios Araguaia, Tocantins, Xingu e 
seus tributários. São constitu idos por sedimentos a reno-argilosos con
solidados e inconsolidados, com colorações variadas, muitas vezes em 
estágio avançado de laterização. As faixas de ocorrências desses sedi
mentos, de uma maneira geral, recobrem em parte as rochas das uni
dades litoestratigráficas mais antigas. Observa-se que os sedimentos 



Fig. 1.1 11 -Conclusão. 

dos depósitos pleistoc:ênicos estão sujeitos a menos retrabalhamentos 
que aqueles pertencentes às aluviões holocênicas, formadoras das pia· 
nlcies aluviais, encontradas ao longo dos diversos rios que drenam a 
região. 

Conforme Cunha et alii (1981). "a função da dinâmica fluvial e 
dos aspectos fisiográficos da Cobertura Sedimentar do Bananal é 
reconhecida basicamente em dois componentes geomorfológicos: o 
primeiro seria a planfcie fluvial propriamente dita, caracterizada pela 
presença de lagos de barragens, lagos de meandros, meandros colma
tados e diques fluviais. O segundo compartimento seria caracterizado 
por áreas de acumulação muito baixas, sujeitas a inundações perió· 
dicas, constituídas em sua maior parte por solos argilosos relativa· 
mente compactados". Para uma melhor informação sobre essa co· 
bertura sedimentar, recomenda-se o capitulo 2- Geomorfologia. 

1.2.2.28- Holoceno Aluvionar 
Durante o Quaternário a erosão tem sobrepujado a deposição, fenô
meno que vem dificultar e impossibilitar o acúmulo de sedimentos 
recentes em grandes áreas. 

Os depósitos cenozóico-holocênicos, na Folha S0.22 Goiás, estão 
restritos às calhas dos principais cursos de água que drenam a área 
mapeada e são compostos essencialmente por areia fina a média, cas· 
calhas, siltes e argilas, constituindo as pian ícies aluvionares das bacias 
dos rios Xingu, Tocantins, Araguaia e seus tributár ios. As áreas mais 
abrangentes desta sedimentação são ocupadas pela planfcie aluvionar 
do rio Araguaia. Os sedimentos que compõem esse depósito apresen· 
tam-se mal selecionados, com grãos angulosos a bem arredondados. 
Nos leitos dos pequenos regatos constata-se areia média a grosseira de 
coloração amarelada, além de argilas e cascalhos. 

1.2.2.29 - Rochas Plutônicas Básicas 

1.2.2.29.1 -Generalidades 

Sob esta denominação foram reunidas as rochas de composição básica 
sem posicionamento seguro na coluna estratigráfica apresentada para a 
Folha em epfgrafe. Trata-se de corpos fgneos, de jazimento plutõnico 
exibindo formato ligeiramente circular, os quais estão loce>lizados no 
quadrante sudoeste da Folha 50.22-X·O, e vários outros pequenos 
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Fig 1 112- Evolução hipotética da Cobertura Terciário-Quaternária, segundo Santos & Oliveira (1981) 

corpos localizados nas Folhas SD.22-X e Z não cartografados nesta 
escala de trabalho. 

Cumpre ressaltar que entre essas rochas estão inclu f das também as 
de composição intermediária. Exposições desses corpos podem ser 
observadas no trecho antigo da rodovia federal BR-153, entre Mara 
Rosa e Estrela do Norte, a cerca de 5 km a NNE do cruzamento com 
o rio do Ouro, assim como na área da fazenda Nossa Senhora da Apa
recida, a OSO de Santa Tereza, nos tratos da Folha SD.22-X-D. 

1.2.2.29.2- Petrografia 

Entre estas rochas estão inclufdos hornblenda gabros, dioritos e 
quartzo dioritos. 

Hornblenda gabros - São rochas de cor cinza-esverdeado, granulação 
média, estrutura maciça e bastante homogêneas. Ao microscópio apre
sentam textura cataclástica, sendo constitu f das essencialmente de 
hornblenda e plagioclásio. A hornblenda tem pleocro fsmo pouco in
tenso (verde-amarelado, verde-folha e verde-azulado) e ocorre em cris
tais xenoblásticos; normalmente está englobando opacos, os quais 
também ocorrem em diminutos cristais entre os planos de clivagem. O 
plagioclásio apresenta-se em cristais xenomórficos com geminação se
gundo a lei da Albita e Albita-Periclina. Alguns cristais exibem estru
tura zonar normal. A estrutura cristalina está fortemente obliterada 
por esforços cataclásticos e isto é denunciado por forte extinção,on
dulante e extinçõ~s lamelares como se o mineral fora formado por 
remendos irregulares. O plagioclásio apresenta alterações para musco
vita, clinozoisita e epfdoto. Os demais minerais são opacos e apatita. 

Hornblenda-aegerina-augita-dioritos - Rochas cinza-claro de granula
ção média, maciças, isótropas, às vezes cortadas por veios ricos em 
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piroxemo e anfibólio. Ao microscópio observa-se textura granular 
xenomórfica, constitufda principalmente de plagioclásio, clinopiro
xênio e anfibólio. O plagioclásio é o mineral dominante; aparece em 
cristais maclados segundo a lei da Albita; a composição é An 25% 
'e está alterado a calcita; as lamelas de geminação mostram-se leve
mente encurvadas. O clinopiroxênio tem cor verde, levemente pleo
cróico, com elongação negativa e extinção Np C = 34°. É biaxial 
positivo e mostra passagens pa.a anfibólio ao longo das bordas e das 
clivagens, tratando-se provavelmente de aegerina-augita. O anfibólio 
é fortemente pleocróico (verde-escruro, verde-oliva e verde-amarela
do), formou-se a partir do clinopiroxênio, crescendo ao longo das 
bordas e clivagens e freqüentemente formando manchas irregulares 
no seu interior; a extinção é N'Y C = 21°, tratando-se de hornblenda 
possivelmente hastingsftica. Os acessórios são apatita, opacos e ti
tanita. 

Biotita-hornblenda-quartzo diorito - Rochas de cores cinza com ma
tizes de branco, mesocrática, holocristalina e fanerftica média. Micros
copicamente é uma rocha de textura granular hipidiomórfica, consti
tufda de plagioclásio como mineral dominante e, subordinadamente, 
hornblenda e biotita. O plagioclásio é a andesina, que apresenta macia 
segundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e Albita-Periclina e está 
praticamente inalterada, com exceção de esporádicas manchas de seri
citização. A hornblenda é verde-azulada, às vezes algo castanho-ama
relada, sendo, provavelmente, a hornblenda hastingsftica. t freqüente
mente poiquilftica com inclusões de quartzo, plagioclásio, opacos e 
apatita. A biotita ocorre em cristais tabulares com forte pleocrofsmo 
em tons de castanho, apresentando às vezes inclusões de zircão com 
halos pleocróicos. Os opacos, a apatita e o zircão são acessórios, en
quanto que a sericita é secundária. 



1.2.2.30- Rochas ultrabásicas 

1.2.2.30.1 - General idades 

Sob essa denominação agrupam-se os corpos de rochas ultrabásicas 
metamorfizadas que despontam entre as litologias do Complexo Goia· 
no, sem posicionamento definido na coluna estratigráfica apresentada 
para a Folha em pauta. Cabe assinalar que os corpos sem mapeabili· 
dade nessa escala de trabalho encontram-se registrados no mapa geo
lógico como ocorrência de rocha. As suas principais áreas de exposi· 
ção estão localizadas no extremo noroeste (serra do Estrondo) (Fig. 
1.113) e no quadrante sudoeste da Folha SD.22·X·D e na porção sul 
da Folha SD.22·Z-A, além das ocorrências pontuais da parte sul da 
Folha SD.22-Z·C. 

1.2.2.30.2- Petrografia 

Neste grupo estão as rochas metamorfizadas na fácies xisto verde, pro
vavelmente oriundas de rochas ultrabásicas. As variedades são caracte
rizadas por diferentes aspectos texturais, bem como pela mineralogia, 
que está representada basicamente por talco-clorita, tremolita-actino
lita antofilita e serpentina, porém as proporções de cada mineral va
riam praticamente de amostra para amostra. 

Antofilita esteatitos -São rochas de cor cinza-claro a cinza-médio, 
aparentemente maciças em amostra de mão, mas no campo foi carac
terizada uma foliação algo incipiente. Microscopicamente estas ro
chas têm textura nematolepidoblástica com duas direções de cresci
mento de minerais que formam cerca de 60° entre si. Mineralogica· 
mente estão constitu (das de talco, antofil ita, opacos, brucita (?) e 
cromita. São rochas ricas em talco com cerca de 20 a 30% de anto
filita. As duas direções de formações de minerais são nítidas em seção 
delgada. Ocorre um mineral uniaxial negativo, provavelmente brucita. 
A antofilita é fibrosa e prismática com extinção reta. Clorita e opacos 
ocorrem muito subordinadamente. 

Talco xistos - São rochas de cor branca-acinzentada, textura lepido
blástica muito fina, aspecto sedoso, composta basicamente por talco. 
Microscopicamente apresentam textura lepidoblástica e estão consti
tufdas por cerca de 90% de talco com presença de serpentina, clorita 
e opacos. 

Talco-tremolita-actinolita-clorita xistos - São exemplares de cor 
verde-acinzentada com aspecto sedoso, devido à presença de talco. 
Microscopicamente são rochas de textura lepidonematoblástica, cons
titu f das essencialmente de clorita, tremo I ita-actinol ita e talco. Opaco 
é acessório. A clorita ocorre em lamelas encurvadas de cor incolor
neutra a verde bem claro, levemente pleocróica. O anfíbólio tem pleo
croísmo fraqufssimo variando de incolor a verde bem claro, com ex
tinção em torno de 14 a 18°, sendo provavelmente do grupo tremo
lita·actinolita. Os demais componentes são talco e opacos. 

Tremolita-cloríta-talco xistos- Esta variedade apresenta-se na cor ver· 
de-acinzentada com conspícua foliação. Ao microscópio exibe textura 
lepidoblástica bem orientada e está constituída de talco, clorita, tre
molita e opacos. Muitas vezes os minerais se intercruzam formando 
um arranjo diablástico. Talco, clorita e tremolita são os minerais prin
cipais, ocorrendo opaco subordinadamente. A clorita é incolor a le
vemente esverdeada com birrefringência de 1~ ordem na cor cinza a 
cinza-amarelado. O talco é plumoso, incolor, com forte bírrefringên
cia. A tremolita é incolor com ângulo de extinção em torno de 14°. 
Os opacos são acessórios. 

Tremolita-clorita xistos- São rochas de cor verde, granulação fina, as
pecto maciço. Microscopicamente têm textura lepidonematoblástica 
e estão constituídas de clorita, tremolita, talco, opacos e carbonato. 
A clorita é incolor e apresenta birrefringência anômala na cor azul-de
berlim e normal em cor cinza de 1 a ordem A tremolita é incolor, pris
mática, com ângulo de extinção em torno de 16°. O talco ocorre em 
placas incolores com forte birrefringência. O carbonato exibe cris
tais de até cerca de 3 mm de diâmetro, com forte cintilância e forte 
birrefringência. 

Tremolititos - São rochas cinza-escuro com aspecto maciço, algo 
alteradas. Microscopicamente apresentam textura nematoblástica e 
uma composição que apresenta mais de 90% de tremolita incolor a 
levemente pleocróica Opacos formam cerca de 5% da rocha e os de
mais minerais presentes são clorita e serpentina. 

Outra variedade deste grupo são os clorititos, que são rochas de 
cor verde-acinzentada, granulação muito fina, xistosas, textura lepi
doblástica, com aspecto sedoso. Ao microscópio apresenta textura 
microporfiroblástica contendo cerca de 90% de clorita e 1 O% de 
opacos. A clorita ocorre em palhetas finíssimas incolores orientadas 
segundo a foliação, mas existem palhetas randomicamente orienta
das, que no entanto formam agregados paralelos à foliação. Os mi
croporfiroblastos são de magnetita idioblástica, apresentando-se às 
vezes poiquiloblástica, englobando clorita, sendo provavelmente de 
cristalização sintectônica. 

Serpentinitos- São rochas de cor cinza-médio, esverdeada, de aspec
to maciço com minerais sedosos, parecendo brechados. Microscopi
camente apresentam textura mesh, constituída essencialmente por an
tigorita com alguns porfiroblastos de clorita e carbonato. Esta rocha 
mostra-se em contato com clorita esteatito de textura plumosa, cons
titu f da essencialmente de talco com clorita e carbonato subordinados. 

1.2 2.31 - Rochas Hipoabissais Básicas 

1.2.2 31.1 -Generalidades. 

Barbosa et alii (1969) mencionaram que na região de São José do 
Caia mar, as rochas do Pré-Cambriano I ndiferenciado são "cortadas 
por um verdadeiro enxame de diques básicos anfibolitizados, muitas 
vezes falhados e com direcão variando de noroeste para nordeste". 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b), em consonância com Barbo 
sa et alii (1969), salientaram que: "Essa zona de diques prossegue em 
direção su I, chegando a uma alta concentração, numa área bastante 
falhada, a noroeste de ltapuranga". Neste caso, os litótipos encaixan
tes também pertencem ao Pré-Cambriano lndiferenciado. 

Danni & Ribeiro (1978) noticiaram que dentro do "Complexo Ba
sal" é comum a presença de intrusões de diabásios metamorfizados, 
representados atualmente por anfibolitos e metabasitos. Os referidos 
autores disseram ainda que: "É interessante notar que apesar do meta
morfismo e dos dobramentos a que foram submetidos certos diques 
mantêm suas formas originais, só ocasionalmente rompidas por falhas 
transversais. Tal feição parece testemunhar as porções de embasamen
to não remobilizadas durante os subseqüentes eventos tectônicos". 

Danni & Fuck (1979) relataram que é freqüente a existência de 
diques e corpos de várias dimensões, originalmente de composição bá
sica, alojados nos "terrenos granito-gnáissicos". Referiram-se também 
sobre a ocorrência de uma importante província de rochas básicas no 
bloco granito-gnáissico localizado entre as cidades de Goiás, Mozarlân
dia, Crixás e Rubiataba. 

No presente trabalho, enquadram-se nesse item as rochas de com
posição básica, metamorfizadas ou não, de jazimento hipoabissal, pa
ra as quais não se dispõe de parâmetros geológicos e geocronológi
cos para posicioná-las corretamente na coluna estratigráfica da Folha. 
Essas rochas constituem corpos com feições tabulares que se desta
cam nas imagens de radar com expressões topográficas positivas. A 
região compreendida entre Valdelândia e Araguapaz, no meio norte da 
Folha SD.22-Z·C, é onde se observa a maior incidência das rochas bá
sicas metamorfizadas Ali ocorrem diques de metadiabásios, às vezes 
anfibolitizados, inseridos nas litologias do Complexo Goiano. Enquan
to que na área da Companhia Florestal Mantiqueira, a sul de Nique
lândia, na porção centro-leste da Folha SD.22-Z-B, estão localizados 
os diques de diabásios sem nenhum resqufcio de metamorfismo, os 
quais cortam as rochas dos Grupos Paranoá e Bambuí Através de uma 
datação radiométrica pelo método K/Ar em plagioclásio destes dia
básios, obteve-se a idade de 209 ± 3 MA (Tab. LXXXIII). Esta idade 
relaciona este magmatismo básico a processos infracrustais de escala 
continental, com características essencialmente anorogênicas que 
ocorreram durante a era Mesozóica em toda a plataforma brasileira, 
tal como afirmaram Minioli, Ponçano e Oliveira ( 1971 ). 

1.2.2.31.2- Petrografia 

Dentro deste grupo de rochas foram reunidos os diabásios afetados 
ou não por processos metamórficos. 

Metadiabásios - São rochas de cor cinza-esverdeado, com pontuações 
branco-amareladas de plagioclásio alterado, isótropas, maciças e de 
granulação média. Sob o microscópio revelam textura ofítica a subofí
tica reliquiar, sendo constitufdos principalmente de hornblenda e pia-
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Fig. 1 1 13-Rf!9iêo I)Oroeste de Porangatu. Comple~o Básico-Uttrabásico da Serra do Estrondo. Mostrando também a serra Verde (qvartzitosgranadlleros), 
serra Azul (migmatitos ottalmíticost e alguns corpos gmnuli tiC<>$. Folh" SD.27·X·D 

gioclásio e, subordinadamente, de biotita, quartzo e granada, que nem 
sempre estão presentes. A hornblenda é um mineral secundário produ· 
zido pela uralitização de um piroxênfo preexistente. Mostra às vezes 
pleocrofsmo consplcuo (verde-azulado, verde·pálido e verde-amarela· 
do) e ocorre em forma de prismas distribufdos randomicamente, os 
quais podem entrelaçar-se com o quartzo e plagioclásio intersticiais. O 
plagioclásio aparece em grãos ripiformes, geminados poltssinteticamen
te, ocupando os interst leias entre os prismas de hornblenda e sobre os 
quais se desenvolvem cristais de hornblenda, biotita, epldoto e seri· 
cita. A sua composição parece corresponder à da andesina cálcica. 
Apresenta-se às vezes zonado com o núcleo mais cálcico. O quartzo 
constitui grãos intersticiais, com extinção ondulante, às vezes dispos
to em mosaicos poligonais. A biotita ocorre em !ameias castanho· 
avermelhadas, entremeadas com os prismas de hornblenda. Como 
acess6rios ocorrem opacos parcialmente corrofdos e limonitizados, 
apatita, epfdoto e sericita. Estes dois últimos minerais resultam da 
transformação do plagioclásio. 

Estas rochas encontram-se metamorfizadas na fácies anfibolito. 

222/GEOLOGIA 

Diabásios -São rochas de cor cinza-escuro, granulação média, com 
superffcie ocre por alteração intempéries, maciça e sem foliação. Ao 
microscópio observa-se rocha de granulação média, textura suboHti· 
ca, constitu Ida essencialmente de plagioclásio e cl inopiroxênio. A com
posição do plagioclásio é cerca de An45 (andesina cálcica); seus cris
tais são subédricos e estão geminados segundo as leis da Albita, Albita· 
Carlsbad e, mais raramente, Albita-Periclina. A estrutura zonar normal 
é freqüente. O clinopiroxênio é pardo-claro com um ângulo 2v prova
velmente menor que 30°, sendo provavelmente pigeonita, que tam
bém apresenta-se algo substitufda p04' mineral opaco. Ocorre um mi· 
neral acicular incluso no piroxénio que é provavelmente rutilo. Os 
acessórios são opacos e epldoto. Ocorre sericita muito esporádica co· 
mo alteração de plagioclásio e preenchendo microfraturas. 

1.2.2.32- Rochas Básicas Indiscriminadas 

1.2.2.32.1 -Generalidades 

Englobam-se aqui as rochas de filiação básica, metamorfizadas, para as 
quais não foi atribufdo um posicionamento definido dentro da coluna 



Rg. 1.113 - Conclusllo. 

estratigráfica da área. Constituem corpos de formatos alongados e 
grosseiramente circulares, sendo seus principais representantes petro
gréficos metanoritos, metagabronorítos e ortoaofibolítos. As suas 
áreas de expostção estão localizadas nas porções centro-oeste e extr&
mo sudoeste (serra do Estrondo) da Folha SD.22-X-B; no canto no
roeste (serra do Estrondo), centro-sudoeste e extremo leste (serra da 
Bota) da Folha SD.22-X-D; no extremo nort&-noroeste e quadrante 
nordeste da Folha SD.22-Z-B e no centro sul-sudoeste da Folha 
SD.22-Z-D. 

Na rodovia estadual G0-164, ocorre, no leito do ribeirão Buenos 
Aires, afloramento em forma de blocos de um metanorito, no centro
oeste da Folha SD.22-X-B. Na vicinal da G0-448, que dá acesso à fa
zenda Santo Antônio atinge-se a serra do Estrondo, onde se têm aflo
ramentos de metagabronitos e ortoanfibolitos. situada no canto no
roeste da Folha SD.22-X-D. Na rodovia BA-Q70, dentro dos domfnios 
da Folha SD.22-Z-D, têm-se, cerca de 14 km a leste do cruzamento 
com a G0-338, afloramentos de •biotita-epldoto-granada anfibolitos 
e biotita-granada anfibolitos. 

G irardi et ali i (1978) noticiaram que na serra da Bota afloram ro
chas gábricas e noríticas, as quais mostram nltidas feições lgneas reli
quiares, tais como zoneamento e presença de geminações complexas 
nos plagioclásios, zoneamento nos onopiroxênios e freqüentes exsolu
ções em ambos os piroxênios. 

Araújo er a!ii (1979), referindo-se às "Intrusivas Básicas" da áree 
do Projeto Canabrava-Pano Real, descreveram o "coroo básico da 
serra da Bota" como tendo uma área de cerca de 6 km1, forma gros
seiramente alongada, com 3,5 km da comprimento por 2,7 km de 
largura. cuja maior dimensão está orientada na direção N-S. Segundo 
esses autores, constitui-se essencialmente de gabronoritos e noritos 
e subordinadamente de tremolititos e metabasitos, estes geralmente 
associados a zonas de falha. 

Pamplona & Nagao (1981 l também fizeram referência às rochas 
que ocorrem no morro da Bota, assim dizendo: "Incluem-se dentro 
da unidade das rochas gâbricas do Maciço de Cana-Brava as rochas 
básicas compreendidas entre os termos norito, gabro norito e gabro, 
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TABELA 1 XXXIII 
Dados analíticos K/Ar para rochas hipoabissais básicas 

N• de N.odecampo Folha Litologia Material 
ordem 

174 4D46/EG-15/419 SD22-Z-B Diabásio Plagioclásio 

Referência: NT- Neste Trabalho 

que representam a litologia predominante do Maciço Cana-Brava (ser
ra Cana-Brava e morro da Bota)". Nas zonas de cisalhamento e 
falhamento essas variedades litolbgicas encontram-se metamorfizadas 
em metanorito, metagabronorito e metagabro. 

1 .2.2.32.2 - Petrografia 

Anfibolitos -São rochas de cor verde-acinzentada, granulação média, 
orientadas, bem preservadas de alterações. Ao microscópio são rochas 
de textura nematoblástica, granulação média, constitu fdas essencial
mente de hornblenda e plagioclásio. A hornblenda tem fraco pleo
crofsmo em tons castanho-amarelados bem pálidos, seus criS\,ílis são 
xenoblásticos, prismáticos orientados. O plagioclásio apresenta cris
tais subidioblásticos e xenoblásticos bem geminados segundo as leis 
da Albita, Albita-Carlsbad e Albita-Periclíneo Está praticamente isen
to de alterações tanto hidrotermais como intempéricas. Existem 
exemplares constituídos unicamente por hornblenda e plagioclásio, 
mas ocorrem amostras com opacos, nos quais a hornblenda é algo es
verdeada. Há variedades que, além dos opacos, apresentam boa per
centagem de clinopiroxênio poiquiloblástico parcialmente substituí
do por hornblenda. Nos granada anfibol itos a percentagem de horn
blenda é alta, chegando a perfazer cerca de 80% da rocha. Nestas ro
chas ocorre também biotita em cristais castanho-avermelhados, pro
vavelmente enriquecidos em F e+ 3 • O plagioclásio tem geminação me
nos notável e muitos cristais não apresentam geminação. A foliação 
é conspícua, mas ocorrem minerais como clorita e hornblenda for
necendo cerca de 90° com a foliação principal. Nestas rochas a horn
blenda é verde e o pleocroísmo é mais forte que nos anfibolitos não 
granadfferos. A granada é idioblástica poiquiloblástica englobando 
quartzo, biotita e opacos. Nestes anfibolitos granadíferos não se cons
tatou a presença de piroxênio. 

Noritos - Rochas de cor cinza-escuro, de granulação média, isótro
pas. Microscopicamente a textura é subofftica: os cristais tabulares 
hipidio a xenomórficos de plagioclásio dispõem-se ao acaso, sem 
orientação, ficando os espaços ocupados pelos máficos (piroxênio, 
anfibólio, biotita, opacos). O plagioclásio é labradorita (An 65%), com 
hábito tabular a ripiforme, com zonação normal e geminação polissin
tética {lei da Albita) e complexa (Aibita-Periclíneo, Albità-Carlsbad). 
Mostra alteração a sericita e carbonato. O hiperstênio ocorre em cris
tais xenomórficos, geralmente envolvidos por hornblenda, mostrando 
pleocrofsmo fraco (verde-pálido a rosa-pálido). 

A hornblenda exibe cristais xenomórficos, provenientes de trans
formação do piroxênio, cujos cristais ela envolve quase totalmente; o 
pleocrofsrno é forte (castanho-esverdeado-verde-oliva-verde-amare
lado) e a extinção NY A C :o:: 20°. A biotita mostra lamelas xenoblásti
cas, fortemente pleocróicas (castanho-escuro-avermelhadas a castanho
amareladas) crescidas em torno da hornblenda e do piroxênio. O epí
doto é produto de transformação dos máficos. Os acessórios são opa
cos e apatita. 

1.2.2.33- Rochas Granfticas 

1.2.2.33.1 -Generalidades 

Neste item reúnem-se as rochas graníticas sem posicionamento estra
tigráfico definido na coluna proposta para a Folha em pauta. 

No que concerne às rochas graníticas que ocorrem na serra do 
Impertinente, são raros os trabalhos que a elas se referem. Rippel & 
Marques (1970) noticiaram que a serra do Impertinente constitui-se 
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N• lab %K A~d (ccSTP) x 10-• 
g %Aratm Idade (MA) Rei 

4646 0,1694 1,456 48,7 209±3 NT 

por um complexo de rochas graníticas bastante variável e de origem 
diversa. Referiram-se a um corpo de granito rapakivi {intrusivo), em 
forma de uma pêra, com 7 km em sua maior dimensão, localizado a 
20 km ao sul de Jussara. Na classificação petrográfica, basearam-se 
na divisão de Wall (1925, apud Rippel & Marques, 1970), sendo en
quadrados entre os viborgitos e os rapakivis porfiróides. Segundo 
os autores, esse granito apresenta-se discordante com as rochas re
gionais. 

Lessa Sobrinho &Andrade (1971) descreveram o granito rapakivi 
da serra do Impertinente com as mesmas características expostas por 
Rippel & Marques (1970). Interpretaram esse corpo granítico como 
sendo intrusivo e atribuíram-lhe duvidosamente a idade pré-cambria
na média a superior. Referindo-se às rochas do Complexo Basal, fri
saram que na serra do Impertinente é completa a transição dos gnais
ses para os migmatitos e granitos de anatexia. Schobbenhaus Filho 
et alii (1975a e b) destacaram o núcleo granítico da serra do Imper
tinente a sudeste de Jussara como uma das principais áreas de rochas 
graníticas dentro do Pré-Cambriano lndiferenciado. Enfatizaram que 
os seus contatos exibem n f tida gradação para os gnaisses e migmati
tos. Esses autores fizeram menção ao corpo intrusivo de granito 
rapakivi que ocorre na referida serra, de forma análoga aos conceitos 
propostos por R ippel & Marques ( 1970), sendo enquadrado entre as 
"Rochas Intrusivas do Pré-Cambriano". 

As rochas graníticas que constituem a serra do Impertinente si
tuam-se nas extremidades sudeste e sudoeste, respectivamente, das Fo
lhas SD.22-Y-D e SD.22-Z-C. Destacam-se nas imagens de radar com 
uma feição geomorfolbgica positiva, contrastando nitidamente com a 
topografia arrasada dos litótipos do Complexo Goiano, apresentando 
continuidade física para a Folha SE.22 Goiânia. Embora os dados geo
lógicos disponíveis sejam insuficientes, acredita-se que os granitos 
rapakivi e outras variedades de granitos formadores daquela serra es
tejam relacionados ao mesmo episódio tectonomagmático, razão pela 
qual estão reunidos no mesmo tópico. 

Agrupam-se também neste tópico os granitos Florêncio, São Ro
que, Fogo, Morro Solto e Lajinha, assim como os granitos pegma
tóides de Marini et a!ii (1974). Além destes, outros corpos graníticos 
ocorrem na área, como aqueles que se situam a noroeste de Pire
nópolis. 

Os corpos graníticos denominados de Florêncio, São Roque e 
Fogo localizam-se a leste do Granito Serra da Mesa, no canto sudeste 
da Folha SD.22-X-D. Admite-se que esses litótipos estejam correlacio
nados ao evento tectonomagmático responsável pela formação dos 
granitos das serras da Mesa, Dourada, Branca e do Encosto. Reis Neto 
( 1980), através de datações Rb/Sr em rocha total, realizadas em seis 
amostras provenientes desses corpos graníticos, elaborou uma isócro
na de referência com idade de 1.400 MA e razão inicial de 0,730. As
sinalou ainda que, devido ao alto valor da razão inicial, talvez não 
seja esta a idade real daqueles granitos, mas sim transamazônica, se
melhante à dos granitos do tipo serra da Mesa. 

A denominação de Granitos Pegmatóides deve-se a Marini et alii 
(1974). Estes autores assim os definiram: "São corpos graníticos de 
granulação gigante, textura pegmatítica, e com nítido caráter intrusi
vo (. .. ) afloram tanto sob a forma de pequenos corpos com diâmetro 
raramente superior a um quilômetro como também em corpos alon
gados de vários quilômetros. Os primeiros são mais freqüentes intrusi
vos nos xistos Araxá, próximo ao contato oeste do Granito da Serra 
Dourada (. , .)". Disseram ainda que: "Tendo em vista sua maior fre
qüência junto aos corpos granfticos e o fato de não mostrarem evidên-



c ia alguma de terem sofrido metamorfismo admite-se serem de origem 
pós-tectônica, representando talvez líquidos residuais da cristalização 
do magma ácido que deu origem, em fase sintectônica, aos corpos gra
níticos maiores", Segundo esses autores, petrograficamente trata-se de 
uma rocha leucocrática, granulação gigante, textura pegmat ftica, com
posta de quartzo, feldspato e mica. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b), Marini, Fuck e Figueiredo 
(1976) e Marini et alii (1977) conservaram a denominação de Grani
tos Pegmatóides e os descreveram de forma análoga aos conceitos 
expostos por Marini et alii (op. cit. ). 

Nesse trabalho mantém-se a denominação de Granitos Pegmatói
des (Marini et alii, 1974) para os corpos rochosos de natureza ácida, 
com granulação muito grossa e textura pegmatítica. Estão localizados 
no extremo norte da Folha SD.22-X-D, distribu Idos próximos às bor
das norte, noroeste e sudoeste do Granito Serra Dourada e norte e 
noroeste do Granito Serra do Encosto. Os Granitos Pegmatóides são 
sem dúvida intrusivos nos metamorfitos do Grupo Araxá, sendo tal evi
dência constatada no corte da rodovia estadual G0-142, localizado 
a aproximadamente 1 O km a sudoeste de Mata Azul, onde se verifica 
a presença de xenólitos dos micaxistos encaixantes no interior do gra
nito. Embora não se disponha de datações radiométricas dos Grani
tos Pegmatóides, admite-se a hipótese de que eles sejam produtos de 
uma fase enriquecida em fluidos relacionada à atividade magmática 
responsável pela intrusão dos granitos das serras da Mesa, Dourada, 
Branca e do Encosto, ocorrida provavelmente no estágio tardio do 
Ciclo Transamazônico. 

Ribeiro Filho &Teixeira (1981) referiram-se ao Granito Morro Sol
to como um domo granítico sódico de forma semicircular, intrusivo 
na Seqüência de Palmeirópolis, o qual se destaca em relação à topo
grafia arrasada da área. Frisaram também que o caráter intrusivo pa
rece evidente devido à presença marcante de bolsões graníticos e de 
diques aplíticos cortando os anfibolitos na zona de contato. Esses 
autores assinalaram ainda que, devido às deformações tectônicas im
postas nos anfibol itos serem as mesmas observadas nas apófises gra
n fticas, denotam um caráter pré-tectônico para a intrusão. 

Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981) definiram o Granito Mor
ro Solto como um corpo granítico sódico, de formato ligeiramente 
circular, intrusivo sintectonicamente no que denominaram de 
"Subunidade Anfibol ítica" da "Unidade Central", incluídos na Se-

qüência Vulcanossedimentar de Palmeirópolis de Ribeiro Filho & 
Teixeira (1981 ). Os autores ressaltaram ainda que o referido granito 
ocupa o interior de uma estrutura anticlinal e que a sua origem re
sultou da fusão do embasamento siálico primitivo. 

O Granito Morro Solto localiza-se a ENE de Palmeirópolis, 
ocupando partes dos quadrantes sudeste e nordeste das Folhas 
SD.22-X-B e SD.22-X-D, respectivamente. Através de quatro determi
nações radiométricas pelo método Rb/Sr (Tab. 1.XXXIV) em rochas 
coletadas pela CPRM naquele corpo granítico, efetivou-se um diagra
ma isocrônico que indicou a idade de 955 ± 56 MA com uma razão 
inicial Sr 8 7 /Sr8 6 de 0,713 ± 0,002 (F ig. 1 .114). Essa isócrona, cons
tru f da com apenas quatro pontos analíticos, possui confiabil idade, 
tendo em vista que os pontos estão alinhados e bem distribuídos espa
cialmente. O valor conseguido para a relação inicial permite que se 
interprete a referida idade como sendo a época de formação desses 
granitos, a partir de material proveniente de níveis elevados do manto 
que sofreu contaminação de Sr 87 das rochas encaixantes, durante a 
sua ascensão para a superfície, ou então a partir de refusão de rochas 
preexistentes. 

Em face da carência de dados geológicos de campo, a fim de que se 
pudessem caracterizar as relações de contato daquele corpo granítico 
com as encaixantes, não obstante os dados geocronológicos dispon í
veis, optou-se por não estabelecer uma posição na coluna estratigráfi
ca proposta para a área. 

No presente trabalho propõe-se a denominação de Granito Lajinha 
ao maciço granítico intrusivo que ocorre a nordeste de Barra do Gar
ças, no quadrante sudoeste da Folha SD.22-Y-D. O termo Lajinha de
ve-se ao córrego homônimo, afluente da margem direita do córrego 
Taquaral de Fogaça (Fig. 1.115). Esse corpo foi datado radiometri
camente pelo método Rb/Sr, onde se obteve a idade convencional 
de 476 ± 14 MA (Tab. 1.XXXV). Devido à relação Rb/Sr dessa amos
tra ser muito favorável, a idade conseguida, apesar de convencional, 
pode ser interpretada como a época de colocação desse granito Cabe 
assinalar que idades semelhantes a esta foram encontradas em outros 
corpos graníticos, tais como São Vicente, Coxim, Rio Negro e Tabo
co, situados no Geossincl íneo Paraguai-Araguaia (Almeida, 1967b), 
aos quais admite-se que o Granito Lajinha possa estar relacionado 
tanto sob o ponto de vista geocronológico como geotectõnico. 

TABELA 1 XXXIV 
Dados analíticos Rb/Sr para o Granito Morro Solto 

N.0 de No de campo Folha Litologia ordem 

160 RR-12-1* SD22-X·D Granito gnaisse 
161 RR-12-G* SD22-X-D Granito gnaisse 
162 RR-12-C* SD22-X-D Granito gnaisse 
163 RR-R-12-B* SD 22-X-D Granito gnaisse 

*Dados da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) 
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Fig 1 114- Diagrama isocrônico Rb/Sr para o granito de Morro Solto 

Rb(ppm) Sr(ppm) Sr'17/St<"' Sr"'/St<"'* Idade isocrõnica 

9,67 93,7 0,299 0,7168 955 ±56 
65,2 57,1 3,320 0,7604 955 ±56 
52,9 52,4 2,930 0,7514 955 ±56 
82,7 52,7 4,570 0,7729 955 ±56 

1.2.2.33.2- Petrografia 

Granito Serra do Impertinente - Na serra do Impertinente, nos tra
tos da Folha Goiás, foram registradas três variedades principais dentro 
do granito, que estão descritas a seguir. 

Os biotita-granito c.ataclásticos são rochas de cor róseo-avermelha
da, granulação média a grossa, bem preservada de alterações, comes
trutura macroscopicamente isótropa. Microscopicamente é uma rocha 
de textura mortar, altamente cataclasada, constituída essencialmente 
de quartzo, plagioclásio e álcali-feldspato com extinção ondulante, mi
crofraturamentos e granulação de borda. O álcali-feldspato é o micro
clínio pertítico com geminação em grade, englobando freqüentemen
te quartzo e restos de plagioclásio. Este mineral apresenta-se geminado 
segundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e Albita-Pericl íneo; suas la· 
melas de geminação estão freqüentemente encurvadas e quebradas. 
Apresenta leves transformações para epídoto e sericita. O quartzo 
tem fortíssima extinção ondulante e apresenta lamelas de Boehm; 
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F•g 1 1 15 - Reg,áo noodeste oe Saora do Garças Mostrando granito ontrusovo Latonha (Paleozóoco) com estruturação grosseoramente circular. Folha SD.22·Y·O 

biotita verde a castanha e hornblenda verde bastante transformada 
para bio tita são os máflcos presentes. Os acessórios são opacos e fluo· 
rita. O epídoto ocorre também como produto de transformação de 
hornblenda e biotita. Estas rochas têm um caráter provavelmente 
lgneo, tendo sofrido posteriormente forte cataclase e metassomatismo 
com presença de potássio. 

Os granitos porf idticos cataclasados são rochas de cor cinza, às 
vezes levemente rosadas, textura porfirítica, matriz or ientada, com 
granulação fina na matriz e média a grossa entre os fenocristais. Mi· 
croscopicamente são rochas porfirlticas cataclasadas, granulação fina 
a média, constituídas essencialmente de álcali-feldspato, plagioclásio 
e quartzo. Opacos e titanita são raros; c lor ita, epldoto e sericita são 
secundários e ocorrem em q uantidade restrita (cerca de 7%). Fenocris
tais de álca li -feldspato, plagioclásio e quartzo encontram-se imersos 
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em matriz quartzo·feldspática. O á lcali ·feldspato é essencialmente per· 
títico, geminação Carlsbad ou Albita·Pericllneo são ocasionais. O 
álcali·feldspato domina amplamente sobre o plagioclásio e ocorre prin· 
cipalmente como cr istais subédricos a euédricos, geminados segundo a 
lei da Albita, com Carlsbad e Baveno ocasionais. A epidot ização é in
cipiente. O quartzo forma raros fenocristais, ocorrendo pr~ncipalmen· 

te assoc iado à matriz como agregados de granulação f ina. A extinção 
ondulante ocorre, mas é local izada. Estas rochas fora m afetadas por 
fenômenos cataclásticos que resultaram no dobramento e quebra dos 
cristais e no desenvolvimento de cordões delgados e irregulares de 
epldoto, biotita, c lorita e alguma sericita. São estes cordões que refle
tem uma estrutura orientada na amostra de mão. Além de ocorrer 
nos cordões, a biotita está disseminada em plaquetas finas, que geral
mente estão associadas com epldoto. 



Fog 1.115 - Conclusao. 

A outra variedade presente na serra do Impertinente sSo os grani· 
tos porfiroblásticos, que são rochas com matnz cinza-médio, granula· 
cão méd•a. abrigando porfiroblastos de feldspato de até 25 em de diâ· 
metro. Loe<~lmente alguns cristais de feldspato de cor levemente rósea 
mostram uma esrrena coroa um pouco mais clara dando aspecto de 
textura ra();Jkrvi, todnvia núcleos claros oom bordas róseas também 
ocorrem. Microscopicomente são rochas bastante cataclasadas com 
textura porfiroblásl!ca, constitufdas essencialmente de quanzo, pia· 
gioclásio e álcali·fcldsparo. O plagioclásto varia de euédrico a anédri· 
co. gem~nado segundo as leis da Alb•ta·Carlsbad, frequentemente com 
estrutura zonar normal. O álcali-feldspato é pertltico e porfiroblástico 
formado por metassomatismo com aporte de potássio, englobando 
minerais preexistentes, principalmente plagioclásio. O quartzo é an&
drico, tem fortfssima extinção ondulante e bordos denteados; fre-

qüP.ntemente apresento microfraturamento e lemelas de Boehm. A 
btotita tem pleocro rsmo que varia de castanho-claro a castanho· 
escuro com pouca ou nenhuma transparência; às vezes está parcial· 
mente transformada em clorita. O plagooclásio apresenta transforma· 
ção parcial para epfdoto e sericita e o álcali-feldspato está pratica· 
mente inalterado. Os minerais acessórios são aflanita, titanita, opa
cos. apatita e zircio. o qual ocorre englobado por biotita. oom bom
bardeamento isotópico originando halos pleocr6icos. 

Granitos pegmatóides - São rochas de granulação grosseira, isótro
pas, quartzo-feldspát icas, cor cinza-claro, bem preservadas de altera· 
ções. Ao microscópio são rochas de granulação grosseira, textura 
xenom6rf ica, cataclasadas, constitufdas essencialmente de quartzo. 
plagiocfásio e microcUnio. O quartzo é xenomórfico, micro frat urado e 
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TABELA 1 XXXV 
Dados analiticos Rb/Sr para o Granito Lajinha 

N.0 de N° de campo ordem 

175 507ND/117 

Constante: (Sr"7/S,..)o = 0,705 
Referência: NT- Neste Trabalho 

Folha N.0 lab Rb(ppm) 

SD22·Y-D 5330 381,0 

com forte extinção ondulante. O plagioclâsio está geminado polis
sinteticamente, com lamelas de geminação encurvadas e com micro
escalonamento (kink bands). Na interface com o álcali-feldspato há 
a formação de mirmequita; alteração comum é para sericita, mas pou
co intensa. O álcali-feldspato é o microclfnio, normalmente não gemi
nado, mas a geminação em grade às vezes se apresenta; é um feldspato 
micropertítico com alguma sericitização. A mica presente é a musco
vita em la melas bem desenvolvidas, às vezes com as la melas encurvadas 
apresentando kínk bands. A biotita ocorre em ralas e diminutas palhe
tas com pleocroísmo em tons de castanho, muitas vezes adquirindo a 
cor verde por cloritização. A clorita também substitui parcialmente o 
plagioclásio. O acessório principal é a apatita. 

Granito Morro Solto - Macroscopicamente apresenta cor branca
i eitosa com pai hetas negras orientadas, estrutura maciça, bem pre
servada de alterações. 

Ao microscópio apresenta textura granular xenoblástica orientada, 
granulação média, constituída essencialmente de quartzo, plagioclá
sio e microclfnio, com hornblenda subordinada. O quartzo ocorre em 
cristais xenoblásticos, microfraturados e com extinção ondulante; as 
microfraturas estão em geral preenchidas por material opaco. O pla
gioclásio é o feldspato majoritário, apresentando-se xenoblástico com 
geminações segundo as leis da Albita e Albita-Carlsbad. Exibe fre
qüentes inclusões de quartzo e alterações incipientes para sericita e 
epídoto. O microclfnio perfaz provavelmente menos de 10% do total 
dos feldspatos. Ocorre em cristais xenoblásticos límpidos, geminados 
em grade, englobando quartzo, restos de plagioclásio e epídoto. A 
hornblenda é o principal máfico presente. Apresenta pleocro fsmo 
que varia de castanho-amarelado e verde-amarelado a verde-azulado 
profundo. Quando em cristais diminutos chega a ser idioblástica; 
mostra, em geral nas bordas, tênue alteração para biotita. Alguns de 
seus cristais parecem estar para atingir a estrutura cristalina da biotita; 
isto é evidenciado por uma extinção praticamente paralela. Allanita 
(com envelopes de clinozoisita), zircão, pistacita, titanita e traços de 
opacos são os acessórios. Trata-se de um hornblenda metatonalito. 

Granito Lajinha - Este granito está representado por rochas de cor 
rósea, sem orientação preferencial evidente, bem preservada de alte
rações, com textura porfir ítica. Microscopicamente são rochas de tex
tura porfiroblástica com matriz granular xenoblástica, constituída es
sencialmente de quartzo, microclíni0 e plagioclásio; subordinadamen
te ocorrem biotita, sericita, fluorita, epídoto, clorita e opacos. O 
quartzo é xenoblástico, tem extinção ondulante e está microfratura
do. O plagioclásio ocorre geminado segundo as leis da Albita e Albita
Carlsbad e em geral está muito sericitizado; todavia, ocorrem blastos 
de plagioclásio pouco alterado com inclusões de quartzo e núcleos de 
microclfnio. Às vezes o plagioclásio apresenta estrutura zonar normal 
e oscilatória. O microclínio é micropertítico, apresenta geminação em 
grade e está algo sericitizado, sempre com restos de plagioclásio e en
globando quartzo. É um mineral, pelo menos em parte, formado por 
processos metassomáticos. A biotita tem pleocroísmo forte em tons 
de castanho-avermelhado, apresentando raros cristais frescos; a maio
ria está alterada para clorita. Fluorita, epídoto e opacos são os prin
cipais acessórios. Estas rochas têm origem ígnea, tendo sofrido, poste
riormente à sua formação, cataclase e metassomatismo. 

1.2.2.34- Rochas Sienfticas 

1.2.2.34.1 -Generalidades 

Constituem um corpo alcalino que ocorre em meio aos metamorfitos 
do Grupo Araxá, exibindo uma forma grosseiramente circular e um 
diâmetro aproximado de 1 km. Está localizado a aproximadamente 
8,2 k:m a NNO de Juscelândia, no canto noroeste da Folha SD.22-Z-D. 
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Sr(ppm) Rb87/S,.. Sr"7/S,.. Idade (MA) Rei 

41,2 27,24 0,8890 476 ± 14 NT 

Essas rochas não foram posicionadas na coluna estratigráfica da Fo
lha, devido à deficiência dos dados geológicos e à inexistência de da
tações radiométricas. 

1.2.2.34.2 - Petrografia 

Sienitos (portadores de quartzo: nordmarkitos) - São rochas de cor 
cinza-claro-rosado com pontuações escuras, granulação grosseira, isó
tropa, constituída provavelmente de álcali-feldspato e plagioclásio co
mo minerais principais. Ao microscópio observa-se textura granular 
xenomórfica, granulação média a grosseira, constitufda essencialmen
te de micropertita e plagioclásio, com opaco subordinado. A micro
pertita é anédrica, raramente subédrica, muito fraturada, sendo de 
grande dificuldade discernir qual o álcali-feldspato hospedeiro, sendo 
provavelmente o ortoclásio ou anortoclásio bastante deformado. Os 
microfraturamentos estão preenchidos ora por quartzo ora por opa
cos. O plagioclásio apresenta geminação polissintética e está total
mente deformado, com as lamelas de geminação encurvadas, micro
fraturadas e microfalhadas. A micropertita domina amplamente sobre 
o plagioclásio. O máfico presente é uma hornblenda parda com pla
nos de clivagem encurvados e preenchidos por opacos; nas bordas tam
bém há o desenvolvimento de opacos. O pleocro ísmo da hornblenda 
varia de pardo médio a castanho muito escuro. Os opacos perfazem 
cerca de 5 a 7% da rocha. Como se observa pelos dados acima, a rocha 
está bastante cataclasada. 

1.3- ESTRUTURAS 

1.3.1 - General idades 

Como nas demais áreas anteriormente mapeadas pelo Projeto RADAM
BRASI L, na Folha SD.22 Goiás ficou mais uma vez comprovada a 
excelência das imagens de radar no mapeamento geológico. Esta gran
de arma tem sua importância ressaltada quando dirigida ao mapea
mento estrutural, onde as feições lineagênicas aparecem com desta
que, assim como aquelas de caráter circular. Algumas dessas feições 
primeiramente interpretadas foram comprovadas no campo, reflexo 
do intenso tectonismo que atuou no âmbito da área em pauta. A visão 
de conjunto proporcionada pelas cartas radargramétricas permitiu 
delinear as estruturas de caráter regional, cujos principais elementos 
são os Lineamentos Transbrasiliano, Maranhão-Paranã, da Serra do 
Acaba-Vida, Pirineus e Cuiabá-Alto Paraguai e a Região Falhada 
Toricuieje-Barra do Garças, esta nos dom fnios da Bacia Sedimentar do 
Paraná, bem como as importantes estruturas do tipo greenstone belts 
denominadas Crixás, Guarinos-Pilar de Goiás-Hidrolina e Goiás. As
sociadas ou não a estas estruturas maiores apresentam-se aquelas me
nores que, por sua importância ou ordem de grandeza, foram tratadas 
individualmente. Incluem-se aí as imponentes braquianticlinais das ser
ras Dourada, da Mesa, do Encosto e Branca, além das estruturas cir
culares de Moquém, Aruanã e Lajinha. Todas essas feições estruturais 
serão descritas nas linhas seguintes. 

1.3.1.1 -Estruturas regionais 

1.3.1.1.1 - Lineamento Transbrasiliano 

Definida por Schobbenhaus Filho et alíí (1975b) como uma faixa in
tensamente falhada do território brasileiro, esta feição linear represen
taria um elemento estrutural da primeira ordem com extensão supe
rior a 2.700 km. Relacionado a este lineamento estaria o complexo de 
rochas de filiação alcalina, representado pelo Grupo I porá; em zona de 
interferência de falhamentos com esta feição lineagênica no interior 
da bacia do Parna (ba, teriam sido detectados dois corpos intrusivos 
de rochas ultrabásicas mesozóicas (incluindo quimberlitos) e uma de
zena de estruturas circulares de natureza ainda desconhecida. 



Cunha et alii (1981) afirmaram que este lineamento corta o canto 
sudeste da Folha SC.22 Tocantins, onde edifica o Graben de Santo 
Antônio, a Falha Manoel do Carmo e a Falha do Morro do Lajeado. 

Na área em pauta, onde esta feição lineagênica foi definida, apa
rece com destaque no quadrante nordeste, desenvolvendo extensas 
zonas de falhamento caracterizadas pela instalação do Graben de 
Água Bonita, o alinhamento do Complexo Básico-Uitrabásico da Ser
ra do Estrondo e pela estruturação orientada da serra Azul, onde apa
recem faixas de cataclasitos e filonitos. A Cobertura Sedimentar do 
Bananal oculta a sua continuidade a sul da área. 

1.3.1.1.1.1 - Graben de Agua Bonita 

Esta fossa tectônica, intimamente relacionada ao Lineamento Trans
brasiliano, aparece na porção nordeste da quadrícula SD.22-X-C e su
deste da SD.22-X-A. Foi definida por Baptista & Cartner-Dyer ( 1966) 
como uma fossa tectônica de aproximadamente 9 km de largura por 
90 km de extensão. 

No interior do graben estão depositados sedimentos silurianos da 
Formação Água Bonita (bloco Abatido) e nas partes externas ocor
rem rochas do Complexo Goiano. É limitado por falhas normais de 
direção nordeste onde se desenvolveram cataclasitos e filonitos. 

1.3.1.1.2 - Lineamento Maranhão-Paranã 

Feição lineagênica de destaque no canto nordeste da área, conta com 
mais de 130 km de extensão. A norte encontra-se representada por 
uma série de cristas alinhadas que estruturam dobramentos sinclinais 
e anticlinais em rochas das formações Traíras e Arraias do Grupo 
Arar. Além das rochas dessa formação, este lineamento envolve tam
bém as do Subgrupo Paraopeba e do Complexo Goiano. Em sua por
ção meio norte é cortado por falhamentos de direção noroeste e a sul 
adentra os domínios da Folha SD.23. Tem desenvolvimento quase 
que totalmente no interflúvio Maranhão-Paraná, daí sua denomina· 
ção, embora não exerça controle tectônico nesses cursos de água 
(Fig. 1.25). 

1.3.1.1.3- Lineamento da Serra do Acaba-Vida 

Desenvolvido em rochas do Subgrupo Paraopeba, do Grupo Paranoá 
e da Formação Traíras, este lineamento desponta no canto sudeste da 
área, contando aí com mais de 80 km de extensão na direção SO-NE, 
adentrando a Folha SD.23, vizinha a este. Sua principal característica 
em imagem de radar é o grande número de cristas alinhadas com 
aquela direção, formadas pelos metassedimentos de características 
neríticas dobrpdas, além de ter desenvolvido uma série de falhamentos 
de caráter ainda desconhecido que seguem as grandes estruturas 
ou cortam-nas perpendicularmente. São elementos identificadores des
te lineamento vários dobramentos em anticlinais e sinclinais, alguns 
com vergência para SE, mormente na região limítrofe da área. A 
orientação deste lineamento acompanha, grosso modo, aquela do seg
mento setentrional do Complexo Barro Alto. 

1.3.1.1.4- Lineamento Pirineus 

Esta estrutura, de grande importância na área, foi referida por Almei· 
da, Hasui e Neves (1976), mostrando que" ... as estruturas do Cin
turão Uruaçu (Grupo Araxá) em sua região central mostraram desvios 
adaptados à feição estrutural de Pirenópolis". Sobre essa feição, assim 
se referem: "This is a N6oDW trending lineament, with structural 
meaning not yet understood. In the northern block, the structures 
have a general SSW trend, but they desvia te gradual/v to N6oDW near 
the Pirenopolis feature. In the southern block the structures have a 
Nti!PW trend and also showa deflection to N6o0W" Posteriormente, 
Marini et alii (1977) acreditaram que essas mudanças estruturais indi
cariam, a norte e a sul deste lineamento, fenômenos orogenéticos 
distintos, onde o do sul seria representado pelo Grupo Araxá e os do 
norte pelo Grupo Serra da Mesa. No entanto, admitem que 5ua natu
reza e significado estrutural ainda são desconhecidos. 

Na área da Folha SD.22 esta feição estrutural ocorre no seu ex
tremo sudeste distribuída por aproximadamente 150 km. Em sua área 
de atuação afetou rochas do Grupo Araxá e do Complexo Goiano. 
Sua denominação advém da serra dos Pirineus, acidente fisiográfico 
de destaque. Datações K/Ar em biotitas de anfibolitos ocorrentes em 
seus domínios acusaram 809 MA. Sua natureza permanece desconhe-

c ida, embora Haralyi & Hasui (1981) indiquem, através de mapas gra
vimétricos prováveis, deslocam~ntos sinistrais nos domínios dessa fei
ção estrutural que teria ocorrido "na zona limítrofe Craton Parami-
rim-Cinturão de Geres e a Depressão de lpameri". . 

Araújo Filho (1981), comentando a respeito da origem desta es
trutura, diz: "Atribui-se a origem da Megainflexão dos Pirineus a 
uma redistribuição das tensões de compr,essão (choque) de placas d~ 
protocosta arqueana que provocou a ascensão tectônica do Complexo 
Máfico-Uitramáfico de Goianésia-Barro Alto e teria se prolongado 
no tempo até o Proterozóico Médio. Tal compressão, de direção geral 
N-S, teria provocado zonas de cisalhamento arqueanas que correspon
deriam aos maciços granulfticos do NO e do SE de Pirenópolis e Ja
raguá (cinturões móveis), formando um ângulo de aproximadamente 
30°, com a direção do esforço principal", 

1.3.1.1.5- Lineamento Cuiabá-Alto Paraguai 

Elemento estrutural com pouco destaque no âmbito da área, tem sua 
melhor definição nos domínios da Folha SD.21, da qual mantém con
tinuidade. Restringe-se ao extremo leste ou mais precisamente ao cen
tro-leste da quadrícula SD.22-Y-A. Conta com 80 km de extensão e 
seus componentes principais são as Falhas do Alto Paranatinga e de 
São Manoel. Sua denominação advém do fato de interessar rochas dos 
grupos Cuiabá e Alto Paraguai. 

1.3.1.1.5.1 - Falha do Alto Paranatinga 

Esta zona de fraqueza, à semelhança do lineamento como um todo, 
tem pouca expressão na área da Folha SD.22. Trata-se de uma falha de 
caráter inverso que lançou as Formações Araras e Raizama sobre a 
Formação Diamantino, estabelecendo um contato tectônico. Sua ex
tensão é de aproximadamente 20 km, adentrando a Folha SD.21 a 
oeste, com continuidade por mais 60 km, onde os trabalhos do Pro
jeto RADAMBRASI L descrevem dolo mitos silicificados e cataclasa
dos na margem esquerda do córrego Matrichã como uma das evidên
cias de sua atuação. 

1.3.1.1.5.2- Falha de São Manoel 

Feição ruptura! de direção ENE-OSO com mais de 70 km na área, 
localiza-se na porção centro-leste da quadrícula SD.22-Y-A. Trata-se 
também de um falhamento inverso onde se tem a Formação Araras 
alçada tectonicamente sobre a Formação Raizama, ambas do Grupo 
Alto Paraguai. Penetra na Folha SD.21, onde possui mais de 95 km 
de extensão, estabelecendo o contato entre o Grupo Cuiabá, bloco 
empurrado, e a Formação Raizama. 

1.3.1. 1.6 - Greenstone Belt de Cri xás 

Trata-se de uma faixa de rochas com características estruturais e tex
turais típicas de cinturões tipo greenstone belt. Possui um compri
mento em torno de 45 km, com uma largura média em torno de 5 km 
e direção N levemente NO até a região da cidade de Crixás, onde in
flete grosseiramente para N45°0. 

Foram individualizados dois conjuntos de rochas: o primeiro na 
porção leste do bloco, onde não foi possível estabelecerem-se as pro
porções relativas dos tipos litológicos, sendo cartografado informal
mente como pEpg, ou seja, Grupo Pilar de Goiás indiferenciado. Pos
sivelmente constitui as seqüências superiores do segundo conjunto, 
formado por serpentin itos, talco xistos, metabasaltos, peridotitos, 
com texturas e estruturas de lavas tipo porfirítica, esquelética, vesicu
lar, pillows, spinifex e poliedral. Apresenta ainda intercalações locais 
de quartzitos, possíveis metacherts e formações ferríferas, cartogra
fado neste trabalho como ulm. 

Podem fazer parte dessas rochas arqueanas inúmeros corpos iso
lados incrustados nas rochas do Complexo Goiano, principalmente os 
litótipos de natureza ultrabásica encontrados naquela região ( Fig. 1.28). 

1.3.1.1.7 - Greenstone Belt de Guarinos-Pilar de Goiás-Hidrolina 

Trata-se de um pacote de rochas de idade arqueana, com estruturas e 
texturas típicas de cinturões tipo greenstone belt, localizado na re
gião das cidades homônimas, canto SE da Folha SD.22-Z-A e canto 
SO da Folha SD.22-Z-B. Exibe metamorfismo da fácies xisto verde, 
porém com fenômenos de granitização e migmatização associados. 
Foram separados basicamente seis conjuntos de rochas: 
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-o primeiro conjunto é formado por seqüências de serpentinitos, 
talco xistos, metabasaltos, peridotitos, com as lavas apresentando tex
turas e estruturas tipo porfiríticas, esqueléticas, em pil/ows, spinifex, 
poliedral e vesicular, apresentando ainda intercalações locais de 
quartzitos metacherts e formações ferríferas, sendo cartografado 
como ulm; 
-o segundo conjunto de rochas, cartografado como clm, constitui 
uma seqüência individualizada pela presença de mármores, mármores 
dolomíticos granitizados e anfibolitizados, xistos calco-silicatados e 
xistos a talco e tremolita, resultado do metamorfismo sobre rochas 
básicas e ultrabásicas associando-se quartzitos, possíveis metacherts 
e ainda granitos, granodioritos, tonal itos e trondjemitos iso e aniso
trópicos; 
-o terceiro conjunto separado constitui-se de uma seqüência de ro
chas metabásicas e metaultrabásicas, com intensa injeção de granitói
des e anatexia das rochas do primeiro conjunto (ulm), com intercala
ções de mármores, quartzitos (metacherts) calco-silicatados e forma
ções ferríferas, cartografados neste trabalho como ulg; 
-o quarto conjunto é uma seqüência de rochas constituída predomi
nantemente por metacherts, anfibolitos, xistos e filitos, cartografados 
como mbb; 
-o quinto conjunto é formado por uma seqüência de características 
predominantemente sedimentares, constituída por micaxistos, quart
zitos, filitos grafitosos, clorita xistos, formações ferrfferas bandadas 
e sericita xistos, cartografados neste trabalho como ffg; e 
-finalmente, o sexto conjunto, onde não foi possível se estabelece
rem as predominâncias relativas dos tipos litológicos, sendo cartogra
fado informalmente como pepg, ou seja, Grupo Pilar de Goiás In
diviso. 

Os três primeiros e o último conjunto encontram-se formando um 
bloco, com comprimento em torno de 30 km, numa estrutura ar
queada com a concavidade voltada para NE. Isola-se do quarto e do 
quinto conjuntos, que formam um segundo bloco situado no lado 
convexo do primeiro, que tem em torno de 50 km de comprimento 
com largura média entre 7 e 1 O l<m e orientação preferencial SE-NO, 
por uma faixa de rochas granito-gnáissicas, aqui tidas como perten
centes ao Complexo Go"1ano peg, com as quais possu·l contatos tectô
nicos. Os limites dessas rochas ainda são imprecisos, podendo dela fa
zer parte rochas aqui cartografadas no Grupo Ara xá ou rochas de ca
racterísticas anfibolíticas incrustadas no Complexo Goiano naquela 
região (Fig. 1.29). 

1.3.1.1.8- Greenstone Belt de Goiás 

Trata-se de um pacote de rochas metamorfizadas na fácies xisto verde, 
tidas como de idade arqueana, por analogia com os cinturões de Cri
xás e de Guarinos-Pilar de Goiás-Hidrolina. 

Possui um comprimento, na Folha SD.22 Goiás, em torno de 
110 km, com largura média de 10 km. Estende-se desde o limite sul 
da Folha, região da cidade de Goiás, onde adentra a Folha SE.22 
Goiânia, para NO, onde forma a serra de Santa Rita ou Cubatão, nu
ma direção grosseiramente N45°0 

Foi cartografado informalmente neste trabalho como pepg, ou 
seja, Grupo Pilar de Goiás I ndiferenciado, separando-se, no entanto, 
dois pequenos corpos constituídos pelas seqüências de ulm, situados 
na borda SO do cinturão, junto à cidade de Goiás e na região da 
serra de Santa Rita (Fig. 1.31 ). 

1.3.1.1.9- Região Falhada Toricuieje-Barra do Garças 

Anteriormente denominada de Região Falhada de General Carneiro 
e Barra do Garças (Gonçalves & Schneider, 1970), teve sua denomi
nação modificada em virtude de sua maior amplitude para NO, cons
tatada por Santos & Freitas (1979). 

Trata-se de uma área grandemente afetada por falhamentos de 
gravidade que não raro deixaram os sedimentos da Formação Aqui
dauana em níveis bem inferiores aos das Formações Furnas e Ponta 
Grossa. Com isso é comum o aparecimento de pequenas estruturas 
dos tipos horsts e grabens, entre as quais sobressai-se o "Graben do 
Rio Passa-Vinte" e o "Graben de General Carneiro" (Figs. 1.116 e 
1.117). 

As falhas mais proeminentes aí encontradas são orientadas quase 
sempre na direção NE-SO, destacando-se entre estas as Falhas de To
ricuieje, São Marcos, Meruri e Batovi. 
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Gonçalves e Schneider (1970) constataram a ocorrência de fontes 
termais ao longo dos falhamentos desta região. Uma dessas fontes foi 
observada pelos autores deste trabalho nas adjacências da cidade de 
Barra do Garças, ali onde a temperatura eleva-se a 42°C. 

Associado a isto são ainda encontrados pequenos corpos básico
alcalinos de conformação cônica que estão incluídos no Grupo I porá. 

Tais fenômenos, se analisados à luz da tectônica, deixam antever 
os efeitos da movimentação ascensional da crosta, com o seu último 
impulso levado a cabo já no final do Mesozóico. 

1.3.1.1.9.1 - Falha da Fazenda Campo Formoso 

Trata-se de uma falha normal localizada no canto nordeste da Folha 
SD.22-Y-C e orientada segundo a direção NE-SO, onde se estende 
por 11 O km aproximadamente. Faz parte do conjunto de estruturas 
que representa a Região Falhada Toricuieje-Barra do Garças. Seu tra
çado na imagem de radar é inconfundível e no campo é claramente 
observável, pois coloca a Formação Aquidauana ao nível da Forma
ção Ponta Grossa, situação que se verifica ao longo de estrada que co
munica Barra do Garças à localidade de Toricuieje. 

Sua gênese, do mesmo modo que a de outras estruturas da área, 
deve estar associada a movimentos ascensionais da crosta, provavel· 
mente ocorridos no final do Cretáceo, fenômeno que também é res
ponsável pelo conjunto escalonado de falhas que aparece na área 
(Fig. 1.117). 

1.3.1.1.9.2 - F ai ha de São Marcos 

A estrutura rúptil presentemente discutida estende-se por aproxima
damente uma centena de quilômetros, segundo a direção NE-SO. Si
tua-se no canto nordeste da Folha SD.22-Y-C, tendo expressão sobre 
as Formações Furnas, Ponta Grossa e Aquidauana, deixando-as lado a 
lado, em alguns casos. Sobre a imagem de radar, o seu traço não apre
senta qualquer dúvida e no campo é facilmente identificável. T1ata-se 
de uma falha normal, como tantas outras existentes na região, com as 
quais tem íntima relação. Falhas menores e de pouca expressão trun
cam-na, refletindo sobremaneira o intenso movimento de blocos na 
época de sua edificação. O bloco alto, do mesmo modo que nas outras 
anteriormente descritas, aparece ao sul da referida feição lineagênica 
(Fig. 1.117). 

1.3.1.1.9.3 - Graben do R i o Passa- Vinte 

Na porção leste da Folha SD.22-Y-C, é visível uma infinidade de falha
mantos normais que fazem parte da Região Falhada de Toricuieje
Barra do Garças, resultando em conseqüência o aparecimento de al
guns blocos falhados, nem sempre destacáveis na escala do presente 
mapeamento. Um ou outro, apesar da dimensão, chega a ter boa ex
pressividade na imagem de radar (SLAR). Uma dessas estruturas é a 
que está presentemente sendo abordada e que, por outro lado, já é 
bem conhecida desde Gonçalves & Schneider (1970), àquela altura 
incluída no que denominaram de Região Falhada de General Car
neiro e Barra do Garças. 

A estrutura ora descrita leva a denominação do rio homônimo que 
a atravessa de norte para sul. Trata-se de um pequeno bloco falhado, 
de forma aproximadamente retangular e com pouco mais de 100 
km 2 de área Em seu interior, e em superfície preserva os sedimentos 
da Formação Aquidauana, os quais apresentam-se topograficamente 
em cotas inferiores às camadas Ponta Grossa, Furnas e Cuiabá que 
oscircundam (Fig.1.116). 

Sua edificação parece estar ligada a fenômenos de ativações de 
antigas falhas de idade pré-cambriana 

1.3.1.1.9.4 - Graben de General Carneiro 

A exemplo do Graben do Rio Passa-Vinte, esta estrutura já era conhe
cida desde o trabalho de Gonçalves & Schneider ( 1970), porém só ago 
ra recebeu a denominação acima mencionada, em alusão à cidade ho
mônima localizada nas proximidades de seu limite norte. Sua área 
não excede a dimensão do Graben do Rio Passa-Vinte, do qual difere 
apenas na geometria e também por preservar testemunhos de uma 
sedimentação mais nova. A Formação Bauru é a unidade ali preserva
da, cuja superfície encontra-se topograficamente ao nível da Forma
ção Aquidauana, unidade que encaixa a referida estrutura. Seu apa
recimento, do mesmo modo, deve estar ligado aos fenômenos de ati
vações da crosta siálica. 



1.3.1.1.9.5 - Graben do Rio das Garças 

Fruto de movimentos ascensionais desenvolvidos sobre a Platafor
ma Brasileira, o Graben do Rio das Garças é mais um desses blocos 
falhados que aparecem no norte da Bacia do Paraná A estrutura em 
questão, do mesmo modo, já havia sido mapeada por Gonçalves & 
Schneider (1970), sem, no entanto, ter sido batizada. Sua dimensão 
não chega a ultrapassar os 40 km segundo seu maior eixo, cuja orien
tação é NE-SO. Enquanto isso, a sua largura apresenta pouco mais 
que 15 km de extensão e em seu interior preserva testemunhos da 
sedimentação cretácica, representada pela Formação Bauru. 

1 .3.1.1.9.6 - Graben de Campinópol is 

A pequena fossa tectônica aqui discutida recebeu a denominação da 
localidade homônima situada nas imediações. 

Com cerca de 30 km de extensão e aproximadamente 5 km de lai
gura, a presente estrutura localiza-se no centio·leste da Folha 
SD.22-Y-A e orienta-se segundo a direção NO-SE. Sua identificação 
deve estar relacionada, como a de outras estruturas da região, à reati
vação da crosta, ocorrida no final do Cretáceo. Seu interior testemu
nha a ocorrência da Formação Aquidauana naquela área. 

As paredes deste pequeno graben aparecem seccionadas por uma 
série de pequenas falhas de direção NE-SO (F ig. 1.118). 

É interessante frisar ainda que a imagem de radar reflete muito 
bem esta pequena estrutura e, no campo, a sua identificação é muito 
bem facilitada pelas relações estruturais existentes. 

1.3.1.1.9.7- Falha de Toricuieje 

A feição lineagênica aqui descrita, cujo limite mais setentrional faz 
parte da Região Falhada Toricuieje-Baira do Garças, orienta-se segun
do a direção NE-SO, atravessando praticamente toda a área da Folha 
SD.22-Y-C, numa extensão de aproximadamente 170 km. Seu extre
mo sudoeste aparece nas proximidades da localidade de Sangradouro, 
onde trunca a extensão da Falha de Poxoréo, a qual apresenta maior 
expressão na Folha SD.21-Z-D. Ali naquela região, a referida estrutura 
põe a Formação Aquidauana de encontro à Formação Ponta Grossa, 
cuja área se comporta como um pequeno alto estrutural. 

Seu traço na imagem de radar é bem marcante e, no campo, indi
cias da mesma são observados nas proximidades de Sangradouro e 
Toricuieje, localidade que empresta-lhe o nome. Trata-se de uma falha 
de gravidade provavelmente originada através de reativações de antigas 
zonas de fiaqueza do embasamento, ocorridas já no final do Meso
zóico. 

1.3.1.1.9.8- Falha de Meruri 

A referida paráclase tem orientação geral aproximadamente igual 
às outras estruturas já descritas anteriormente dentro da Folha 
SD.22-Y-C, dispondo-se segundo a direção NE-SO, Estende-se por 
quase uma centena de quilômetros e localiza-se no centro-leste da 
mesma Folha, passando pela aldeia ind(gena de Meruri, localidade 
que lhe empresta o nome. 

A feição estrutural presentemente discutida se constitui na mais 
importante até então referida, pois sua gênese, além de estar ligada 
aos processos de reativação desencadeados no final do Cretáceo, quan
do também se desenvolveu talvez o último episódio magmático de que 
se tem registro, mostra também em associação pelo menos duas deze
nas de pequenos corpos básicos alcalinos alinhados segundo o seu dire
cionamento. Os corpos alcalinos aqui mencionados apresentam-se co
mo pequenos p/ugs cônicos, já conhecidos anteriormente e inclu(dos 
no Grupo \porá. Na imagem de radar, bem como no campo, tanto o 
traço da falha como os referidos corpos apresentam boa expressão. 

Vale ressaltar que a aludida estrutura apresenta-se seccionada e 
deslocada por outras de mesma expressividade. 

Seu traço é refletido sobre as Formações Aquidauana, Ponta Gros
sa e Furnas, colocando muitas vezes estas unidades lado a lado, inclu
sive deixando antever que o lado sul da mesma representa o bloco 
alçado (F igs. 1 .116 e 1.117). 

1.3.1.1.9.9 - Falha de Batovi 

Situa-se na porção sul da Folha SD.22-Y-C, afetando única e exclusi
vamente a Formação Aquidauana. Tem razoável expressão na imagem 

de radar e no campo sua identificação não apresenta dificuldades. 
Orienta-se no sentido geral das estruturas que ocorrem na área, mos
trando continuidade por quase uma centena de quilômetros, e é por 
outro lado concordante com o trend regional do embasamento. Passa 
nas proximidades da localidade de Batovi, em sua extremidade mais 
meridional. Ao norte não chega a interceptar a Falha de Meruri, pois 
é truncada por outra falha de menor expressão que também desloca 
aquela. Tem estreita ligação com a maioria das estruturas que apare
cem no norte da bacia, refletindo assim os fenômenos de ativação 
ocorridos no final do Mesozóico. 

1.3.1.2 - Estruturas Locais 

1.3.1.2.1- Falha do Trombas 

Acidente tectônico com aproximadamente 11 O km de extensão, loca
liza-se na porção central da quadrfcula SD.22-X-D ou mais precisa
mente a leste das serras Dourada e do Encosto. Trata-se de um falha
menta de caráter inverso que lançou em alguns locais o Complexo 
Goiano sobre o Grupo Araxá. Evidências de sua atuação podem ser 
obsei vadas ao longo da rodovia G0-241, que I iga a cidade de Formoso 
a Minaçu, onde rochas gnáissico-migmatlticas do Complexo Goiano 
estão acima do Grupo Araxá No entanto, seu desenvolvimento deu-se 
basicamente em litologias do Grupo Araxá. Deve sua denominação à 
localidade de Trombas, situada nas proximidades de sua área de atua
ção (Fig. 1.84). 

1 3.1.2.2- Falha da Serra Dourada 

Este elemento ruptura\ de grande magnitude é evidenciado em ima
gem de radar por um extensa feição linear que começa pouco a noite 
de Campinaçu, secciona diagonalmente a serra Dourada, bordejando-a 
em sua aba norte, indo coalescer no extremo nordeste da área, nas fal
das norte da serra Grande. Ao todo perfaz mais de 170 km de exten
são. Afeta rochas do Complexo Goiano, Grupo Araxá, Subgrupo Pa
iaopeba e Granito Serra Dourada. Sua natureza e caráter sá'o desco
nhecidos, muito embora as cristas quartzíticas do flanco nordeste da 
serra Dourada pareçam estat deslocadas por esta paráclase (Figs. 
1 84 e 1.94). 

1.3.1 2.3- Braquianticlinal da Serra Dourada 

Localizada na porção centro-norte da quadrfcula SD.22-X-D, a Bia
quianticlinal da Serra Dourada constitui uma estrutura dômica com 
cerca de 55 km no eixo maior e largura máxima c;Je 13 km no eixo me
nor. Interpreta-se neste trabalho a origem dessa estrutura como devida 
à intrusão no estado magmático do Granito Sei ra Dourada, embora a 
maioria dos autores interpretem-na como devida à intrusão do granito 
no estado só\ ido, segundo o princfpio de formação dos "do mos man
teados". Esta estrutura aparece com destaque na imagem de radar, 
pois é bordejada pelas cristas quartz(ticas da serra Dourada, responsá
vel pela configuração dômica perfeita da estrutura (Fig. 1.84). 

1.3.1.24- Braquianticlinal da Serrado Encosto 

Outra importante estrutura dômica que se localiza a oeste da serra 
Dourada na porção centro-norte da quadrfcula SD.22-X·D, a Bra
quianticlinal da Serra do Encosto, envolve litologias do Grupo Araxá 
e do Granito Sei ra do Encosto. Seu eixo maior conta com 16,4 km de 
extensão, enquanto o menor com aproximadamente 5,7 km. O Gru
po Araxá, encaixante, está representado por um quartzito cinza
esbranquiçado, granulação média a grosseira, constitu(do predomi
nantemente por quartzo e, em pequenas percentagens, finas palhetas 
de muscovita distribu(das nos planos de acamamento. O Granito Serra 
do Encosto apresenta textura variando de isótropa no centro do corpo 
a foliada nas bordas (Fig. 1.84). 

1.3.1.2.5- Braquianticlinal da Serra da Mesa 
Localizada a sul de Minaçu, na Folha SD.22-X-D, tem forma ovóide, 
onde o eixo maior mede aproximadamente 40 km e o menor 20 km; 
envolve litologias do Grupo Araxá e do Granito Serra da Mesa, que é 
intrusivo naquele grupo (Fig. 1.69). 

1.3.1.2.6- Braquianticlinal da Serra Branca 
Está localizada a sudeste de Minaçu, no extremo leste da quadrfcula 
SD.22-X-D. Envolve litologias da Formação Arraias do Grupo Arar e 
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Flg. 1.1 16-Região noroeste de Barra do Garças. Região falhada de Toricuieie-Barra do Garças. Folha 50.22-V·C. 

do Granito Serra Branca, que se introduziu naquela formação. Conta 
com 11 km no eixo maior e 8,5 km no eixo menor, dimensões estas 
que lhe configuram uma feição quase que perfeitamente dômica (F ig. 
1.69). 

1 .3. 1.2. 7 - Estrutura de Moquém 

Trata-se de uma estrutura circular, levemente ovalada. bem pronuncia· 
da em imagem de radar, com aproximadamente 12 km de diâmetro, 
de origem ainda pouco conhecida. t limitada por uma faixa de quart
zitos e /ou metarcóseos que gradam para metapelitos, metapelitos car
bonosos e/ou piritosos, rltmicos e rochas carbona1adas calcárlo·dolom í· 
ticas. às vezes retrabalhadas. forma ndo faixas de calcoarenitos e /ou lo· 
calmente calcirruditos. 

A riqueza nas camadas calcárias de estruturas estromatolft ícas. 
a liada à presença de rochas carbonosas e/ou pir ltosas, leva a interpre
tar que a estrutura possivelmente tenha sua origem ligada a um 
páleo-alto, círcundado pelas estruturas recifais, que eventualmente 
proporcionariam a formação de ambiente fechado com caractedsti· 
cas redutoras marcadas pela presença de metapelitos piritosos. Não se 
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descarta amda a possibilidade de sua origem estar ltgada a fenômenos 
tectônicos. 

A presença de indic ias de mineralizaçâO de Zn e Pb e de antigos 
garimpos de ouro torna essa estrutura merecedora de estudos mais de· 
talhados. 

O nome advém do pequeno povoado homônimo, local izado na 
borda leste da estrutura, que data do ciclo do ouro 

1.3.1.2.8 -Estrutura de Aruanã 
Trata-se de uma estrutura circular pouco pronunciada em imagem de 
radar com mais de 1 O km de diâmetro, parcialmente recoberta por se· 
dimentos aluvionares recentes. 

O nome provém da cidade de Aruanã, localizada na margem direita 
do rio Araguaia. ou mais precisamente na porção centro-noroeste da 
estrutura. 

Drago et alíí 11981) descreveram junto à cidade um biotita-granito 
gnáissico. que denominaram de Granito de Aruanã, o qual contém xe
nóliros de anfibolitos remanescentes de rochas vulcãnicas básicas, 
componentes de um antigo cinturão vulcanossedlmentar que, segun
do aqueles autores, se estenderia ao longo do vale do rio Araguaia. 
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Fig. 1.116 - Conclusão. 
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Fig. 1.117-Seção geológica esQuemática entre Toricuieie e Barra do Garças. 
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Fig. 1.118- Região de Campinàpolis. Mostrando Graben de Campinápolis delimitado por feiçào lineagênica gravitacional. Folha SD.22·Y·A. 

A estrutura circular foi aqui correlacionada à evolução desse corpo 
gran(tico. 

1 .3.1.2.9 - Estrutura do Granito Lajinha 

Trata-se de uma estrutura circular, localizada a aproximadamente 25 
km a NE da cidade de Barra do Garças (Folha 50.22-Y-0), tendo em 
torno de 25 km de diâmetro. E: muito nftida em imagem de radar, 
com o núcleo apresentando um corpo granftico porfirltico isotrópi
co de natureza intrusiva, melhor descrito no item 1.2. 2.33 - Rochas 
granfticas, que provoca um evidente controle da drenagem em p<r 
drão anelar. 

A denominação provám do pequeno córrego que tem suas nascen
tes no núcleo da estrutura ( Fig. 1.115). 

1.4 - EVOLUÇÃO GEOLOGICA REGIONAL 

Tentar esboçar uma evolução geológica e tectônica para a Folha 
50.22 Goiás e admit i-la como correta e conclusiva seria muita pre
tensão dos que nela trabalharam atravás do Projeto RADAMBRA51 L. 
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Porém, com base nos conhecimentos atuais da geologia da região 
Centro-Oeste e de outros lugares do Brasil, assim como do mundo, 
procurou-se, dentro de um pensamento que se admite lógico e coe
rente, desenvolver uma evolução que, mesmo à luz dos conhecimentos 
obtidos direta e indiretamente, em algumas passagens torna-se imagi
nária e especulativa. 

Nos últimos anos tem-se dado muito atenção aos estudos dos ter
renos arqueanos, principalmente quanto à origem e evolução dos cha· 
macios "Complexos Basais", greenstone belts e cinturões móveis, mor· 
mente quanto às relações entre os cinturões móveis (alto grau) e os 
greenstone belts e entre estes e os complexos granito-gnáissicos. 

Quanto às inter-relações entre as entidades geotectônicas enfoca
das, vários autores tentaram esboçar modelos, mas, apesar da evolução 
cientffica atual, ainda é assunto bastante especulativo. Dentre os au
tores que se preocuparam com tais assuntos, procurou-se descrever as 
idéias de alguns. 

Anhaeusser et alii (1969) acreditaram que os greenstone belts se 
formaram sobre uma crosta siálica, fina, ao longo de fraturas fund<r 
mentais que atingiram o manto e posteriormente formar-se-iam os 



Fig. 1.118 - Conclusllo. 

cinturões móveis nos escudos pré·cambrianos da África Meridional. 
A outra hipótese é a formação dos greenstone be/ts na interface eras· 
ta continental-crosta oceânica. Anhaeusser (1973, apud Windley, 
1977) reformulou suas teorias e enfocou a formação dos greenstone 
belts da África Meridional, baseado em modelo de arco de ilhas. Na 
evolução dos estágios admit iu. uma crosta oceânica preexistente. 

Kréiner (1976) , estudando os cinturões móveis do Arqueano Su· 
perior e Proterozóico da África Meridional, admitiu que os mesmos 
se desenvolveram sobre uma crosta mais antiga preexistente, que era 
predominantemente de composição granitóide. Isto seria mostrado 
pela natureza ensiâlica da maioria das coberturas (kheis e seus correia· 
tos em Namaqualand ; seqüência de Messina no Cinturão de Limpopo) 
que ter iam sido lectonizadas juntamente com o seu substrato ar· 
queano. Metamorfitos de alto grau, incluindo charnoquitos e dobra· 
menta isocl inal fechado, parecem ser característica ampla da tecto· 
gênese Limpopo-Liberiana com idade de 2. 700 ± 200 MA, durante a 
qual a maior parte do registro mais antigo das rochas afetadas foi 
destru (da, de modo que foi criada a impressão de extensos terrenos 
consol idados dentro de um protoescudo de dimensões subcontinen-

tais. Todavia, é discut(vel que os segmentos crustais mais antigos de 
tamanhos iguais ou maiores poderiam estar presentes na época pré· 
Limpopo. Para Kroner (op. cit.), esta conclusão não está em acordo 
com Burke & Dewey ( 1973, apud Kroner, 1976), que enfatizaram a 
au~ncia de grandes áreas continentais, ou ~ja, maiores que 100.000 
km , durante o Arqueano. Para o autor, todos os cinturões móveis 
proterozóicos, isto é, anteriores ao ciclo pan·africano, da África 
Meridional são de origem ensiálica e alguns deles tiveram uma hist6· 
ria de deformação polic(clica e metamorfismo com mais de 1.500 MA 
de duração (p. ex., ter·se·ia o Cinturão Móvel Namaqua). Ainda para 
Krõner (op. c ir.), a aceitação da natureza intracontinental e ensiálica 
destes cinturões significa que nova crosta não foi acrescida à parte sul 
da África no tempo Arqueano e, assim, nenhuma, provavelmente, foi 
consumida. Esta evolução seria incompat(vel com processos fanero· 
zóicos de tectônica de placas e, portanto, concluiu que não ocorreu 
movimento de placas em grande escala. Observou que não houve tam· 
bém evidência de microplacas no Pré·Cambriano Inferior, as quais, 
através de colisão e subducção repetida, deveriam ser acrescidas de 
cinturões orogênicos do tipo "casca de cebola" que a elas finalmente 

GEDLOGIA/235 



foram soldados, como foi proposto por Burke &Dewey (1973, epud 
Krõner, 1976). O autor acndita ainda que o conceito de cratonizaçio 
suC*Iiva do continente africano atralllls do tempo, como foi proposto 
por CHfford (1968 e 1970, 11pud Kroner, 1976), neceuita ser revisto. 
Não hevwia evidlncias de "núcleos" pequenos acrescidos a um craton 
continental durante o Proterozóico, mas lhe parece que Me&S do es
cudo primitivo teriam sido destru (das sucessivamente durante o retra
balhemento crustal em cinturões ensiâlicos e então os cinturões mó
veis, muitas vezas, não se consolidariam depois de suas deformações 
principais, mas sofreriam rejuvenescimento e superposição durante 
eventos posteriores, como foi demonstrado no Cinturão de Namaqua. 
A cratonização não deveria ser interpretada como consolidação fi
nal, mas sim como uma consolidação temporária da crosta. Em resu
mo, esta é a opiniãO de Kroner (1976) para a evolução dos cinturões 
móveis. 

Katz (1976), estudando a relação entre os cinturões móveis granu
llticos e os greenstone be/ts, admitiu que em um estágio inicial da 
história da terra teriam sido formados fraturas fundamentais e linea
mentos. Estas zonas de fraquezas refletiriam influência do manto, ser
vindo para controlar as posições de amplas zonas de transform, rala· 
tivamente dúcteis, que se desenvolveriam na crosta granito-gnáissica. 
Estas zonas de fratura-transform teriam sido limltrofes das protopla
cas. Os movimentos e deslocamentos ao longo dessas transforms da
riam inicio ao tectonismo, sedimentação, metamorfismo e atividade 
lgnea. As fraturas antigas penetrariam na crosta fina localizando ati
vidade no manto e sendo sitio de altos gradientes geotérmicos e inten
so deslocamento ao longo dessas zonas relativamente amplas. Movi
mento e deslocamento ao longo dessas zonas transformantes antigas 
causariam rifting de grande ángulo, fragmentação crustal e formação 
de crosta oceânica. Desta forma, para este autor, a zona transformante 
móvel metamórfica de alto grau e a zona da crosta oceânica-ríft foram 
formadas quase conternporaneamente e podem ser vistas atualmente 
na relação transform·ridge. 

Katz (1976) propôs que estas zonas transformantes antigas são 
precursoras dos cinturões móveis granullticos arqueanos. A relação 
aparentemente paradoxal entre granulitos e greenstones poderia ser 
explicada usando-se o modelo de tectônica de placas ou mais especi
ficamente o modelo transform-ridge. Tais relações são ilustradas por 
exemplos tomados nos terrenos arqueanos clássicos da t'ndia Meridio
nal, África Meridional, Austrália Meridional e Canadá. 

Windiey (1977) admitiu uma tendência em favor de um modelo 
tectônico de protoplacas para explicar a evolução tectônica arqueana. 
Nele haveria uma combinação em que os gretmstons bfllts originar
se-iam em uma bacia marginal de back-arc e os complexos gnáissicos 
de alto grau a partir. de um arco principal (batólito plutônico). Estes 
dois modelos são mutuamente complementares. Segundo o modelo 
combinado, o arco principal formar-se-ia pouco antes do back-arc. 
Gnaisses do tipo Amitsaq-Uivak formariam o "embasamento" em pe
quenas placas siálicas. A intrusão de diques básicos (Ameralik/Saglek) 
teria sido seguida rapidamente pela efusão de lavas toleltícas (e depo
sição de sedimentos do tipo plataforma-margemteontinentall na área 
de arco, as quais seriam provavelmente semelhantes às séries tole(tícas 
de baixo teor de K dos arcos atuais, embora seja poss(vel a formação 
de alguns andesítos. Intensa atividade de cadeia e subducção relacio
nada ao regime de fluxo elevado de calor no Arqueano originaram a 
intrusão em proporções batolfticas de tonalito e granodiorito deriva
dos do manto (dos quais as séries fracionadas precoces foram domi
nantemente hornblenda gabros, leucogabros e anortositos cálcicos). 
Esta íntrusá'o estava associada com empurrá'o e formação de nappes 
durante um regime tectônico horizontal muito difundido, o qual pro
duziu uma pilha estratigráfica tectono-lgnea que contribuiu para um 
espessamento grande da crosta no Arqueano Superior. As intrusões 
provavelmente ocorreram a partir de uma grande profundidade da 
crosta, dos nlveis mais altos onde elas envolveriam as vulcânicas mais 
primitivas aos nlveis mais profundos onde elas poderiam ter passado 
diretamente para gnaísses ou granulitos. Estas eventos foram sincrô
nicos ou seguidos imediatamente por metamorfismo de alta tempera
tura, o quat transformou todas as rochas na fécíes anfibolito ou gre
nulíto, enquanto a deformação converteu as rochas "granftícas" para 
gnaisses. 

A expansão da área do baek-arc teria começado antes de completar 
os eventos citados acima. Vulcânicas máfico-ultramáficas precoces po
dem ter sido derramadas sobre uma aosta slálica delgada ou podem 
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til' sido formadas num ambiente ocednico do tipo rift; sua composi
ç6o, caracterizada por baixo taor de K, fo i o resultado de pouca pro
fundidade de fusão do material do manto, como provavelmente ocor
reria nas épocas arqueanas quando o gradiente geotérmico era alto 
hamt.!m aplicável para diques básicos e vulcânicas na área do arco). 
As vulcânicas posteriores de caráter calcoalcalino com muito material 
pírocléstico foram formadas durante a emergência dos vulcões do tipo 
arco e muito material elástico dos sedimentos posteriores foi deri
vlldo da erosão do embasamento gnáissico nas adjacentes áreas soer
guidas do arco. O fechamento das bacias de back·arc, o qual originou 
a estrutura tlpica de greenstons belt, pode ter ocorrido contempora
neamente com a última deformação e metamorfismo na área do arco. 
Em linhas gerais, este é o modelo proposto por Wíndley (1977). 

Tarney. Dalziel e Wít ( 1976) fazem o seguinte resumo sobre a sua 
evolução: a associação tipicamente arqueana de greentone be/ts - su
cessões de sinclinais de lavas máficas e ultramâficas, lavas silicosas e, 
em menor proporção, andes(tícas, sedimentos elást icos, cherts, forma
ções ferrlferas etc., separados e circundados por domas gnáissicos 
díap(ricos - tem poucos correlatos exatos no Proterozóico ou no Fa
neroz6íco. O caráter das vulcânicas é do tipo oceânico ou arco de ilhas 
e o metamorfismo é de baixo grau. Os gnaisses ou batólitos diaplricos 
intervenientes são geralmente de caráter calcoalcalino. 

No Cretáceo Inferior uma bacia marginal abríu~e ao longo da mar
gem ocidental da parte meridional do continente sul-americano, atrás 
de um arco de ilhas andesltico. Constituí-se a crosta da bacia de uma 
sulte ofiolltíca de diques fo lheados gábricos e em menor proporção 
picrlticos; lavas em píllow; cherr; vulcanoclásticas andesrticas e sedi
mentos, com algumas vulcânicas silicosas e intrusivas. Até o Cretáceo 
Médio a bacia começou a fechar novamente, deformando as rochas da 
bacia marginal numa sinformal alongada confinada pelos batólitos da 
margem pacífica. O grau de metamorfismo é baixo e a deformação é 
heterogênea. A situação tectônica global é paralela àquela de um 
greenstone be/t arqueano tfpico. 

Bacias marginais semelhantes são comuns no registro fanerozóico. 
Um esboço das caracterlsticas de bacias marginais, usando exemplos 
atuais do Pacifico Ocidental. e uma revisá"o dos mecanismos pelos 
quais se acredita que as bacias marginais foram formadas revelam 
que bacias marginais fornecem correlativos atual fsticos dos greenstons 
bslts arqueanos. Levando em conta o gradiente geotérmico mais ele
vado no Arqueano, com influência no tamanho e espessuras das pla
cas litoféricas, subduoção e natureza do limite crosta-manto, um mo
delo geotectônico razoável para os greensrone belrs arqueanos é 
poss(vel, o qual é também reconciliável com as feições geoqu(micas 
das rochas associadas. Em slntese, este é o modelo proposto porTar
ney, Dalzíel e Wit (1976) para o complexo de rochas verdes do sul do 
Chile. 

A origem primitiva da crosta é muito discutida. Enquanto muitos 
autores advogam uma crosta primitiva de origem siálica. outros admi
tem que esta crosta primitiva era de origem simática. Em função das 
diversas hipóteses, pode-se verificar que cinturões granullticos se for
mam sincronicamente com os greenstone belts, enquanto outros 
acham que estes se formaram antes daqueles, assim como a hipótese 
de um embasamento granulito-gnaisses para os greensrone bslrs tem 
sido mostrada nos exemplos de Wyllie (1971), qua em vários esque
mas mostrou que a transição crosta-manto é feita através de uma 
camada de anfibolítos e granulitos. 

Para o Centro-oeste, uma evolução geotectônica foi apresentada 
por Almeida (1967bl, que fez um estudo geotectOnico das platafor
mas brasileiras. Além deste, Mariní trt alii (1979) apresentaram uma 
evolução para a regiãO que envolve a Folha 50.22 Goiás. Não se tem 
dúvída_que foi uma tentativa que dá um grande impulso ao estudo do 
Pré-Cambriano no Estado de Goiás. 

Marini 1ft alií (op. cit.) mostraram a seguinte evolução durante o 
Pré-Cambriano: 
- (3.500 MA): formação de uma crosta oceãnica primordial e pro to
crosta continental de origem magmática e pouco espessa e com alto 
fluxo calórico; 
- (3.500-.3.000 MAl : bombardeamento cósmico com perfuração das 
crostas oceãnica e continental, diferenciação do manto superior e con
seqüente espessamento da crosta continental, acompanhado por vulca
nismo bâsico-ultrabásico {greenstone beltl ; 
- (3.00().2.700 MA): consumo da placa oceânica (associado com ro
tação entre placas) com granulitízação de parte da aosta oceânica na 



zona de subducção, origem de convecção na frente da placa mergu
lhante (com forte ângulo), com vulcanismo e plutonismo na placa 
continental (greenstone belt e granitos tipo Rubiataba); 
- (2.700-2.500 MA): colisão continental com obducção da crosta 
oceânica, formação de sutura cr(tica, plutonismo granftico, fratura· 
menta e milonitização da crosta continental, dobramento e metamor
fismo com granulitização da crosta oceânica e metamorfismo incipi
ente dosgreenstonebe/ts. Soerguimento e erosão; 
- (2.50Q-1.800 MA): depósitos vulcanossedimentares e marinhos, lo
cais de pequena espessura e plutonismo cratogênico granftico em am
bos os lados da zona de sutura. Plutonismo básico-anortos(tico na 
zona de sutura. Soerguimento e forte erosão; 
- (1.700-1.200 MA): arqueamento, distensão e separação continen
tal segundo linhas de fraqueza arqueanas com formação de pequena 
crosta oceânica (tipo Mar Vermelho) e preenchimento de rift com se
dimentos psamfticos nas zonas marginais e pelfticos nas zonas abissais 
oceânicas, acompanhado de vulcanismo continental básico e ácido na 
primeira e submarinho básico na segunda; 
- (1.200-1.100 MA): compressão com fechamento do rift oceânico 
com consumo da placa oceânica, conseqüente dobramento e meta
morfismo da pilha sedimentar até a fácies anfibolito, acompanhado de 
plutonismo tardi e pós-tectônico pouco expressivo, sucedido de diapi
rismo dos corpos granfticos tipo serra da Mesa e pediplanização; 
- (1.000-700 MA): distensão com reabertura de rift por reativação 
das antigas falhas, porém sem surgimento de fundo oceânico, acompa
nhado por preenchimento de sedimentos de plataforma continental 
sem magmatismo algum; e 
- (65Q-600 MA): compressão em no m(nimo duas fases com fecha
mento de rift acompanhado por metamorfismo e dobramento de bai
xo grau, sem plutonismo associado, acompanhado por novo diapiris
mo dos maciços gran(ticos e por ascensão tectônica da cunha básico
ultrabásica arqueana, seguida de sedimentação molassóide e de uma 
última fase compressiva suave. 

Danni & Leonardos Júnior (s.d.), estudando o Complexo de Ni
quelândia, advogaram que as rochas básico-ultrabásicas foram for
madas nas zonas transform, modelo com base naquele de Katz ( 1976). 

A rápida resenha delineada acima revela que a gênese dos terrenos 
arqueanos é ainda muito controvertida e especulativa, resultando em 
desenvolvimento de modelos antagônicos. Desta maneira a aborda
gem sobre a evolução geológica e tectônica da Folha SD.22 Goiás, no 
que concerne principalmente ao Arqueano, não poderia fugir a estas 
caractedsticas, ainda mais que os dados ora dispon(veis não são sa
tisfatórios, pela ausência de mapeamentos e estudos estruturais, 
petrológicos e geoqufmicos de detalhe. Nem assim, entretanto, fur
tar-se-á a uma análise dos dados dispon(veis. 

Para a Folha SD.22 Goiás, por falta de melhores trabalhos nas 
entidades geotectônicas acima citadas, admite-se, tentativamente, 
a existência de uma protocrosta siálica, representada por rochas 
das fácies anfibolito e granulito, reunindo biotita gnaisses, horn
blenda gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses, biotita-microclfnio 
gnaisses, granitos, granodioritos, tonalitos, migmatitos com paleos
somas de gnaisses e anfibolitos, rochas da fácies granulito, enclaves 
de xistos, quartzitos e calcossilicatadas, assim como rochas de meta
morfismo tais como milonitos, cataclásticos e blastomilonito. Xistos 
diaftoréticos foram formados nas deformações policfclicas. Este con
junto de rochas predominantemente siálicas constitui o Complexo 
Goiano. 

Corpos básico-ultrabásicos de reduzidas dimensões metamorfiza
dos na fácies xisto verde ocorrem distribu(dos aqui e acolá. O Comple
xo Goiano foi formado no Arqueano e retrabalhado em ciclos geotec
tônicos mais novos, Transamazônico, Uruaçuano e Brasiliano. 

Tassinari & Montalvão ( 1980) apresentaram uma isócrona Rb/Sr 
de 2.929 ± 105 MA com razão inicial Sr8 7 /Sr8 6 = 0,701 ± 0,0002. 
A baixa relação inicial permitiu a estes autores interpretarem que o 
material primário das rochas granfticas analisadas diferenciou-se do 
manto na época da formação dessas rochas. Apesar da maioria dos au
tores acreditarem assim, Peterman ( 1979) advoga que granitos deriva
dos de terrenos tonal fticos por fusão parcial teriam razão inicial Sr8 71 
Sr86 semelhante à do manto, mesmo que os tonalitos fossem várias 
centenas de milhares de anos mais velhos que o tempo da anatexia. 
~ valo~ 7Rb/~~· em idade convencio~al .de 1.900 MA, com razão ini
Cial Sr /Sr = 0,703, em granod1onto, mostra atuação no Ciclo 
Transamazônico nas rochas do complexo. Pelo método K/Ar, Tassi-

nari & Montalvão (1980) obtiveram duas idades, uma de 1.107 ± 12 
MA e outra 591 ± 8 MA, o que caracteriza a atuação dos Ciclos Urua
çuano e Brasiliano na área em questão. Por outro lado, salienta-se aqui 
que a falta de controle, principalmente com respeito às relaçc5es de 
contato, deixa muita dúvida sobre quais os granitóides que perten
cem ao complexo e quais os que não pertencem, assim como quais são 
anteriores ao greenstone belt e quais são posteriores. Montalvão & 
Araújo (1979) mostraram que alguns tonalitos, gnaisses e anatexitos 
que ocorrem na região de Pilar de Goiás-União e Hidrolina contêm 
xenólitos de ultrabásicas e, portanto, são pós.greenstone belts. 

As rochas do Complexo Goiano, como nos aema1s complexos gra
nito-gnáissicos, são polifásicas e por isso o modelo de deformação é t(
pico de figuras de interferências. Estruturas dômicas devido à fusão 
total (diatexito) ou parcial (metatexito) se desenvolvem nestes terre
nos e foram descritas por Salop ( 1972) como dom os gnáissicos e do
mos gnáissicos ovais dobrados. Redobramentos de estruturas em iso
clinais são também comuns nestes terrenos de alto grau. 

A exemplo de outros autores que trabalharam na região Centro
Oeste que posicionaram os Complexos Básico-Uitrabásicos de Barro 
Alto, Niquelândia e Cana-Brava com seus respectivos equivalentes me
tamórficos como pós-Complexo Goiano, admite-se neste trabalho o 
mesmo posicionamento. Entretanto, deve ser lembrado que teorica
mente tais corpos podem corresponder também aos cinturc5es mó
veis, que para alguns autores formaram-se concomitante aos greens
tone be/ts e para outros posteriormente. Do mesmo modo, tais ro
chas podem corresponder à zona de transição crosta inferior-manto 
e teriam subido em ciclos geotectônicos proterozóicos por protrusão. 

A crosta siálica, fina, quente, devido ao elevado gradiente geotér
mico no Arqueano, e sob influência do manto sofreu deformaçc5es e 
sistemas de fraturamentos; estes atravessaram a crosta delgada e atin
giram o manto e em algumas regiões o grau geotérmico foi ainda mais 
elevado para formar lavas komatifticas peridotlticas, piroxenlticas e 
basálticas. Deste modo, seria possfvel que nesta época a atividade 
fgnea básico-ultrabásica fosse intensa e fez-se representar tanto por 
derrames como por equivalentes hipoabissais e plutônicas. Estas 
rochas submetidas a deformações seriam metamorfizadas nas fácies 
xisto verde, anfibolito e granulito. Tal grau dependeria da "profun
didade" e do gradiente geotérmico. Por isto, seria viável admitir que 
o paroxismo magmático básico-ultrabásico seria um único para os cor
pos dos Complexos Cana-Brava, Niquelândia e Barro Alto e os equiva
lentes efusivos ou hipoabissais dos greenstone be/ts de Cri xás e Goiás. 
Os maciços seriam os equivalentes mais profundos desse episódio. En
tretanto, por serem estes corpos estrutural e petrograficamente dife
rentes dos efusivos e hipoabissais correspondentes aos greenstone 
belts, descrever-se-ão à parte os Complexos Cana-Brava, N iquelândia e 
Barro Alto, bem como é feita uma evolução geotectônica em separado 
destes. 

Estes corpos teriam a seguinte origem: sobre a crosta siálica, conti
nental, fina, pouco diferenciada no Arqueano ("Tonalito-trondjem(
tica"), com elevado gradiente geotérmico, se desenvolveram fraturas 
onde, com a movimentação do manto, começaria a distensão com 
abertura e formação de rift, fusão do manto e formação do amplo 
fundo oceânico. Este imenso fundo oceânico estaria representado 
pelos Complexos Barro Alto, Niquelândia e Cana-Brava. 

O Complexo Barro Alto é constitu(do de harzburgitos, dunitos, 
ortopiroxenitos e clinopiroxenitos, anortositos, olivina gabros, gabros 
coron (ticos, anfibolitos, granulitos, gnaisses, quartzitos e leptinitos. 
Estas rochas às vezes apresentam metamorfismo das fácies anfibolito e 
granulito. Baeta Júnior et alii (1972) apresentaram um trabalho de 
detalhe sobre o complexo e o dividiram em duas seqüências: seqüên
cia oriental diferenciada e seqüência ocidental não diferenciada. Es
tes autores acreditavam que esse complexo é pré-Araxá e que foi 
introduzido no estágio sólido ou quase sólido. Almeida i1967b) foi o 
primeiro a sugerir uma origem para esses complexos como fazendo 
parte de um serpentine belt. 

O Complexo Niquelândia é constitu(do de anortositos, gabros, 
serpentinitos, noritos, dunitos, harzburgitos, piroxenitos, granulitos, 
anfibolitos, troctolitos e coronitos. Schmaltz (1976) divide o Com
plexo de Niquelândia em Zona Basal, Zona Ultrabásica, Zona Central 
e Zona do Topo e mostra a controvérsia existente nas opiniões de 
diversos autores sobre a origem do complexo. 

Quanto à idade desses complexos, verificou-se a atuação dos Ci
clos Geotectônicos Jequié, Transamazônico, Uruaçuano e Brasília-
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no. Tal fato é demonstrado pelo conjunto de idades K/Ar em torno 
de 4.000 MA, 3.000 MA, 2.000 MA, 900 MA e 600 MA. Matsui et 
alii (1976) submeteram os dados K/Ar obtidos no Complexo Cana
Brava ao diagrama isocrônico KbAr de Harper. No diagrama isocrô
nico K/Ar com coordenadas Ar4 /Ar36 eles obtiveram isócronas com 
idades de 1 .925 ± 11 O MA e 4 75 ± 1 5 MA, ficando clara a atuação 
dos Ciclos Transamazônico e Brasiliano neste complexo. 

Os complexos tiveram sua origem no Arqueano, tendo sido prova
velmente já deformados também durante o Arqueano. Todavia, acre
dita-se que, durante os Ciclos Geotectônicos Transamazônico, Uruaçu
ano e Brasiliano, sofreram novas deformações e provavelmente subiram 
como fatias controladas por falhas, durante as principais fases de de
formação dos Grupos Araxá e Ara f. Na porção oriental do Complexo 
Cana-Brava os blastomilonitos impostos nas rochas granitóides que 
fazem contato com as rochas máficas apresentam idade isocrô
nica Rb/Sr de 644 ± 27 MA mostrando atuação do Ciclo Brasiliano 
nesta fase cataclástica que é comum tanto nos maciços como nas ro
chas encaixantes. Outras evidências de que os complexos foram mo
vimentados durante ciclos mais novos é que suas rochas apresentam 
acamamento e foliação cujo mergulho cai no mesmo sentido do cintu
rão vizinho (Grupo Araxá); estruturas de transportes do tipo mullion, 
rootless e dobras intrafoliais apresentam lineações mergulhantes na 
mesma direção da foliação do citado grupo, o qual mostra estrutura 
do tipo isoclinal. Estas estruturas foram formadas por forças com
pressionais e são comuns na região de Niquelândia. 

Ainda no Arqueano, a crosta siálica e fina sofreu fraturamento se
guido de distensão e formação de rift, fusão do manto superior com 
formação de lavas básico-ultrabásicas, komatifticas de baixo teor em 
K e Ti e alto teor de MgO, edificando um amplo fundo oceânico. Ape
sar disso, acredita-se que pequena parte dos sedimentos se depositou 
sobre a crosta siálica, tendo-se assim a formação de uma bacia que não 
seria somente ensimática. Sobre esta bacia, além dos derrames e intru
sões hipoabissais, têm-se os psamitos, pelitos, cherts, formações ferrf
feras, dolomitos e vulcanismo ácido (riolitos). 

Estas rochas foram submetidas a metamorfismo da fácies xisto 
verde (principalmente) e em regiões mais localizadas, como Pilar de 
Goiás-União-Hidrolina, o metamorfismo foi mais intenso, onde, 
associados com as ultrabásicas, ocorrem mármores, quartzitos e for
mação ferrífera, além de rochas de composição tonalftica que ora são 
homogêneas, ora são foliadas e que se formaram na fácies anfibolito. 
Montalvão &Araújo (1979) e Araújo, Wanderley e Montalvão (1979) 
admitiram que estas rochas granitóides são formadas por anatexia de 
rochas preexistentes e/ou por injeção de fonte estranha. Nesta região, 
as rochas do Complexo Goiano em grande parte são de alto grau, for
mando provável estrutura dômica, onde a faixa a leste da estrada Hi
drolina-Luzelândia, constitufda de gnaisse, anfibolitos e anatexitos, 
é considerada como resultado de remobilização de rochas antigas e 
intrudidas na seqüência máfico-ultramáfica. 

A região Pilar de Goiás-União-Hidrolina, que compreende rochas 
de ultrametamorfismo (migmatitos e anatexitos), apresenta fntima 
relação com os greenstone belts e por isso não pode ser isolada des
tes. Acredita-se que a variação do grau metamórfico nestes cinturões 
pode ser função da variação do gradiente geotérmico. ~ notável a 
presença de estrutura circular, talvez devida à mobilidade de rochas 
fundidas (Guarinos e Pilar de Goiás-União-Luzelândia), entretanto 
a principal caracterfstica dos greenstone belts de Crixás, Guarinos
Pilar de Goiás-Hidrolina e Goiás são estruturas lineares, principal
mente xistosidade e clivagem de crenulação com direção aproxima
damente NQ-SE, que empurram essas rochas para NE e E; além des
se sistema, ocorre outro com direção NE-SO, além de falhas inversas 
que empurram as rochas para NE e secundariamente NO. Estas de
formações atuaram também nos tonalitos, gnaisses e migmatitos exis
tentes entre as faixas dos greenstone belts. Estas falhas, acamamentos 
e foliações refletem a atuação de esforços horizontais diferentes da
quela formadora dos domos, que é vertical. Estes dobramentos mos
tram os processos compressionais atuantes no Arqueano neste cintu
rão. 

Quanto à idade dos greenstone belts de Crixás, Guarinos-Pilar 
de Goiás-Hidrolina e Goiás (Grupo Pilar de Goiás), não se tem data
ção direta, porém sabe-se que a isócrona Rb/Sr realizada nos granitói
des que ocorrem margeando estes cinturões nas regiões de Crixás
Guarinos-Hidrolina apresenta idade de 2.929 ± 105 MA (Tassina-
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ri & Montalvão, 1980); estes granitóides, apesar de serem conside
rados como pertencentes ao Complexo Goiano, acredita-se que as 
amostras 1 e 2 (ver mapa de localização das amostras com análi
ses geocronol6gicas, Fig. 2) foram originadas pós-derrame máfico
ultramáfico e que se apresentam colineares com os outros pontos, 
daf acreditar-se em idade arqueana tanto para os greenstone belts 
como para os Complexos Barro Alto, Niquelândia e Cana-Brava. 
Estes seriam os principais eventos geotectônicos ocorridos durante 
o Arqueano. 

Acredita-se que ainda no Arqueano, seguido da instalação dos 
greenstone belts, ocorreu a formação de granito gnaisses, granodio
rito, gnaisses e tonalito gnaisses, anatexitos e migmatitos, estes inter
calando anfibolitos e com bandas e restos de metaultrabásicas que 
ocorrem principalmente na região de Hidrolina-Luzelândia-União 
mormente em direção a leste do cinturão de rochas máfico-ultramá: 
ficas. Este conjunto de rochas forma diápiro intrusivo no greenstone 
belt. Muitas vezes, não se têm condições de separar as rochas graní
ticas daquelas dos greenstone be/ts dado o grau de complexidade. Este 
complexo migmatito-gnáissico poderia no futuro ser denominado de 
Complexo Hidrolina e, como dito antes, vários outros complexos 
dessa natureza, ou seja pós-cinturões greenstone e Ara xá, podem ocor
rer na região, mas que só serão separados no caso de se ter evidência 
da relação de contato como no caso citado por Montalvão &Araú
jo ( 1979). Por enquanto, estes seriam inclu fdos no Complexo Goiano. 

Seguido da formação dos greenstone belts após ter cessado o movi
mento compressional; a crosta já "mais espessa" foi novamente 
submetida a processo de distensão com formação de bacia com am
plitude de milhares de quilômetros; e como em toda zona de disten
são haveria a formação dos grabens e horsts, onde algumas falhas que 
os controlam atingiriam o manto e formariam fundos oceânicos loca
lizados, que são registrados pelo magmatismo básico-ultrabásico que 
ocorre aqui e acolá. Em outras palavras acredita-se que a grande maio
ria dos sedimentos se depositaram em bacia ensiálica sobre uma cros
ta continental, enquanto que em outros locais, esparsados e bem res
tritos, a sedimentação dar-se-ia sobre uma crosta do tipo oceânica 
(tipo "Mar Vermelho"). Estes focos magmáticos, constituídos de anfi
bolitos, metaultrabásicas, xistos básicos e ultrabásicos, juntamente 
com calcossilicatadas, mármores, cherts, formações ferríferas banda
das, metavulcânicas ácidas, metatufos, xistos pelíticos com cianita, 
estaurolita e sillimanita, constituem as seqüências tipo Palmeirópolis, 
lndaianópolis e Juscelândia. Apesar das especulações a respeito des
sas seqüências, acredita-se que as Seqüências de Palmeirópolis e Jus
celândia correspondam aos focos vulcânicos precoces do Grupo Ara
xá e que juntamente com as calcossilicatadas, metacherts, quartzitos 
e metapelitos constituam provavelmente a base desse grupo Por ou
tro lado, ressalta-se que na região de lndaianópolis, apesar da pre
sença de anfibolitos e alguns xistos, estes, às vezes associados com me
tavulcânicas, não seria aconselhável por enquanto a correlação com 
as duas unidades descritas. Isto se deve aos seguintes fatos: nesta 
região é constante <1 presença também de rochas com bandeamento 
gnáissico, composição granftica, que intercalam os anfibolitos finos. 
A intensa atividade intrusiva potássica que atuou na área, ora aniso
trópica, ora isotrópica, em alguns lugares "fundiu" os anfibolitos 
e em conseqüência observam-se concentrações ricas em anfibólios 
como se fossem verdadeiros "restitos". Na borda leste do maciço, nos 
gnaisses e granitos potássicos, foi marcante a atuação de metamorfis
mo dinâmico com formação de filonito e micaxistos diaftoréticos; 
nesta borda, ao contrário da borda oeste, não se observa a presença 
constante dos anfibolitos intercalando os gnaisses. ~ possfvel que so
mente faixas bastante estreitas de xistos e anfibolitos que ocorrem 
nesta região sejam correlacionadas com as Seqüências Palmeirópolis 
e Juscelândia. Porém, por falta de maiores informações, correlacionar
se-á a Seqüência de lndaianópolis com as outras duas. Assim, consi
derando as inúmeras dúvidas inerentes a posição estratigráfica e am
biente geotectônico dessas seqüências, admitem-se duas hipóteses: 
1) que as seqüências pertençam ao Grupo Araxá, podendo em traba
lhos futuros ser mapeadas como grupos e o Araxá, desse modo, 
passaria à categoria de supergrupo; 2) as três unidades podem ser 
correspondentes a unidades litoestratigráficas distintas e discordantes 
em relação ao Araxá, com histórias geológicas independentes desse 
grupo. 

O Grupo Araxá foi submetido à força de compressão de NO e 
O com vergência tectônica das dobras para SE e E, e provavelmente, 



em uma fase posterior, houve as intrusões dos granitos anorogênicos 
e/ou tardiorogênicos do tipo serra Branca, serra da Mesa, Encosto e 
Dourada. 

Fuck & Marini (1979) admitiram que os grupos "Serra da Me
sa", Arar, Natividade e Canastra são homotaxiais e que se estendem 
desde o Triângulo Mineiro até o norte de Goiás. Marini et a/íi (1979) 
acreditaram também que os Grupos "Serra da Mesa" e Arar sejam 
homotaxiais, admitindo que estas unidades foram formadas em bacias 
isoladas ou em grande bacia de diferentes compartimentos. 

Concorda-se com aqueles autores que o Grupo Araí se depositou 
na grande Bacia Araxá e que este grupo seria na realidade a sedimen
tação do tipo "marginal e continental". Sendo, portanto, o Grupo 
Ara f uma fácies lateral e que teve também sua contribuição para o 
topo da coluna, isto é, seus sedimentos seriam parte isócronos e parte 
mais novos com relação ao Grupo Araxá. Ressalta-se também a ne
cessidade de definir se a bacia na área portou-se como assimétrica ou 
simétrica, pois até hoje dúvidas existem quanto aos quartzitos; estes 
são, às vezes, colocados arbitrariamente no Ara xá ou Ara í. Nas re
giões de Peixe, Serra Dourada e Encosto, que representam praticamen
te a parte mais oeste do cinturão, próximo ao Complexo Goiano, 
existem grandes contribuições de rochas psamíticas mostrando que o 
mar ali não era profundo, tornando este grupo bastante distinto do 
Grupo Araxá no que concerne a litologias. 

O Grupo Ara xá compõe-se de xistos pel fticos aluminosos, mármo
res, cherts, anfibolitos, metavulcânicas, metaultrabásicas e quartzitos, 
tendo sido parte dessas litologias separadas no grupo, principalmente 
nas regiões de Palmeirópolis, Juscelândia e lndaianópolis, sem, entre
tanto, conotação de unidade litoestratigráfica como dito anteriormen
te. Em direção ao continente, um mar menos profundo depositou os 
psefitos, psamitos e pelitos, representados pelos metaconglomerados, 
quartzitos, muscovita-quartzitos, filitos, xistos grafitosos, muscovita 
xistos, gnaisses, metassiltitos e metavulcânicas básicas a ácidas (Grupo 
Ar aí). 

O Grupo Araxá, incluindo as Seqüências de Palmeirópolis, Jusce
lândia e lndaianópolis, foi depositado parte em bacia do fundo ensi
mática e a maior parte em fundo continental (ensiálico). Enquanto 
que o Grupo Arar foi depositado sobre um fundo siálico e esta cros
ta siálica parece já bastante espessa devida à grande contribuição de 
vulcânica calcoalcal i na. 

Quanto à idade dos Grupos Araxá e Araí, foram realizadas duas 
isócronas Rb/Sr. 

Para a região de Cana-Brava foi apresentada uma isócrona Rb/Sr 
de referência com 1.157 ± 50 MA e razão inicial de 0,704 ± 0,002. 
Esta idade pode ser interpretada como época do metamorfismo for
mador dessas rochas e a baixa razão inicial pode indicar que os sedi
mentos foram depositados em fase precoce dentro do próprio ciclo 
orogênico que os metamorfizou. 

Nas proximidades de ltapaci tem-se uma isócrona Rb/Sr de 500 
MA com razão inicial Sr87 /Sr86 = 0,762. Nesta isócrona foram adi
cionados alguns xistos que ocorrem próximo à serra da Mesa. A alta 
razão inicial mostra uma homogeneização isotópica com atuação do 
Ciclo Brasiliano. 

No presente trabalho, posicionou-se esta unidade no Pré-Cambria
no Médio, devido à idade mínima (em torno de 2.000-1.800 MA) 
atribu fda aos granitos tais como Serra Branca, Serra da Mesa, Serra 
do Encosto e Serra Dourada, que são tidos provavelmente como in
trusivos nos metassedimentos da referida unidade. Com relação ao 
primeiro (Granito Serra Branca) não há dúvida quanto à sua origem 
intrusiva, pois na auréola de contato deste com os metassedimentos 
observa-se a formação de exogreisen. Diante destes fatores, aventa-se 
a possibilidade da deposição e metamorfismo durante o Ciclo Tran
samazônico, com posteriores deformações principalmente no Ciclo 
Uruaçuano, onde se tem conspícua recristalização dos minerais micá
ceos e formação de xistos, e finalmente durante o Ciclo Brasiliano. 
Vê-se assim um cinturão policíclico e polifásico já bastante antigo 
na região. 

Acredita-se na viabi I idade destes plutonitos serem intrusivos nos 
metassedimentos, pois os Granitos Serra Branca, Serra Dourada e Ser
ra da Mesa apresentam fluorita e cassiterita na sua composição. A 
presença da fluorita justifica que tais granitos são magmáticos, intru
sivos, subvulcânicos, e que em várias regiões, tais como Nigéria, Ron
dônia, Roraima, Pará, Amazonas etc., estes granitos são consangüí
neos com as vulcânicas. Outro fator importante é que os matasse-

dimentos estão sempre formando estruturas dômicas. Diante de tais 
circunstâncias seria o menos óbvio pensar em fenômeno de "pro
trusão". 

Acredita-se que na mesma época da edificação da Bacia do 
Araxá se formou, para o norte de Goiás e sul do Pará, uma bacia com 
o mesmo comportamento daquela anterior, ensiálica (em maior par
te) e parte ensimática (fundo oceânico) onde se deram os magmatitos 
básico-ultrabásicos, deposição de pelitos, psamitos, psefitos e carbo
natos, metamorfizados nas fácies xisto verde e anfibolito que consti
tuem o Supergrupo Baixo Araguaia. Esta unidade se prolonga para a 
Folha SD.22 Goiás. Cunha et alii (1981) acreditaram que as rochas 
desta unidade tenham idade mínima de 1.800 MA, apresentando tam
bem conspícua atuação dos Ciclos Geotectônicos Uruaçuano e Brasi
liano, assim como evidencia-se compressão formando dobras isocli
nais com vergência para O e ONO. 

Atividade ígnea calcoalcalina e alcalina teve sua participação bas
tante marcante já com a sedimentação do Grupo Araí. Mas acredita
se em um ápice com as intrusões graníticas, representadas pelos Gra
nitos Serra Branca, Serra da Mesa, Serra do Encosto e Serra Dourada. 
Estes granitos foram posicionados como Pós-Araxá e Ara í e acredita
se em idade por volta de 2.000-1.600 MA. Apresentam variações de 
idades quando analisadas pelo método Rb/Sr de 1 .900 e 1.300 MA, 
mostrando atuação dos Ciclos Transamazônico e Uruaçuano. 

Apesar das características pós-orogênicas desses ganitos, eles são 
pré-orogênicos aos Ciclos Uruaçuano e Brasiliano. Exibem metamor
fismo com cataclase, xistosidade e desenvolvimento de biotita neo
formada. 

A marcante presença desses corpos intrusivos graníticos com ten
dência calcoalcalina e alcalina, e intrusivas alcalinas como as Alcalinas 
de Peixe etc., mostra que nesta época a plataforma encontrava-se semi
estabilizada ou estabilizada e com uma crosta bastante espessa e retra
balhada. Provavelmente no Pré-Cambriano Superior ou antes foi sub
metida a distensão, formando estrutura dos tipos horsts e grabens. Foi 
assim edificada uma bacia de extensão de milhares de quilômetros, 
que ocupou uma pequena parte da Folha SD. 22, do tipo ensiálica, 
cujo sistema de falhamentos não foi suficientemente profundo para 
atingir o manto e criar tu ndo do tipo oceânico. Nesta imensa bacia do 
fundo continental foram depositados arenitos, conglomerados, pali
tos, carbonatos silicosos, arcóseos e matéria orgânica que submetidos 
posteriormente a forças de compressão, no sentido de leste para oeste 
e de sudeste para noroeste, sofreram dobramento e metamorfismo 
com a conseqüente formação de filitos, xistos, quartzitos, metacon
glomerados, mármores e metarcóseos, constituindo o Grupo Cuiabá. 

Ainda no Pré-Cambriano Superior, na porção sudeste da Folha 
SD. 22, os processos de distensão ou de reajuste isostático formaram 
bacia ou bacias com seus equivalentes altos estruturais. Nestas estrutu
ras continentais, houve a sedimentação de conglomerados, palitos, 
ardósias, metapelitos, metarritmitos, calcários e dolomitos. Tal se
qüência foi denominada de Paranoá (Danni & Leonardos Júnior, s. d.) 
na região de Niquelândia, denominação esta no sentido de Dardenne 
(1979), enquanto que Barbosa et alií (1969) denominaram de Para
noá e Paraopeba (Grupo Bambu(). Braun (1980) englobou grande 
parte destas seqüências no Araí. Acredita-se que em parte este autor 
tem razão; não se discute a grande distribuição areal por ele admitida, 
porém na seção Niquelândia-Colinas-Aito Paraíso, sem dúvida, os 
metarritmitos relacionados da Formação Traíras são semelhantes 
àqueles da Formação Paranoá; além disso não há discordância nem 
mudança nas características físicas da sedimentação, que permitam a 
separação em duas unidades. Estes metarritmitos também se estendem 
na estrada Niquelândia-Dois Irmãos. A unidade foi dobrada por 
compressão e o metamorfismo quando presente é baixo. 

Já na mesma época, a oeste e noroeste da Folha SD. 22, provavel
mente devido a reajuste isostático, registrou-se a formação de uma 
bacia onde foi depositada a seqüência com característica de "molassa" 
representada pelas Formações Araras, Raizama e Diamantino (Grupo 
Alto Paraguai). 

A Formação Araras é constituída de calcários calcíticos e dolomí
ticos, dolomitos, margas, siltitos e cherts e intercalações de arenitos. 
A Formação Raizama compõe-se de arenitos ortoquartzíticos e felds
páticos, brancos e róseos, médios a grosseiros, níveis conglomeráticos 
e de siltitos e argilitos, mostrando estratificação plano-paralela e 
cruzada. A Formação Diamantino é constituída de arenitos finos e 
folhelhos. Estas formações, depositadas no Pré-Cambriano Superior, 
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foram dobradas, em geral denotando uma vergência para oeste e, como 
dito antes, tais dobramentos podem ter sua origem ligada tanto a for
ças compressionais como a movimento vertical de blocos. 

O canto sudoeste da área foi palco de um vulcanismo ácido-inter
mediário, provavelmente de caráter anorogênico, cujas rochas, muito 
alteradas, não puderam ser submetidas a datações radiométricas. Estes 
litótipos aparecem como restos isolados naquela região. 

As características litológicas e estruturais das plataformas reativa
das e aquelas dos cinturões móveis de alto grau são extremamente 
semelhantes, ocasionando grande dificuldade na individualização 
dessas entidades geotectOnicas. 

Muito embora isto ocorra, considera-se, aqui, que a faixa de dire
ção NE-SO, que ocupa grande parte das folhas SD. 22 eSC. 22, cor
respondente ao Maciço Mediano de Almeida (1967b), é um provável 
cinturão móvel no sentido de Krõner (1976), ou seja, representante de 
uma plataforma ativada. Este provável cinturão móvel estende-se 
desde pelo menos Monte do Carmo, passando por Porto Nacional e 
leste de Porangatu, atingindo o sul da área em pauta quando margeia 
os Greenstone Belts de Cri xás e Goiás. Referida região é constitu ida 
principalmente de gnaisses, migmatitos, vulcânicas ácido-intermediá
rias (riolitos, andesitos), além de intrusões granlticas tipo rapakivi, 
bem como assistiu ao desenvolvimento de falhamentos orientados na 
direção NE-SO, edificadores de grabens do tipo Santo Antônio (Folha 
SC. 22) e Água Bonita, e contém restos aqui e acolá de granulitos. Em 
síntese, em que pese a dificuldade na identificação do que é cinturão 
móvel e o que é plataforma reativada, considera-se que esta região 
represente um cinturão móvel, ou seja, área crustal retrabalhada, pla
taforma antiga ativada. Lembra-se aqui que Jonas ( 1979) já se referia 
a um provável cinturão móvel para esta área. 

No fim do Pré-Cambriano ou no limiar do Paleozóico, ativações 
plataformais foram responsáveis por formações de grandes bacias 
intracratônicas e pericratônicas dos tipos grabens e sinéclises. Tendo
se desta feita edificado o Graben de Água Bonita e Bacia do Paraná. 
No Graben de Água Bonita, teve-se a sedimentação de arenitos médios 
e grosseiros, às vezes conglomeráticos, argilitos e siltitos. Esta forma
ção foi denominada de Água Bonita e considerada como siluriana 
(Baptista & Cartner-Dyer, 1966). Este pacote sedimentar, assim como 
o tamanho da bacia é pouco expressivo em relação à Bacia do Paraná. 
Nesta bacia tem-se início a uma sedimentação de conglomerados mo
nomíticos, matriz arenosa, feldspática e argilosa, intercalações de argi
lito e siltitos vermelhos e micáceos; arenitos finos, médios, grosseiros 
a conglomeráticos, quartzosos, vermelho-arroxeados e níveis feldspá
ticos, brancos, argilosos e micáceos, estratificação cruzada e plano
paralela. Esta seqüência, constituída predominantemente de psamitos 
e psefitos em menor escala, pertence à Formação Furnas (Grupo Para
ná) e foi depositada no Silurodevoniano, em ambiente continental. 
A Formação Ponta Grossa, composta de arenitos finos a muito finos, 
micáceos, conspicuamente estratificada, intercala folhelhos, argilitos e 
siltitos, micáceos, às vezes laminados. A seqüência apresenta estratifi
cação cruzada, plano-paralela e acamamento gradacional. A Formação 
Ponta Grossa tem características de ambiente nerítico a infranerítico. 
Sobre esta unidade, discordantemente, depositaram-se arenitos arro
xeados e/ou vermelho, caul In i co e feldspáticos, lentes de conglomera
dos, siltitos e diamictitos representantes da Formação Aquidauana. 
Esta formação tem ampla extensão com depósito de redbed, em 
ambiente fluvial e lacustre, e é admitida como de idade carbonífera; é 
digno de nota que esta formação tem semelhança com a Formação 
Poti (Bacia do Maranhão) e Formação Parecis (Folha SD. 21 Cuiabá). 
Em discordância erosiva repousa sobre a Formação Aquidauana areni
tos cinza-arroxeado, médios a finos, com intercalações de níveis silici
ficados. Estes sedimentos apresentam estratificação plano-paralela, 
foram depositados no Permiano e correspondem à Formação Palermo. 

Depois da invasão marinha no Permiano, onde o mar raso (mari
nho nerítico) depositou a Formação Palermo, volta-se à deposição 
continental, desta feita com clima desértico, representada pela Forma
ção Botucatu, que é constituída de arenitos vermelhos a róseos, finos 
a médios, grãos foscos, argilosos, às vezes pintalgados de brancos, 
níveis mais grosseiros com alguns seixos de quartzo disseminados. A 
Formação Botucatu, além da deposição eólica tem deposição aquosa, 
apresenta estratificação cruzada, acanalada e tangencia I de grande por
te, tl'pica de depósitos eólicos e estratificação plano-paralela finamen
te laminada. Esta formação foi depositada no Jurássico. No Jurássico 
e Cretáceo houve reativação tectonomagmática no domínio da Folha 
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SD. 22. Esta reativação se faz representar pela Formação Serra Geral, 
constituída de basaltos e diques de diabásios e pelo Grupo I porá, com
posto de dunitos, piroxenitos, sienitos nefelínicos, lamprófiros, diabá
sios e kimberlitos. Após esta fase de magmatismo o movimento de 
blocos na vertical continua e sobre vasta área se depositam as unidades 
continentais, tabulares, denominadas Formação Bauru e Formação 
Utiariti. A primeira é composta de arenitos finos a médios, cor róseo
avermelhado, argilosos, às vezes calcíferos, níveis silicificados e de 
conglomerados de ambiente de deposição fluvial e lacustre, e a segu n
da de arenitos ortoquartzíticos, parcialmente feldspáticos em ambien
te continental fluvial. 

O Cenozóico se faz representar pelas coberturas terciário-quaterná
rias e do Bananal, bem como pelas aluviões holocênicas, estas restritas 
às calhas e planícies de inundação dos rios. 

1.5- GEOLOGIA ECONOMICA 

1.5.1- Generalidades 

Nos tratos da Folha SD. 22 Goiás, à semelhança do que se processou 
comumente em nosso País, a edificação dos primeiros núcleos popula
cionais ocorreu em função da descoberta de um recurso mineral, via 
de regra o ouro. Em que pese tais acontecimentos tenham se concreti
zado a décadas passadas (ou séculos) não raramente a história se repe
te, qual seja, a descoberta de substâncias minerais realizadas através de 
pessoas leigas. Na verdade os conhecimentos geológicos do País diaria
mente vêm evoluindo, o mesmo não acontecendo no ramo da meta lo
gania, visível reboque daqueles trabalhos. Alie-se a este episódio o fato 
de que inúmeros exemplos de mapeamento básico criados do nosso 
País em realidade são projetos natimortos, evidenciando um processo 
de descontinuidade que nos cerca freqüentemente. O Estado de Goiás 
não se manteve alheio aos problemas enfocados anteriormente, sendo 
o caso do níquel ao que tudo indica o fato mais gritante. Descoberto 
na primeira década deste século (1908), apenas nos dias atuais esboça 
sintomas de uma fase produtiva. 

Vários anos se passaram desde que riquezas minerais tivessem sido 
divulgadas em solo goiano e trabalhos mais dirigidos fossem aqui 
apreendidos. A partir de 1967, acatando sugestões do Professor Fer
nando Flávio Marques de Almeida, o DNPM (6? Distrito) iniciou uma 
série de estudos (Projeto Goiás) cuja finalidade primordial seria o 
conhecimento dos corpos básico e/ou ultrabásicos com suas minerali
zações associadas. Assim foram divulgados os trabalhos de Mello & 
Berbert (1969) sobre Morro Feio-Hidrolândia; Nilson & Motta 
(1969) em Goianira-Trindade; Bitencourt & Corrêa (1970) na região 
Goiânia-Bonfinópolis e Berbert, Corrêa & Mello (1970) em lnterliln
dia-Abadiânia. Com os resultados sàtisfatórios obtidos, executaram-se 
dentro da mesma linha de pensamento os projetos Jussara, Niquelân
dia e Goianésia-Barro Alto, os quais, reunidos àqueles de pesquisas 
desenvolvidas pela SAMA, CODEMIN, Cia. Níquel Tocantins, UNI
GEO e DOCEGEO, culminaram com um conhecimento aceitável dos 
complexos e suas mineralizações associadas. 

Godoy (1968) assinalou em mapa e descreveu rapidamente as 
ocorrências minerais do Estado de Goiás, fornecendo subsídios para 
um primeiro enquadramento dos recursos minerais do Centro-Oeste 
com o respectivo ambiente geológico. Em que pese sua visão mais vol
tada para os complexos básico e/ou u ltrabásicos, vários tipos distintos 
de mineralizações foram abordados pelo autor. 

Nesta mesma época, um importante evento ígneo alcalino de idade 
cretácica era descoberto no sudoeste goiano, abrindo novas perspecti
vas para o setor mineral da região, posteriormente confirmado através 
dos depósitos de níquel silicatado revelados em Santa Fé, morro do 
Engenho e serra da Água Branca, apenas nos limites da Folha SD.22 
Goiás. Ressalte-se sobre estas rochas os trabalhos de Justo et alii 
( 1974), Chaban et ali i (1975) e outros (vide 1.2.2.25- Grupo I porá). 

Sentindo necessidade de definir dentro do contexto Bambu i áreas 
mais prospectáveis a mineralizações de chumbo, zinco, fluorita e fos
fato, mencionadas inúmeras vezes na literatura geológica através dos 
depósitos de Vazante, Morro Agudo, Januária etc., o DNPM criou no 
início da década dos anos setenta (1972) um projeto de geoquímica 
regional englobando rochas daquele grupo nos Estados de Goiás, Mi
nas Gerais e Bahia. Concomitantemente com a execução destes traba
lhos surgia o Projeto Geofísico Brasil-Canadá (PGBC), acarretando 
com isto uma série de documentos lançados por Andrade et alii 
(1977), Brim et alii (1977), Godoi & Moreton (1977) e Rondinelli & 



Ramos (1977), onde inúmeras anomalias para chumbo e zinco, princi
palmente nas rochas carbonatadas da Formação Paraopeba (subgrupo 
neste trabalho), foram identificadas. Sem dúvida tratava-se de um 
grande passo dado para elucidação de metalogenia regional do Bambuí. 
O emprego de parâmetros estratigráficos, sedimentológicos e paleo
geográficos, estabelecido por Dardenne (1979b) para mineralizações 
do grupo em questão, torna-se indispensável. 

Ainda no início desta década revelavam-se as primeiras notícias 
sobre a descoberta de cassiterita no centro-leste goiano, caracteriza
da nos trabalhos de Rocha & Bez (1973) e Marques et alii (1973). 
dada a importância adquirida pelo óxido de estanho para o Centro
Oeste, vários artigos, pari passu aos trabalhos de pesquisa desenvolvi
dos pela METAGO e Mamoré Mineração e Metalurgia S/ A se processa
ram, sendo os mais específicos aqueles de Andrade (1978), Andrade 
& Danni (1978), Montalvão & Bezerra (1981al e Fernandes & Hildred 
(1981). 

Trabalhos importantes também estão sendo realizados em regiões 
como Crixás, Pilar de Goiás, Hidrolina, Chapada, Mara Rosa, Palmei
rópolis, lndaianópolis, Juscelândia e muitas outras, onde prováveis 
seqüências vulcanossedimentares despertam o interesse de diversas 
companhias, cujas pesquisas se voltam mais para mineralizações de 
metais-base. 

Algumas substâncias minerais individualizadas também foram obje
to de projetos especiais por parte do DNPM, dentre elas o manganês, 
as rochas carbonatadas e o ouro, a última particularmente em convê
nio com a CPRM, METAGO, METAMAT e CODESUL. O manganês 
em realidade tornou-se motivo de preocupação do DNPM ainda no 
começo da década passada, enquanto o ouro, após comprovação dos 
greenstone belts de Crixás por Sabóia (1979) e seu preço elevado no 
mercado, passou a ocupar o patamar dos recursos minerais prospectá
veis. Dentro do mesmo prisma abordado, Castro, Magalhães e Borges 
(1981) desenvolveram trabalho pioneiro para a METAGO naquele 
ambiente de rochas verdes, buscando definir o potencial aurífero das 
mesmas em Cri xás Conclusões a serem obtidas pela MET AGO, Mine 
ração Rio Xingu S/A, Mineração Serras do Sul Ltda. e Mineradora 
Montita Ltda., companhias que pesquisam o metal na região, serão de 
grande valia para outros trabalhos de prospecção neste tipo de am
biente. 

Em termos de metalogenia previsional muito pouco foi efetuado 
no âmbito da Folha SD. 22. Excetuando-se o trabalho de Suszczynski 
(1973) e aquele de Ribeiro Filho et alii (1978), originado a partir da 
descoberta dos sulfetos de cobre em Chapada (Mineração Serras do 
Leste Ltda.) e outras regiões adjacentes, e, mais recentemente, os 
trabalhos de Machado et alii (1981) na região de Porangatu, nada 
mais de concreto encontra-se divulgado em nossa literatura. Ultima
mente, o RADAMBRASI L e o DNPM, através da CPRM, realizam 
esforços no sentido de preencher este espaço deficiente da metaloge
nia brasileira. 

1 .5.2 -Ocorrências minerais 

Mais de duas centenas e meia de jazimentos entre ocorrências mine
rais, garimpos em atividade, garimpos abandonados e jazidas foram 
cartografadas no âmbito da Folha SD. 22 Goiás. Em algumas regiões, 
como Pilar de Goiás e Niquelândia, em virtude do acentuado número 
de jazimentos e escala de trabalho, os autores foram impedidos de 
representá-los na sua totalidade, optando no caso por uma maior cla
reza do mapa. 

Parte dos depósitos referendados neste relatório foi visitada e ca
dastrada pela equipe do Projeto RADAMBRASIL, sendo nessas infor
mações complementares àquelas existentes em referências bibliográfi
cas anteriores. Para maior comodidade de leitura, descrever-se-ão as 
substâncias minerais metálicas ou não-metálicas, regra geral individua
lizadas e por ordem alfabética. 

1.5.2. 1 -Minerais metálicos 

1 .5.2. 1,1 - Berilo 

As principais ocorrências de berilo posicionam-se na região de influên
cia dos corpos graníticos mais estudados da Folha SD. 22 (serra Dou
rada, serra Branca, etc.), nordeste da área em epígrafe, associados aos 
pegmatitos enlocados nestas rochas ou no Grupo Araxá. 

Barbosa et a/ii (1969) mencionaram alguns trabalhos de garimpa
gem visando à extração de berilo (e mica) nas regiões de Mata Azul e 

Trombas. Na primeira localidade, pegmatitos decompostos oriundos 
de diferenciações metamórficas do Grupo Araxá e suas coluviões 
forneceram exemplares de 1 a 2 em de grossura. Na região de Trom
bas, sudoeste desta, mais especificamente já na área de influência da 
serra Dourada, diques de pegmatitos encaixados no Grupo Araxá 
seriam portadores de mica e berilo. Cristais de até 15 em ou ainda 
maiores foram extraídos em coluviões destes diques. Citaram ainda, 
Barbosa et a/ii (op, cit.), alguma tantalita associada aos pegmatitos 
com berilo em questão. 

Marini et alii (1974) relataram na área do Projeto Serra Dourada 
inúmeros corpos pegmatíticos contendo berilo, bem como depósitos 
coluvionares daquela gema, destacando-se: pegmatito da fazenda do 
Sr. Romão; pegmatito do Sr. João Alves; garimpo do Romão (borda 
oeste da serra Dourada); garimpo do Sr. Gusmão (patrimônio Capiva
ra); garimpo da Mata (rio Capivara); garimpo do Mateiro; garimpo do 
rio Cristalino (sudeste de Canalina); garimpo dois quilômetros a nor
deste do patrimônio do Pote. 

Marini, Fuck e Figueiredo (1976) enfatizaram a presença de cris
tais prismáticos hexagonais de berilo em pegmatitos na serra da Mesa, 
bem como agregados com cristais malformados de hábito maciço nos 
greisens da serra Branca. Alertaram ainda citados autores ao descaso 
imprimido sobre a produção deste mineral em que pese sua possível 
abundância na região. 

Berilo em cristais bem formados, de dimensões milimétricas a deci
métricas e de tom esverdeado foi descrito por Souza & Zalán (1977) 
na serra Dourada (Manchão do Alto Buritil. Ocorrem em pegmatitos 
de pequenas possanças, alojados no interior do batólito granítico, 
Descreveram ainda estes autores uma amostra proveniente do Serviço 
do Serrador (flanco norte da serra do Buritil contendo aproximada
mente 75% de berilo na sua composição. Através do difratômetro de 
raios X determinaram pequenos grãos co lunares e curtos de fenacita. 

Segundo técnicos do 6? Distrito (DNPM), na serra da Mesa, local 
denominado Palácio do Buriti, o berilo é extraído como subproduto 
da tantalita e cassiterita ali existentes. 

Andrade (1978) ressaltou a presença de berilo nos greisens lenti
culares e de fraturas, bem como em veios quartzo-feldspáticos na serra 
Branca. Aparecem como cristais de 1 a 5 em de comprimento e de 
cores diversas (azulado, verde-amarelado e amarelo), Abordou ainda 
acerca da presença esporádica de fenacita. 

1 .5.2. 1.2- Chumbo e zinco 

Como geralmente prevalece, esses dois metais estão quase sempre 
geneticamente associados, em proporções variáveis, na área da F o lha 
SD. 22. As principais ocorrências encontram-se encaixadas na Seqüên
cia Vulcanossedimentar de Palmeirópolis, incluída na porção basal do 
Grupo Araxá pelo mapeamento deste projeto, bem como nas rochas 
carbonatadas da porção superior do Grupo Araxá e do Grupo Bambuí 
(Subgrupo Paraopeba). 

Os depósitos de sulfetos maciços de zinco, cobre e chumbo, na re
gião de Palmeirópolis (Folha SD.22-X-D), constituem por longe as 
ocorrências mais importantes da área em estudo. Foram descobertos 
os referidos corpos sulfetados durante os trabalhos de pesquisa pró
pria desenvolvidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CPRM, no Projeto Palmeirópolis, em execução desde 1975. Nessa 
região a leste da cidade de Palmeirópolis, o reconhecimento geológico 
e geoquímico sobre anomalias aeromagnéticas, detectadas anterior
mente pelo Projeto Serra da Mesa (DNPM/NUCLEBRÁS), revelou a 
presença de rochas anfibolíticas associadas a teores anômalos de cobre. 
O mapeamento geológico regional mostrou litologias vulcanossedi
mentares que foram correlacionadas inicialmente à Associação Meta
mórfica de Pilar de Goiás (Ribeiro Filho et alii, 1978) e, posterior
mente, foram separadas na Seqüência Vulcanossedimentar de Palmei
rópolis de Ribeiro Filho & Teixeira (1981 ), sendo considerada de ida
de Pré-Araxá. Os trabalhos de âmbito regional também abrangeram 
geoquímica de sedimentos de corrente e aerogeoffsica (HEM), e as 
etapas subseqüentes de detalhamento nos alvos selecionados inclu(ram 
amostragem de solos em malhas, geoHsica terrestre (magnetometria, 
VLF-EM, Slingram), escavação de poços e sondagem a diamante. 

Na primeira fase da prospecção, a amostragem de sedimentos de 
corrente delineou seis alvos (quatro para cobre, dois para chumbo e 
zinco). mesmo com contrastes de anomalia muito baixos em relação 
aos backgrounds respectivos. A geoqulmica de solos definiu anomalias 
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com contrastes bastante nftidos, e, na fase de detalhe, poços em dois 
subalvos confirmaram as anomalias geoqufmicas. No primeiro suba Ivo, 
situado a sul do rio Mocambinho, a anomalia geoqufmica mostrou di
mensões de 1 km de comprimento na direção N 15° E, aproximada
mente concordante à xistosidade, e 50 m de largura, e a sondagem re
velou a presença de mineralização sulfetada em xistos intercalados 
com anfibolitos. No segundo subalvo, a oeste do morro Solto, foi 
verificada a presença de mineralização semelhante, associada a uma 
anomalia geoqu f mica orientada SO-NE com comprimento de 700 m e 
largura de 80 m. Uma caracterfstica da mineralização é o teor elevado 
de zinco em relação ao cobre e chumbo, diferente às proporções rela
tivas exibidas nas principais anomalias geoqu fmicas. 

Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981) apresentaram o primeiro 
trabalho publicado com respeito aos depósitos sulfetados da região 
de Palmeirópolis, com detalhes da geologia regional e local, aspectos 
da mineralização e considerações genéticas, estruturais e geotectôni
cas. Segundo esse relato, a mineralização conhecida até agora associa
se à subunidade xistosa da denominada Unidade Central (basal) da 
seqüência, especialmente na zona de contato com a subunidade anfi
bolftica subjacente, em rochas metamórficas de fácies anfibolito mé
dio a alto, as quais mostram restos de origem vulcânica (p. ex.: textu
ras suboffticas, esferul fticas ou varioHticas, porfirfticas e piroclásticas; 
estruturas de pillow (?),fluxo e bomba vulcânica; quartzo azulado e 
zoneamento de plagioclásio) A subunidade xistosa, na descrição dos 
referidos autores, é composta predominantemente de plagioclásio
biotita-quartzo xistos (na porção basal do pacote vulcânico ácido) e 
metatufos com plagioclásio e feldspato potássico (este aumentando 
para o topo), com intercalações de anfibolitos e quartzitos puros 
(metacherts) e ferruginosos. As rochas tufáceas grosseiras de composi
ção ácida a intermediária, com plagioclásio, quartzo, biotita, muscovi
ta e granada, tem enriquecimento em hornblenda e biotita próximo·ao 
contato com a subunidade anfibolftica, justamente na zona minerali
zada de sulfetos. Alguns níveis enriquecidos em granada, estaurolita, 
sillimanita e cianita, foram considerados como derivados de sedimen
tos pelfticos intercalados na seqüência vulcânica e piroclástica. 

Foram caracterizados por Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981) 
dois corpos de minério, correspondentes aos subalvos acima referidos: 
C-1, localizado próximo à fazenda Morrinhos, a cerca de 15 km a leste
sudeste de Palmeirópolis, e C-2, a oeste do Granito Morro Solto, apro
ximadamente 13 km a nordeste de Palmeirópolis. Também foi men
cionada uma ocorrência de mineralização sulfetada (Cu-Zn-Pb) encon
trada em um furo de sondagem situado 5 km a sudoeste do corpo C-1 
e possivelmente representando um terceiro corpo de minério. A mine
ralização nos dois corpos conhecidos apresenta-se muito semelhante, 
sendo aparentemente estratiforme e strata-bound, associada a metatu
fos intermediários, metatufos e metabrechas piroclásticas ácidas e, 
mais restritamente, às metavulcânicas básicas, e localizada nas charnei
ras de dobras isoclinais menores, em sinclinórios com eixos de direção 
NNE e caimento de 10-20° para SSO. O minério ocorre em dois 
modos: 
-maciço: com mais de 50% em volume de sulfetos, caracterizado por 
uma textura brechóide, com fragmentos de até 1 O em de diâmetro de 
quartzo, anfibolitos e xistos, inclusos numa matriz sulfetada, de gra
nulação fina a média, às vezes grosseira, a qual é composta de pirroti
ta, pirita, esfalerita, calcopirita e galena, nessa ordem de abundância; e 
-disseminado: normalmente com menos que 20% em volume de sul
fetos, de granulação fina a média, mormente concentrado na foliação 
principal e menos comumente preenchendo microfalhas e fraturas. 
Ocorre nos dois lados do tipo maciço, com composição principamente 
de pirrotita, pirita e calcopirita, e subordinadamente de esfalerita e 
galena 

As reservas preliminares foram avaliadas pela CPRM como segue: 
C-1: 4,2 x 10 6 toneladas com 3,5% de Zn, 1,2% de Cu e 0,9% de Pb; e 
C-2: 2,64 x 106 toneladas com 6)% de Zn, 1,5% de Pb e 0.4% de Cu. 
Teores elevados de cádmio, prata e bismuto associam-se à mineraliza
ção sulfetada e possivelmente esses elementos poderão ser aproveita
dos como subprodutos na eventualidade de mineração. Além dos sul
fetos pirrotita e pirita, a ganga do minério inclui biotita, anfibólios, 
plagioclásio, granada e quartzo. 

Nas considerações sobre a gênese da mineralização, Figueiredo, 
Leão Neto a Valente (1981) optaram por uma origem vulcanogênica, 
fazendo uma comparação com depósitos desse tipo encontrados em 
outros países, especialmente no Canadá e Japão. Nesse contexto 
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foram discutidas as seguintes caracterfsticas da mineralização de Pal
meirópo lis: 
- controle estratigráfico, com localização preferencial na zona de 
contato entre metavulcânicas ácidas e intermediárias (metatufos e 
xistos) e básicas (anfibolitos); 
-controle litológico, com possfvel relação entre a mineralização e 
rochas tufáceas, localmente grosseiras; 
-zonas de alteração, possivelmente representadas pelas faixas ricas 
em clorita, biotita, ou epfdoto, ou ainda carbonato e quartzo; 
-elementos menores, tais como cádmio, prata e bismuto, comumente 
presentes nos jazimentos vulcanogênicos; e 
-tipo de mineralização, com maior abundância de zinco no minério 
maciço, seguido por quantidades menores de cobre e chumbo, e um 
aumento em cobre relativo ao zinco no minério disseminado. O tipo 
de minério stringer (em vênulas), comumente presente na lapa dos 
corpos vu lcanogênicos, não foi identificado nessa área, sendo possi
velmente ausente ou removido por deslocamento tectônico. A textura 
brechóide do minério maciço foi considerada como resultante da 
incorporação de fragmentos das rochas encaixantes durante a defor
mação polifásica, associada à destruição de estruturas primárias e à 
recristalização e eventual remobilização dos sulfetos. 

Quanto à evolução geotectônica e estrutural da seqüência minera
lizada de Palmeirópolis, a discussão por Figueiredo, Leão Neto e Va
lente ( 1981) ficou inconclusiva em relação ao ambiente original, men
cionando as possibilidades de ambientes tipo arco de ilhas ou bacia 
marginal, ou ainda piso oceânico não consumido numa zona de sub
ducção. A primeira fase de deformação, com dobramento isoclinal de 
mergulho forte, na Unidade Central dos referidos autores, foi coloc<J
da duvidosamente no Arqueano Superior e numa etapa final associada 
a essa fase o vulcanismo deu lugar à sedimentação terrígena e qufmica 
das unidades superiores. Duas fases subseqüentes de deformação 
foram atribuídas aos Ciclos Transamazônico ou Uruaçuano e Brasi
liano. 

Existem possibilidades de descobrir mais corpos mineralizados, 
especialmente nas litologias correlacionáveis à "Unidade Central" para 
sul da área pesquisada. Também há notícias de mineralização sulfeta
da atravessada em furos de sondagem nos alvarás de pesquisa de outro 
detentor, os quais estão localizados a sul das áreas da CPRM. Nas de
mais seqüências vulcanossedimentares nas bordas dos Complexos Ni
quelândia e Barro Alto, bem como nos greenstone belts do Grupo 
Pilar de Goiás nas regiões de Crixás-Pilar de Goiás-Hidro fina e Goiás, 
ainda não foram encontradas ocorrências significativas de chumbo e 
zinco. No "Conjunto Vulcanossedimentar" mapeado por Machado 
et alii (1981) durante os trabalhos do Projeto Porangatu, foi detecta
da uma anomalia interessante de zinco na área do córrego Bonsucesso 
e ribeirão do Meio, a NNO de Mutunópolis (Folha SD.22-X-D). na 
região de contato do Granito da Serra do Açafrão. Também foi cons
tatada outra pequena anomalia de zinco, entre os córregos Cachoeira e 
Capim de Raiz, a OSO de Santa Tereza. 

Mineralizações plumbo-zincíferas encontram-se associadas às ro
chas carbonatadas do Grupo Araxá, especialmente na região entre 
Uruaçu e Niquelândia. As ocorrências do rio Maranhão a leste de 
Uruaçu são bem conhecidas e foram selecionadas para um estudo es
pecffico por Cassedanne (1967b) A ocorrência do Porto Maranhão 
localiza-se na margem direita do rio, na área da ilha da Fama, aproxi
madamente 1 ,5 km a sul da estrada Uruaçu-Niquelândia, e uma se
gunda ocorrência denominada Barra do Grotão (ou fazenda Grotão) 
encontra-se a montante, na margem esquerda do rio Maranhão, a cerca 
de 2 km a norte da confluência do rio das Almas. As ocorrências si
tuam-se nas beiras do rio, parcialmente recobertas pela aluvião, sendo 
acessfveis apenas durante a estiagem. Apresentam-se mineralizações de 
galena, esfalerita e pirita encaixadas em camadas métricas de dolomito 
branco, maciço e sacaroidal, as quais são intercaladas em calcoxistos 
com quartzo, sericita, às vezes biotita e pirita disseminada. A ocorrên
cia do Porto Maranhão foi descrita por Maisonneuve & Salesse (1962 
apud Cassedanne, 1967b) numa valeta aberta para pesquisa, com três 
lentes delgadas de mineralização concordantes ao dolomito, que tem 
uma espessura de 1 a 2m e atitude de N20° E 10° NO (segundo Casse
danne, 1967b). Na parte superior da valeta a mineralização apresenta
va 3 a 5 m de comprimento, e as duas lentes mais altas continham 
galena com pirita e esfalerita, e a lente mais profunda quase só esfale
rita. Também seria visfvel um filão de O, 1 m de espessura com calcita 
bem cristalizada e cubos centimétricos de galena. Ainda segundo a 



descrição de Maisonneuve & Salesse (1962 apud Cassedanne, 1967b), 
apresentavam-se na ocorrência da Barra do Grotão dois pequenos 
filões de direção N15°E e espessura de 0,2 m, e direção de N30°0 e 
espessura de 0,05 m, com esfalerita, pirita e pouca galena. Os mesmos 
autores também registraram outra ocorrência na beira do rio, no local 
Porto do Celino, a 6 km da fazenda Grotão, com pequenas manchas 
de galena em dolomito. 

Cassedanne (1967b) estudou microscopicamente a paragênese mi
neralógica de blocos ricos em mineralização dessas ocorrências. A ga
lena ocorre em faixas subparalelas de pequenos cristais no dolomito 
ou como cristais centimétricos associados ao quartzo ou à calcita A 
esfalerita tipo cor de mel encontra-se em pequenas pontuações ou em 
finas faixas subparalelas associadas a pirita, enquanto o tipo marrom, 
menos comum, associa-se ao quartzo com grandes cristais que mos
tram inclusões de calcopirita. Na sucessão mineralógica a esfalerita é 
posterior à pirita da primeira geração (pontuações e agregados), galena 
e calcopirita, e anterior à pirita da segunda geração (cristais centimétri
cos) e carbonatos. Foi mencionada por Cassedanne (op cit.) uma aná
lise do dolomito com esfalerita na ocorrência da Barra do Grotão, a 
qual acusou teores de 11,7% de zinco e 0,3% de chumbo. Tanto os 
carbonatos como o quartzo ocorrem em duas gerações, e minerais 
secundários estão localmente presentes em quantidades muito reduzi
das, incluindo covelita, cerussita, malaquita e limonita. Finalmente, 
Cassedanne (op. cit.) concluiu que a mineralização é do tipo sedimen
tar estratiforme, remobilizado durante o metamorfismo que atingiu as 
rochas do Grupo Araxá, e posteriormente silicificada. 

Cassedanne, Duthou e Lasserre (1972) reportaram a análise isotó
pica, pelo método de chumbo-modelo, de uma amostra de galena pro
veniente da ocorrência do Porto Maranhão. A idade calculada foi de 
1.030 ± 70 MA, a qual levou os autores a considerar a galena como 
sendo do tipo "normal", com emplacement durante a fase final do 
Ciclo Uruaçuano, ou menos provavelmente do tipo "B pouco nítido". 
Bez (1980) constatou que as razões isotópicas de Cassedanne, Duthou 
e Lasserre (1972) plotam muito próximo a uma curva de evolução do 
chumbo, segundo um modelo single stage, esta característica sendo 
considerada promissora para um jazimento de interesse. 

As ocorrências do rio Maranhão também foram mencionadas por 
Baeta Júnior et a/ii (1972), reportando brevemente as pesquisas reali
zadas em 1962 pela MINEBRA S/A de São Paulo, em 1966 pela 
Companhia Interestadual dos Vales Araguaia e Tocantins-CIVAT, e 
aquelas iniciadas pela Metais de Goiás S/A-METAGO. Foram cadas
tradas duas ocorrências nessa área por Rocha ( 1973) e uma por 
Schobbenhaus Filho et a/ii (1975b). Numa visita às duas ocorrências 
de Porto Maranhão (ilha da Fama) e Barra do Grotão (fazenda de Fe
veirinha), Hildred (1978) confirmou a natureza estratiforme e strata
bound das mineralizações, com recristalização e remobilização locali
zada dos sulfetos dentro das camadas dolomíticas hospedeiras. O do
lomito maciço do Porto Maranhão apresenta-se mergulhando com até 
35° para ONO, com níveis descontínuos e concordantes de galena fina 
a grosseira, esfalerita, marrom-esverdeada, média a grosseira, e pirita, 
fina a média. Na área da Barra do Grotão, dolomito em camadas finas 
intercala-se numa seqüência de quartzo-clorita-muscovita xistos, local
mente calcíferos, com um mergulho geral de 15° para NO nos aflora
mentos na beira-rio. Foi observada mineralização em níveis finos no 
dolomito, com galena, de granulação média, esfalerita, marrom-esver
deada, média, e pirita, às vezes em cristais grosseiros. Este local, nas 
terras da fazenda de Feveirinha, foi pesquisado por sondagem, e outra 
área distando cerca de 2 km, nas proximidades da sede da fazenda, 
também mostrou vestígios de furos de sondagem numa área de con
centrações piritosas com afloramentos de chapéu.cJe-ferro amarelado. 

No local de Castelão, no município de Niquelândia, foram detec
tadas ocorrências de chumbo e zinco durante os trabalhos de mapea
mento e reconhecimento geoquímico realizados a oeste do Complexo 
Niquelândia por Motta et a/ii (1972). As rochas encaixantes da mine
ralização são calcários dolomíticos maciços, às vezes sacaroidais, com 
direção geral de N50°0, mergulhos fracos para sudoeste, achando-se 
intercalados numa seqüência de micaxistos piritosos, a qual foi atri
buída ao Grupo Araxá pelos autores (esta área foi mapeada como 
Grupo Bambuí, Subgrupo Paraopeba pela equipe do presente relató
rio. Segundo Motta et ali i (op. cit.) a galena ocorre em manchas isola
das ou em níveis de até 1 em de espessura, quase sempre concordantes 
à foliação, com cristais finos e bem formados. A esfalerita e a pirita 
geralmente ocorrem em pequenos cristais isolados, e existem inúmeros 

afloramentos com mineralização visível numa área relativamente 
grande. Foram executados cinco perfis de amostragem de solo, totali
zando 7 km, com espaçamento irregular entre os perfis. As análises 
pelo método de absorção atômica revelaram anomalias com 580 ppm 
de chumbo e 1.600 ppm de zinco em uma amostra de solo, e até 
16.200 ppm de chumbo e 6.700 ppm de zinco em amostras de rocha. 
Uma ocorrência mineral foi cadastrada na área por Barone (1973) e 
Schobbenhaus Filho etalii (1975b) 

A região de Castelão foi selecionada pela Metais de Goiás S/A
METAGO para prospecção de chumbo e zinco, e Kuyumjian, Barbosa 
e Gebrim (1979) apresentaram os resultados dos trabalhos de pros
pecção geoqu (mica desenvolvidos na área pela referida empresa. Na 
etapa regional, amostragem de sedimentos ativos de drenagem na 
área geral de Castelão, serra da Titara e Palmeirinha, com uma densi
dade média de 1 amostra/10 km 2 , revelou uma anomalia extensiva 
de zinco e chumbo associada às rochas carbonatadas da porção supe
rior do Grupo Araxá, na margem direita do rio Maranhão. Análises 
dos minerais pesados em concentrados de bateia localizaram anoma
lias coincidentes com a anomalia principal de sedimento de drenagem, 
e durante o reconhecimento geológico sete perfis de amostragem de 
solos delineou uma faixa anômala orientada aproximadamente NO-SE 
com extensão de mais que 20 km e largura até 4 km. Os teores mais 
elevados nessa faixa variam de 650 a 18.000 ppm de zinco e 350 a 
5.500 ppm de chumbo, geralmente associados às áreas com predomi
nância de rochas dolomíticas. Na etapa de semidetalhe, amostragem 
de solo em malha de toda a faixa anômala definiu anomalias mais 
localizadas e, concomitantemente, foram constatadas mineralizações 
de esfalerita e, raramente, de galena nas áreas de algumas anomalias 
Essas mineralizações sempre foram refletidas nos padrões de dispersão 
de zinco e chumbo em solo, sendo o zinco mais espalhado devido a 
sua maior mobilidade no ambiente secundário. Na etapa de detalhe, 
Kuyumjian, Barbosa e Gebrim (op. cit.) reportaram os trabalhos reali
zados na anomalia com ocorrência de esfalerita e galena na área da 
serra do Mocambinho, nas cabeceiras do rio Castelão (ou Castelo 
Grande). Nessa área as principais zonas anômalas em solo estão restri
tas à zona aflorante de rochas carbonáticas, com valores de até 42.000 
ppm de zinco e 6.600 ppm de chumbo, e constatou-se a relação ínti
ma das anomalias com os termos dolomíticos, especialmente dolomi
tos maciços finos. 

Barbosa (1981) forneceu mais detalhes sobre a geologia e minerali
zações plumbo-zincíferas da região de Castelão, com base nos traba
lhos de prospecção e pesquisa desenvolvidos pela METAGO. A área 
estudada abrange uma seqüência de rochas carbonáticas, predominan
temente dolomitos maciços, brancos e rosados, geralmente finos, e 
dolomitos laminados cinza finos, com calcários cinza e grosseiros 
intercalados. As rochas carbonáticas mostram acamamento de espessu
ra média em torno de 10 a 15m, formando um pacote com espessura 
superior a 300 m, o qual encontra-se recoberto concordantemente 
pela seqüência regional de quartzo micaxistos e quartzitos micáceos. 
Três fases de dobramento foram identificadas na área, com a principal 
delas apresentando dobras isoclinais com vergência para NE e eixos 
de direção N60° -70°0, que definem o trend da faixa de Castelão. Essa 
fase de dobramento afetou as inúmeras ocorrências de chumbo e 
zinco detectadas na área. Segundo Barbosa (op. cit.) as mineralizações 
de esfalerita e galena estão associadas preferencialmente aos dolomitos 
maciços brancos e finos e mais raramente aos dolomitos laminados 
cinza, sendo os calcários geralmente estéreis. As mineralizações mos
tram-se estratiformes com bandas contínuas e paralelas, principalmen· 
te de esfalerita, com galena subordinada e mais localizada. Os teores 
normalmente não são altos, com aproximadamente 1% de zinco, e até 
1 a 2% em média de chumbo. Os trabalhos de sondagem rotativa na 
área indicaram que as mineralizações estão mormente localizadas no 
topo da seqüência carbonática. 

Na porção oeste da faixa de Castelão, mais especificamente na área 
do córrego do Brejão, afluente do rio do Peixe, trabalhos de amostra
gem de sedimentos de drenagem, realizados pela Rio Doce Geologia e 
Mineração S/A- DOCEGEO, acusaram anomalias de zinco e chumbo. 
Disseminações fracas de galena fina foram encontradas durante o 
reconhecimento, e à época da amostragem de solos em malha (1977) 
foram detectadas ocorrências de esfalerita e possível mineralização 
secundária de zinco, com galena esparsa, na margem esquerda do cór
rego do Brejão. A esfalerita apresenta-se da cor de mel a marrom
esverdeada, de granulação fina a média, nitidamente estratiforme 
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em bandas finas paralelas ou em agregados mais grosseiros, de cor 
marrom, irregularmente distribu(dos e derivados de remobiliza
ção. Análise pelo método de absorção atômica de uma amostra 
mineralizada revelou um teor de 3% de zinco e um teor desprez(
vel de chumbo. A mineralização encontra-se numa camada de dolomi
to branco a cinza-claro, fino a médio, sacaroidal, a qual localiza-se no 
topo da seqüência carbonática, próximo à cobertura de quartzo-mus
covita xistos, estando de acordo com o controle estratigráfico sugeri
do por Barbosa (1981 ). Uma outra ocorrência constitui-se aparente
mente de minerais oxidados de zinco com disseminações esparsas de 
galena, em dolomito alterado com pequenas cavidades drusiformes. 
Uma amostra da rocha mineralizada apresentou teores de 9,6% de 
zinco e 0,7% de chumbo (análise por absorção atômica). Anomalias 
geoqufmicas nos solos da área são relacionados às ocorrências conhe
cidas ou incluem anomalias provavelmente hidromórficas de zinco, 
situadas nas baixadas. Essa área encontra-se fora da zona anômala que 
foi trabalhada inicialmente pela METAGO. 

Na margem esquerda do rio Maranhão, a faixa de rochas carbona
tadas do Grupo Araxá continua para noroeste, até as proximidades de 
Colinaçu (ou Pau Terra), onde são conhecidas ocorrências de chumbo 
e zinco, principalmente na serra da Titara, a sul-sudeste de Colinaçu, 
bem como a leste do referido povoado. A ocorrência da serra da Ti ta
ra (fazenda Titara) já foi registrada por Barone (1973), sendo estuda
da posteriormente durante os trabalhos da METAGO. Nessa área, as 
mineralizações, incluindo remobilizações em veios, estão associadas 
também a dolomito branco maciço, intercalado numa seqüência de 
calcários, dolomitos, calcoxistos e quartzo-muscovita xistos. Na área 
de Colinaçu, Morrow,Salomão e Almeida Neto (1980) referiram-se aos 
levantamentos geoqu(micos realizados pela Mineração Rio Xingu S/ A 
(atualmente Billiton Metais S/ A), com as conclusões sobre a distribui
ção de chumbo e zinco em solos recobrindo rochas mineralizadas. As 
mineralizações de galena e esfalerita encontradas durante a prospecção 
geoqu(mica detalhada de anomalias de drenagem foram consideradas 
como sendo sem interesse econômico depois das sondagens. Tanto o 
chumbo como o zinco encontram-se fixados no solo junto a sua fonte, 
com dispersão predominantemente mecânica, e as anomalias em solos 
rasos sobrejacentes à mineralização refletem bem o teor primário. O 
zinco está principalmente associado ao manganês e ferro no solo, en
quanto proporções elevadas de chumbo localizam-se nos minerais car
bonáticos e sulfetados. Na mesma área, Híldred ( 1978) encontrou 
mineralizações fracas de esfalerita e galena nos morros a leste de Coli
naçu, durante trabalhos de reconhecimento geológico e geoqu(mico. 
Num perfil de amostragem de solo, aproximadamente 1 km a leste do 
referido povoado, foram observadas disseminações finas de galena, 
esfalerita e pirita ao longo dos planos de foliação de um dolomito cal
c(tico micáceo cinza, o qual acha-se intercalado no dolomito branco 
maciço, aparentemente estéril. Mais de 1 km a leste ocorre esfalerita 
em laminações finas e descont(nuas com traços de galena e pirita 
oxidada. A mineralização restringe-se a um nível determinado dentro 
de uma camada de dolomito branco fino maciço, de aproximadamen
te 7 m de espessura, a qual intercala-se em calcários grosseiros por 
baixo de um contato com micaxistos. 

Anomalias de chumbo e zinco foram detectadas em outras áreas da 
seqüência carbonática do Grupo Araxá, durante trabalhos de reconhe
cimento geoqu(mico regional realizados pelo PGBC e diversas empre
sas, porém sem caracterizar ocorrências de interesse. Também encon
tram-se localmente n(veis sulfetados de composição piritosa, com pos
srveis concentrações de chumbo e zinco. Uma pequena ocorrência de 
chumbo foi registrada por Barbosa eta/íí (1969) na fazenda Batata!, a 
oeste de Palmeirópolis, na estrada G0-343 (Folha SD.22-X-D). Aqui, 
a mineralização de galena ocorre em microfraturas em dolomito fino 
(pacote carbonático) encaixado nos quartzitos e quartzo-micaxistos 
do Grupo Araxá. 

No âmbito do Grupo Bambu I, na parte oriental da Folha em tela, 
as ocorrências plumbo-zinc(feras conhecidas até agora são geralmente 
pequenas. Elas associam-se predominantemente aos calcários do Sub
grupo Paraopeba, especialmente nas regiões de Niquelândia e Padre 
Bernardo. Nesta área, uma ocorrência bem conhecida foi cadastrada 
por Barbosa et alíí (1970b), Rocha (1973) e Schobbenhaus Filho 
et a/íí (1975b) na fazenda Colônia, margens do córrego Paulista, apro
ximadamente 12 km a noroeste de Brazlândia, no munic(pio de Padre 
Bernardo (Folha SD. 22-Z-Dl. A associação paragenética dessa ocor
rência inclui galena, esfalerita, calcopirita, pirita e malaquita, em cal-

244/GEOLOGIA 

cano. Regionalmente afloram corpos de calcário intercalados numa 
seqüência de metassiltitos, ardósias e quartzitos e a área da ocorrên
cia foi pesquisada visando à lavra do calcário, que se apresenta em pa
redões abruptos. Segundo informações recebidas dos técnicos do 
DNPM, referentes a um relatório preliminar de pesquisa de chumbo 
pelo detentor da área (Construtora Brasileira do Lar S/A - Constru
larl, a galena mostra-se principalmente em um veio de aproximada
mente 1 m de possança, o qual compõe-se de calcita com algum quart
zo. A galena ocorre na forma de buchos ou em filonetes irregulares, e 
traços do mineral são encontrados em outras vênulas caldticas. Os 
veios de calcita e quartzo encaixam-se em calcário escuro fraturado e 
dobrado, e ainda segundo informações do DNPM, veios de calcita 
mineralizados em galena (com rara pirita e pirrotital apresentam-se 
numa pedreira (Est. LXIII 8), com espessuras principalmente milimé
tricas a centimétricas e paralelas às camadas de calcários finos, intra
clásticos e argilosos. Veios aparentemente estéreis são relacionados às 
clivagens subparalelas aos planos axiais de dobramento isoclinal. Aná
lises de amostras superficiais de galena coletadas durante a pesquisa 
revelaram teores elevados (700 ppm) de prata, e sondagens no aflora
mento principal de galena mostraram um teor de 24% de chumbo nu
ma espessura de 0,5 m do veio. Outros três furos na área encontraram 
mineralização em intervalos de 1 m em cada furo, com teores de 20%, 
6% e 1,2% de chumbo. Também foram detectadas anomalias fortes da 
polarização induzida. Essa área foi usada subseqüentemente para le
vantamentos geoqui'micos orientativos nos trabalhos regionais do 
PGBC e da DOCEGEO. 

Uma ocorrência de chumbo foi registrada a oeste-noroeste de Braz
lândia, na área do rio Verde, pesquisada pela empresa Mineração Rio 
Xingu S/ A. Nesta região existem anomalias de INPUT e geoqu ímicas 
do PGBC, bem como ocorrências pequenas de chumbo e zinco em 
veios irregulares de calcita e/ou quartzo em calcários, localmente de 
natureza recital (estromatoll'tica), intercaladas numa seqüência carbo
nático-peli'tica do Grupo Bambu(, com margas, argilitos, ardósias e 
quartzitos, mostrando rápidas mudanças de fácies. Segundo informa
ções dos técnicos do DNPM, as pesquisas na área, incluindo amostra
gem de sedimentos de corrente e solo, de I i nearam três centros anômalos 
principalmente para chumbo e zinco, alinhados NNO-SSE numa exten
são de 1 O km, aproximadamente coincidente com a direção de uma zona 
de falha. A área de Rio Verde Norte apresentou as anomalias de solo 
mais significativas, com altos de 600 ppm de chumbo e 1.000 ppm 
de zinco, e foram confirmadas anomalias geoqu(micas em poços e 
trincheiras, bem como anomalias da polarização induzida. Fratura
mento e silicificação são comuns nessa área, e anomalias geoqu(mi
cas fortes associam-se às rochas ferdferas brechadas e silicificadas 
(pseudo-gossansl, as quais aparentemente são derivadas de material 
sulfetado e relacionadas ao sistema de fraturas. Sondagem a diamante 
(em cinco furos), na área de Rio Verde Norte, revelou somente traços 
de mineralização de esfalerita em siltitos dolomi'ticos, altamente fra
turados e com veios milimétricos de calcita e quartzo. 

Na região a sul e leste de Niquelândia, na Folha SD.22-Z-B, apre
sentam-se inúmeras ocorrências de chumbo e zinco, as quais foram 
citadas por Drago & Prado (1981). Segundo a descrição destes autores, 
a porção basal do Subgrupo Paraopeba nessa região contém uma se
qüência de calcários elásticos com horizontes dolomíticos e estrutu
ras estromatolíticas, a qual intercala-se em sedimentos areno-argilo
carbonosos. No n(vel inferior desse pacote, remobilizações de galena e 
esfalerita ocorrem em cristais milimétricos junto às zonas de recrista
lização, ou preenchendo fraturas de alguns centi'metros, em calcário 
fino carbonoso Constitui-se o nível médio de calcário elástico, cinza, 
incluindo calcoarenitos e microbrechas intraformacionais, com lentes 
de dolomito micrítico, e mostrando evidências de deposição em águas 
rasas. Disseminações de galena e esfalerita, neste n(vel, encontram-se 
associadas às zonas elásticas. O n(vel superior compõe-se de uma ca
mada de brecha intraformacional lamelar com fragmentos estromato
lfticos, e alguns calcoarenitos, sendo o arcabouço dolomltico numa 
matriz caldtica. Não foram encontrados ind(cios de mineralização 
associados a esta parte da seqüência. A faixa de calcários elásticos com 
ocorrências localizadas de chumbo e zinco estende-se por mais de 70 
km, da área de Quebra Linha, na rodovia BR-414 a sul de Niquelân
dia, até norte de Moquém, a leste da referida cidade. Nesta faixa, fo
ram cartografadas uma ocorrência na 8 R-414, a cerca de 7 km a norte 
do povoado de Quebra Linha; ocorrência de chumbo e zinco da fazen
da Paciência, a leste da B R-414 e aproximadamente 8 km a sudeste do 



povoado de Faz Tudo; ocorrência da fazenda São Bento, em torno de 
21 km a oeste-sudoeste de Moquém, e mais uma situada 5 km a norte 
do mesmo povoado. Ainda no relato de Drago & Prado (op. cit.). foi 
reportada uma seqüência dolomítica que se estende da estrada BR-414, 
a norte de Faz Tudo, para leste, às cabeceiras do rio do Peixe, daí 
infletindo para norte até o riacho Fundo, afluente do rio Bacalhau. Na 
última área, localiza-se a 2,5 km a leste do riacho Fundo na estrada 
G0-237 (Niquelândia-Moquém) uma ocorrência de esfalerita e gale
na associada a quartzo e carbonatos em pequenas fraturas, dentro de 
um dolomito micrítico cinza, com estruturas estromatolíticas. 

Também no âmbito da Formação (Subgrupo) Paraopeba, uma 
ocorrência isolada de chumbo foi registrada por Marini, Fuck e Figuei
redo (1976) no Jeito de um pequeno afluente do rio Praia Grande, a 
leste-sudeste de Campinaçu, na Folha SD. 22-X-D. Neste local ocorre 
a galena disseminada em rochas dolomíticas ou em veios aparentemen
te relacionados ao sistema de fraturamento, sendo observado também 
um bolsão de galena compacta, de 3G em de comprimento e 5 em de 
largura. 

1.5.2.1.3 - Cobalto 

As únicas ocorrências cobaltíferas de interesse no âmbito desta Folha 
encontram-se associadas ao manto intempérizado que recobre a zona 
Ultrabásica do Complexo Niquelândia. Moraes (1935) foi o primeiro 
a registrar a presença de cobalto (em manchas e veias manganesíferas) 
no minério de níquel que estava sendo pesquisado à época pela Em
preza Commercial de Goyaz S/A, na serra da Mantiqueira. Segundo 
Leonardos (1938) esse minério continha G,5 a 1% de cobalto em rela
ção ao níquel, e fragmentos de asbolana na superfície eram considera
dos como bons indicadores da existência de minérios no subsolo. Pe
cora & Barbosa ( 1944) descreveram três modos de ocorrência de 
óxidos de cobalto, manganês e níquel nas jazidas de níquel silicatado 
da serra da Mantiqueira: 1) crostas compactas e vermiformes de óxido 
de manganês capeando piroxenito decomposto e garnieritizado. Uma 
análise parcial de uma amostra representativa de cerca de uma tonela
da de fragmentos desse material na jazida de Jacuba I I revelou um 
teor de 3.4% de cobalto e teores elevados de cobre e bário; 2) vênulas 
delgadas descontínuas de óxido de manganês de cor azul-ferrete nas 
argilas púrpuras e esverdeadas, estendendo-se as vênulas geralmente 
poucos metros da superffcie. Análises de duas amostras desse material 
manganesífero, provenientes das jazidas de Jacuba I e I I, acusaram 
teores de 4,3% de cobalto e teores altos de cobre e bário; 3) seixos 
concrecionados, comumente lisos, ovalados e duros, no solo ferrugino
so solto, formando camadas até uma profundidade de um metro da 
superfície. Quatro amostras compostas de seixos coleta das nas jazidas 
de Jacuba I I e I I I foram analisadas e os resu I ta dos apresentaram teores 
de cobalto de 1,11 a 1 ,68%, associados a teores menos elevados de 
cobre. 

Segundo Pecara & Barbosa (1944), foram extraídas por uma em
presa japonesa, durante os anos de 1939-1941, na área de Jacuba 
aproximadamente 75G toneladas de seixos com 3 a 5% de cobalto. 
Os cálculos das reservas basearam-se nas quantidades estimadas de 
seixos peneirados e lavados em quatro áreas bem prospectadas das 
jazidas Jacuba 11 e 111, cujos resultados se encontram na Tabela 
1 XXXVI. 

Poderiam ser adicionadas vênulas manganesíferas para aumentar os 
teores de cobalto e níquel, porém esse material seria mais dificilmente 
lavrável, na opinião dos autores, e recomendou-se apenas a mineração 
dos seixos coba lt íferos. 

Barbosa et ali i (1969) referiram-se ao reconhecimento geoqu ímico 
de solos em quatro perfis, realizado no Projeto Brasília sobre as rochas 

TABELA 1 XXXVI 
Reservas de concreções cobaltfferas nas jazidas Jacuba 11 e 111, Niquelãndia 

(Pecora & Barbosa, 1944) 

1 2 3 4 

Reserva 11 600 t 1 860 t 2625 t 2320 t 
desenvolvida 1,1%deCo 1,4% de Co 1,7% de Co 1,6% de Co 

Reserva total 25000 t 500001 
indicada 

75 000 t- 1 a 2% de Co (Com Ni, Cu, Mn, Fe e Ba) 

ultrabásicas da serra da Mantiqueira. Os resultados analíticos revela
ram teores anômalos de cobalto em quase todas as amostras de solo. 
Barbosa et a/ii (op. cit.) e Motta et a/ii (1972) também mencionaram 
as concreções manganesíferas e cobaltíferas localmente associadas à 
cobertura da Zona Ultrabásica, sem acrescentar mais detalhes. 

Pedroso & Schmaltz (1981) forneceram informações mais atualiza
das sobre a mineralização cobaltífera nas jazidas de n(quel laterítico 
de Niquelândia. Segundo estes autores, no perfil de intemperismo 
sobre o piroxenito, asbolana (contendo Mn, Fe, Ni, Co, Cu, etc.) ocor
re como preenchimento nas fraturas originais do piroxenito, principal
mente próximo ao topo da argila verde no minério garnierítico. As 
camadas de seixos de asbolana numa matriz de laterita granulada 
teriam sido formadas posteriormente pela erosão, transporte e deposi
ção desses níveis, especialmente na área das jazidas de Jacuba. Foram 
citados pelos referidos autores teores de G,G1 a 2,2G% de cobalto com 
um teor médio de G,15%, associados ao minério garnierítico argiloso 
e argilo-rochoso da subzona piroxenito-peridotítica de Motta et a/ii 
(1972). Também o cobalto foi concentrado no topo da camada do 
minério oxidado de níquel da subzona peridotito-dunítica, associan
do-se ao manganês, principalmente pulverulento, ou em concentrações 
duras de asbolana de até 2 em de diâmetro e em veios geralmente del
gados, atingindo 4-5 em de espessura. Neste tipo de minério foram 
citados teores de G,G1 a 2,G% de cobalto, com um médio de G,G7%. 
Os teores decrescem marcadamente em profundidade por baixo da 
camada do minério oxidado. 

Quanto à origem do cobalto nos depósitos secundários de Nique
lândia, fica evidente que esse elemento, juntamente com o níquel e o 
cobre, foi derivado da ação intensa e prolongada do intemperismo 
químico sobre as rochas ultrabásicas. Durante a decomposição, o 
n(quel, cobre e cobalto migraram para baixo no perfil de intemperis
mo, com enriquecimento nas camadas lateríticas Após estudos mine
ralógicos detalhados, principalmente dos óxidos e sulfetos primários 
nos piroxenitos e serpentinitos da área de Macedo, Niquelândia, Cons
tantino (1966) concluiu que o cobalto existia originalmente nos sulfe
tos e talvez subordinadamente em algum silicato. A pentlandita é 
cobaltífera e ocorre em intercrescimentos com pirrotita no piroxeni
to e com calcopirita niquelífera em piroxenito e serpentinito. Lin
denmayer (197Gb) discorreu sobre o comportamento geoqu(mico do 
n(quel, cobre, cobalto e manganês durante o intemperismo das rochas 
ultrabásicas e dividiu o manto intempérico em três estratos, com o 
cobalto situado junto ao manganês e ferro na parte superior e o cobre 
e níquel situados nos níveis inferiores. Suszczynski (1975) também 
evidenciou um zoneamento metalogenético entre o níquel, cobalto e 
cobre no Complexo Niquelândia, nas rochas ultra básicas e também no 
enriquecimento superficial. Ainda este autor sugeriu que na falta de 
fases sulfetadas ou arseniosas no magma primitivo o cobalto poderia 
entrar na estrutura cristalina da olivina ferrífera. 

Na Zona Ultrabásica do Complexo Barro Alto os teores de cobalto 
em amostras geoqu ímicas coleta das no Projeto Bras (lia (Barbosa et ali i, 
1969) e Projeto Goianésia-Barro Alto (Baeta Júnior et a/ii, 1972) são 
bem menores do que aqueles de Niquelândia. Segundo Baeta Júnior 
(1981 ), nas jazidas de n(quel Jaterítico de Barro Alto o cobalto con
centra-se na camada laterítica com a formação de massas terrosas de 
óxidos hidratados (asbolana) ricos em manganês e cobalto, enquanto 
o teor médio do cobalto nas reservas medidas do minério de níquel 
é de G,G43%. Mesmo com este teor é possível que o metal venha a 
ser aproveitado como subproduto na eventual mineração da jazida de 
níquel. Parece provável que o baixo conteúdo de cobalto no manto de 
intemperismo na Zona Ultrabásica do Complexo Barro Alto seja rela
cionado à relativa falta de rochas piroxeníticas no substrato. Segundo 
Marini, F uck e Figueiredo ( 1976), foram observadas, local e restrita
mente na faixa serpentin ítica do Complexo Cana-Brava, concentra
ções superficiais de cobalto em asbolana. 

Não se encontraram ainda concentrações cobaltíferas associadas 
às jazidas de níquel dos corpos ultrabásico-alcalinos do sudoeste goia
no (incluindo na área desta Folha os Maciços Santa Fé, Água Branca e 
Morro do Engenho). Quanto aos pequenos corpos básicos ou ultrabá
sicos, foram registrados pelo Projeto Goiânia (Barbosa et alii, 197Gb) 
teores de 78 a 5GG ppm de cobalto associados a teores ligeiramente 
anômalos de níquel em amostras de solo coletadas sobre um corpo 
serpentínico com cromita a oeste do povoado de Lagolândia, à mar
gem do rio do Peixe (Folha SD. 22-Z-D). 
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1.5.2.1.4 -Cobre 

As ocorrências cupríferas da Folha SD. 22 encontram-se associadas a 
diversas unidades estratigráficas, principalmente ao Complexo Goiano, 
Complexo Niquelândia, Complexo Barro Alto, Grupo Pilar de Goiás, 
Grupo Araxá, Grupo Bambu( e aos Granitos Serra Branca e Serra 
Dourada. São relacionadas também a uma variedade de ambientes 
metalogenéticos, incluindo especialmente as rochas básicas e ultrabási
cas e seqüências vulcanossed imantares (destacando-se os jazimentos 
estratiformes de origens vulcanogênica e sedimentar), com remobiliza
ção localmente em falhamentos, fraturas, veios de quartzo e outras 
estruturas favoráveis, bem como enriquecimento supergênico junto às 
jazidas de niquellaterítico. 

A maior parte das ocorrências é destituída de valor econômico, 
porém existe na área de Chapada, mu nic(pio de Mara Rosa, uma jazi
da de cobre sulfetado de grande vulto. Também vêm a ser considerados 
como economicamente interessantes os corpos de sulfeto maciço da 
região de Palmeirópolis, os quais têm cobre como componente impor· 
tante. Este metal também poderá ser aproveitado como subproduto 
no processamento de vários minérios de niquel laterítico (como aque
les das jazidas da CODEMI N no Complexo Niquelândia e da BAMIN
CO no Complexo Barro Alto), dependendo do método metalúrgico 
escolhido para o processo de beneficiamento (no caso da Companhia 
Níquel Tocantins, em Niquelândia, os elevados teores de cobre oxida
dos são nocivos ao processo de lixiviação amoníaca\ usado para produ
zir carbonato de níquel). 

Serão consideradas no seguinte relato as ocorrências cupríferas 
conhecidas na área, abordando primeiramente aquelas do Complexo 
Goiano e dos complexos básico-ultrabásicos e suas coberturas intem
péricas, seguido pelas ocorrências em corpos básicos menores e asso
ciados às seqüências vulcanossedimentares do Grupo Pilar de Goiás 
e Grupo Araxá, as ocorrências encaixadas em rochas carbonatadas, 
principalmente do Grupo Bambuí, e, finalmente, as mineralizações 
cupriferas subordinadas às rochas graníticas greisenizadas. 

Foi cadastrada pelo Projeto Goianésia-Barro Alto (Baeta Júnior 
et alii, 1972) e por Schobbenhaus Filho et alii (1975b) uma ocorrên
cia de cobre em rochas do Complexo Basal (Complexo Goisno deste 
relatório), a leste de Uruana e 2 km a norte do povoado de Sucupira 
(Folha SD.22-Z-C). Nesta área afloram piroxênio-hornblenda-bio
tita gnaisses, intensamente 

0
cataclasados nas proximidades de um 

falhamento de direção N75 O Mineralização de malaquita ocorre 
como impregnações nos planos de fraturas e amostras mineralizadas 
do gnaisse apresentaram resultados analiticos (por espectrometria de 
raios X) de 0,41% e 0,80% de cobre. 

Durante os trabalhos de mapeamento realizados pelo Projeto 
RADAMBRASI L, uma ocorrência de cobre foi constatada na margem 
direita do rio Araguaia, aproximadamente 3 km a jusante das cidades 
de Araguaiana e Registro de Araguaia (Folha 50.22-Y-D). Nessa área 
rochas metamórficas bandeadas por trsnsposição tectônica são com
postas de leitos mais félsicos (quartzo-feldspáticos) e mais máficos 
(biotíticos), estes apresentando localmente finas disseminações de cal
copirita com malaquita associada, e/ou níveis lenticulares com 2 a 
3 em de espessura de sulfetos, à base de pirita, pirrotita e calcopirita. 
Estas rochas foram interpretadas por Drago et ali i ( 1981) como me
tavulcânicas de composição intermediária ou básica, submetidas a 
vários ciclos de deformação, e formando parte de uma seqüência vul
canossedimentar, em geral intensamente cataclasada, metamorfiza
da e dobrada, localmente migmatizada e cortada por corpos graníticos 
intrusivos. A seqüência foi atribuída duvidosamente ao Complexo 
Goiano e provavelmente pertence a um cinturão polimetamórfico que 
se estende para nordeste ao longo do lado oriental do vale do rio Ara
guaia. 

No Complexo Niquelândia o cobre ocorre principalmente associa
do às jazidas de níquel laterítico da Zona Ultrabásica. Moraes (1935) 
mencionou um teor geral de cerca de 1% de cobre no minério de ní
quel que estava sendo pesquisado à época e citou uma partida expor
tada pela Empreza Commercial de Goyaz S/ A de 105 toneladas de mi
nério rico, contendo teores de 14,03% de níquel e 1,29% de cobre. 
Segundo Leonardos (1938) o teor cuprífero do minério era muito 
variável, geralmente de 8 a 10% atingindo às vezes 15% em relação ao 
níquel. Pecara & Barbosa ( 1944) referiram-se às análises do material 
oxidado de níquel, cobalto e manganês na área das jazidas de Jacuba, 
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citando os seguintes resultados com respeito ao cobre: 1,9% em uma 
crosta compacta e vermiforme sobre piroxenito garnieritizado; 1,8 e 
2,5% em amostras de vênulas de óxido de manganês nas argilas níque
l íferas e valores de 0,4 a 1 ,0% em amostras compostas de seixos con
crecionados. 

No levantamento geoquímico de solos em quatro perfis nas áreas 
de Vendinha, Jacuba, Forquilha e Codemin através da zona ultrabási
ca de Niquelândia, o qual foi reslizado por Barbosa et a/ii (1969) 
durante os trabalhos do Projeto Brasília, verificou-se que quase todas 
as amostras apresentavam teores anômalos de cobre. 

Disseminações de calcopirita nas rochas básicas e ultrabásicas do 
Complexo Niquelândia foram mencionadas por Lindenmayer ( 1970b) 
bem como concentrações em torno de 0,3% de cobre no manto intem
périco, junto ao minério de níquel. Foi estimado pelo sutor um po
tencial mínimo no complexo de 40.000 toneladas de cobre contido. 

Costa ( 1970) registrou valores significativos de cobre e cobalto 
restritos à faixa piroxenitica da zona ultrabásica e associados ao mi
nério silicatado de níquel, sendo essa observação confirmada por 
Motta et ali i ( 1972), os quais localizaram os teores mais elevados de 
cobre no minério da subzona piroxenito-peridotítica. Segundo Sus
zczynski (1975) um zoneamento metalogenético explica a variação 
no conteúdo de cobre no minério niquelífero; na porção norte da fai· 
xa u ltrabásica o minério situa-se no flanco oriental com teores muito 
baixos de cobre, enquanto mais ao sul, no local Macedo, o teor médio 
deste elemento atinge 0,88%, chegando até 1,7%, no minério associa
do ao flanco ocidental da faixa. Esse zoneamento é também relaciona
do à proporção de rochas piroxeníticas, visto que a subzona piroxeni
to-peridotítica desaparece para norte e a subzona peridotito-dunítica, 
com teores mínimos de cobre associados, continua nessa parte do 
complexo. Pedroso & Schmaltz (1981) também reportaram-se às ca
racterísticas diferentes dos minérios das duas subzonas. Nas jazidas da 
subzona piroxenito-peridotítica o cobre apresenta teores de 0,01 a 
2,00% com um médio de 0,40% no minério garnierítico argiloso e ar
gila-rochoso, o qual tem piroxenito como rocha matriz. Por outro la
do, o teor de cobre no minério oxidado argiloso das jazidas da subzo
na peridotito-dunítica mostra-se baixo da ordem de 0,10%. No zonea
mento vertical dos depósitos o cobre geralmente acompanha o níquel, 
por baixo do nível da concentração máxima do cobalto. 

O conteúdo cuprífero dos jazimentos secundários de Niquelândia 
é derivado da mineralização sulfetada de cobre na rocha matriz. Fo
ram realizados por Constantino (1966) estudos detalhados dos óxidos 
e sulfetos primários na área de Macedo, os quais revelaram que o pi
roxenito parcialmente serpentinizado contém 1,54% de sulfetos e 
O, 73% de magnetita, enquanto que o serpentinito (com restos de orto
piroxênio e olivina) inclui 0,5% de sulfetos e 2,7% de magnetita Os 
sulfetos ocorrem como intercrescimentos finos de pirrotita com cal
copirita ou pentlandita no piroxenito e de pentlandita com calcopiri
ta, associadas a magnetita, no serpentinito. A pentlandita é geralmente 
cuprífera e cobaltífera e a calcopirita pode ser niquelífera. Os grãos 
dos sulfetos são geralmente muito finos, disseminados e intersticiais 
em relação aos silicatos. ~ evidente que a diminuição na proporção 
dos sulfetos durante a serpentinização da rocha implica na alteração 
parcial e mobilização dos sulfetos, com a decomposição total da pir
rotita e a oxidação e substituição da calcopirita. Finalmente, durante 
o intemperismo o cobre liberado dos sulfetos concentrou-se junto ao 
níquel principalmente nos silicatos hidratados, com uma pequena 
formação de carbonato (malaquita). 

Segundo Suszczynski (1975) existe no Complexo Niquelândia um 
zoneamento metalogenético do tipo Ni-Co-Cu indicado pela seqüên
cia de baixo para cima, de pentlandita-pirrotita (niquelífera) -pirita 
(cobaltífera) - calcopirita. Tal seqüência teórica não encontra evidên· 
cias na distribuição conhecida dos referidos metais. 

Motta et alii (1972) registraram duas localidades com mineraliza
ção sulfetada próximo ao contato entre a Zona Ultrabásica e a Zona 
Central (neste relatório denominada Zona Gabro-Norítica) do Com
plexo Niquelândia. Nessas áreas ocorrem fraturas preenchidas por pir
rotita, calcopirita, pirita e pentlandita e foi proposto pelos autores um 
projeto de prospecção geofísica no complexo para localizar possí
veis concentrações de sulfetos, especialmente aquelas estruturalmente 
controladas. Anteriormente, Lindenmayer ( 1970b) levantou a possibi· 
lidade da existência de mineralização sulfetada associada às estruturas 
favoráveis ou aos cromititos platiníferos, mesmo tomando em consi
deração os baixos teores de enxofre constatados em amostras de peri-



dotito serpentinizado e piroxenito. Porém, Thayer (1970) concluiu 
que a potencialidade de concentrações econômicas de sulfetos foi re
duzida pelo caráter alpino do complexo. 

Schmaltz (1976) e Schmaltz, Figueiredo e Cunha (1976) reporta
ram as pesquisas de sulfetos de cobre e nfquel realizadas pela Rio Do
ce Geologia e Mineração S/ A - DOCEGEO em um projeto específico 
sobre o Complexo Niquelândia. Após levantamento aeromagnetomé
trico, mapeamento geológico na escala 1:50.000 e prospecção geoquí
mica de sedimentos de corrente e solos, foi selecionada a área dos cha
mados Gabros de Leste para estudos mais detalhados visando à loca
lização de concentrações sulfetadas de cobre e níquel. Os Gabros de 
Leste afloram como um corpo de gabros (com variedades melanocrá
ticas e leucocráticas), no ritos e rochas quartzosas (com cianita), apro
ximadamente a 40 km de Niquelândia na estrada que dá acesso às 
instalações da CODEMIN. Ocorre esse corpo como um bloco falhado, 
separado da Zona Basal do complexo a oeste, porém provavelmente 
correlacionado a este, na opinião dos autores. Nessa área os trabalhos 
de pesquisa, realizados em duas fases, inclufram mapeamento geológi
co detalhado, geoquímica de solos em detalhe, geofísica (magnetome
tria terrestre e polarização induzida) e sondagem a diamante, totali
zando 2.770 m em 17 furos. Durante o reconhecimento preliminar 
das anomalias de cobre e níquel, as quais foram detectadas na 
prospecção regional, foi encontrada no local Olho d'Água uma ocor
rência de sulfetos disseminados em melanogabros. A mineralização 
atravessada na sondagem deste local constituía-se de pirrotita com 
pentlandita e calcopirita, e a melhor seção mineralizada (entre 15 e 21 
m de profundidade no primeiro furo) apresentou teores de 0,24% de 
cobre e 0,37% de níquel. Fora dessa área os furos de sondagem foram 
locados para investigar anomalias geofísicas e encontraram localmente 
mineralização sulfetada (pirrotita com calcopirita e pentlandita subor
dinadas), geralmente em disseminação fraca com pouca acumulação 
nas fraturas e sem relação à granulação e padrão estrutural das rochas 
gábricas. Foi concluído que as anomalias magnéticas seriam originadas 
em geral pela presença de pirrotita, porém as fontes para as anomalias 
de polarização induzida nem sempre foram os sulfetos disseminados 
mas zonas de falhamento e cisalhamento e também as rochas quartzo
sas. As pesquisas na área de Gabros de Leste foram abandonadas em 
função da mineralização muito fraca e os baixos teores de cobre e 
níquel constatados nos furos de sondagem. 

Diferentemente ao Complexo Niquelândia, a Zona Ultrabásica do 
Complexo Barro Alto e seu manto intempérico não apresentam con
centrações significativas de cobre Apenas teores muito baixos deste 
metal foram revelados pelas análises das amostras de serpentinitos co
letadas no corpo de Santo Antônio da Laguna no Projeto Brasília 
(Barbosa et alii, 1969) e daquelas de serpentinito colhidas na faixa ul
trabásica e em corpos menores no Projeto Goianésia-Barro Alto 
(Baeta Júnior et a/ii, 1972). A jazida de níquel laterítico de Barro 
Alto contém um teor médio de 0,0055% de cobre (Andrade & Bote
lho, 1974 e Baeta Júnior, 1981), refletindo a composição da rocha 
matriz (peridotito serpentinizado) sem contribuição significante de 
piroxenitos, contrário ao caso de Niquelândia. 

Foram registradas ocorrências de mineralização sulfetada de cobre 
em diversas áreas de rochas metabásicas do Complexo Barro Alto, 
todas elas sem importância econômica. Baeta Júnior et alii (1972) re
feriram-se a disseminações de pequenos cristais de calcopirita, pirita e 
pirrotita, principalmente nos gabros e anfibolitos da Zona Basal (na 
Seqüência Oriental Diferenciada destes autores); porém não foram 
observadas concentrações de sulfetos nas margens do corpo. Foi ca
dastrada por Baeta Júnior et ali i (op cit.) e também por Schobbenhaus 
Filho et alii (1975b) uma ocorrência de cobre a 5 km a sudoeste do 
povoado de Santa Rita do Novo Destino, próximo à estrada que liga 
este com Goianésia (Folha SD.22-Z-D). Nesse local aparecem concen
trações de calcopirita, bornita e pirita em ortoanfibol i to, as quais apre
sentam estruturas interpretadas como vulcânicas (pillows), dentro da 
Zona Mista do Topo da Seqüência Ocidental Não Diferenciada, na de
nominação de Baeta Júnior et alii ( 1972) Foram recomendadas para a 
faixa de anfibolitos dessa região prospecções geofísica e geoquímica a 
fim de localizar concentrações sulfetadas ou estruturas favoráveis a 
mineralização. 

Existem poucos dados sobre os teores de cobre nas rochas do 
Complexo Cana-Brava, porém não são conhecidas concentrações sig
nificantes. Barbosa et ali i ( 1969) registraram teores de 150 a 290 ppm 
em sete amostras e 800 ppm de cobre em uma amostra de serpentinito 

amiantífero com teores elevados de níquel da jazida da SAMA, entre
tanto 18 amostras apresentaram teores não detectáveis ou de 1 O ppm 
ou menos (análise por espectrometrial. Segundo Suszczynski (1975) 
ocorrem dois níveis potencialmente sulfetados neste complexo, o in
ferior associado ao "metabasito" e o superior na seqüência metagá
brica do topo. Entretanto, Pamplona & Nagao (1981) referiram-se à 
pesquisa regional realizada pela S/ A Mineração de Amianto - SAMA 
entre 1975 e 1977, visando a metais-base no referido complexo. Os 
trabalhos de pesquisa, incluindo amostragem de solo, levantamento 
magnetométrico e mapeamento geológico em perfis transversais, fo· 
ram concluídos com resultados negativos. Porém, os mesmos autores 
mencionaram a presença de sulfetos de cobre nos serpentinitos do 
complexo. 

As jazidas de níquel laterítico associadas aos corpos ultrabásico· 
alcalinos do sudoeste goiano também mostram baixos teores médios 
de cobre. Amostragem de solo em dois perfis sobre o Maciço de San· 
ta Fé, a qual foi realizada pela equipe do Projeto Jussara (Lessa So· 
brinho & Andrade, 1971), indicaram teores de menos de 0,01% de 
cobre e análises químicas efetuadas pela CPRM do minério de níquel 
de morro do Engenho acusaram o mesmo teor médio. 

Campos et ali i ( 1977) reportaram as pesquisas de cobre realizadas 
pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais - CPRM na área do 
Projeto Canadá, a qual localiza-se na margem direita do rio Água Lim
pa do Araguaia, a sudoeste do povoado de Juscelândia, no município 
de Jussara (Folha SD.22 Y -D). Nessa região foi detectada durante os 
trabalhos do Projeto lporá uma anomalia aeromagnética conspícua, 
levando a CPRM a fazer pedidos de pesquisa para cobre Devido à 
cobertura sedimentar da Formação Araguaia com uma espessura mé
dia em torno de 50 m, a prospecção geofísica (principalmente os mé
todos de magnetometria, polarização induzida, VLF-EM e TURAM
EM) foi utilizada para locar 10 furos de sondagem Na área da anoma
lia magnética foi constatada a presença de um corpo ultrabásico-alca
lino, com piroxenitos, biotita-piroxenitos, gabros, nefelinitos e sie
nitos, o qual foi correlacionado ao Grupo lporá. Situando-se em po
sição periférica no extremo norte da área foi encontrada uma seqüên
cia vulcanossedimentar atribuída duvidosamente ao Grupo Cuiabá. 
Ocorre a magnetita tanto disseminada nos piroxenitos como em ní
veis na seqüência vulcanossedimentar e em quantidades suficientes pa
ra justificar a maioria das anomalias geofísicas, na opinião dos autores. 
Os sulfetos, principalmente pirita com calcopirita muito rara, não 
existem em concentrações de interesse, e concluiu-se pela negativida
de econômica da área pesquisada. 

Barbosa et a/ii (1969) registraram a presença de calcopirita disse
minada em um corpo de gabro que afiara com extensão de 3-4 km 
ao longo da estrada Posselândia-Uruaçu, no município de Uruaçu 
(Folha SD 22-Z-B). Segundo estes autores o corpo encontra-se intru
sivo numa seqüência de anfibolitos e xistos atribuída pelo Projeto 
Brasília ao Grupo Araxá, porém o mapeamento na mesma área de 
Posselândia, por Ribeiro Filho etalii (1978), individualizou uma faixa 
de gabros, noritos e dioritos, com magnetita, pirita e calcopirita como 
minerais opacos, e encaixada nos gnaisses do Complexo Basal. Uma 
ocorrência de cobre foi cadastrada nesse local por Schobbenhaus Fi
lho et ali i ( 1975b). 

Foi encontrada uma ocorrência puntual de cobre no Complexo Bá
sico-Uitrabásico da Serra do Estrondo, a noroeste de Porangatu, na 
Folha SD.22-X-D. Nessa área malaquita e calcopirita ocorrem esparsa
mente em pequenas fraturas em rochas anfibol íticas dentro do corpo 
intrusivo(? ) no Complexo Goiano. 

As seqüências vulcanossedimentares dos grupos Pilar de Goiás e 
Araxá envolvem as mais importantes ocorrências de cobre na área. Já 
na época de mapeamento do Projeto Brasília foi registrada por Barbosa 
et ali i ( 1969) a presença de várias faixas de rochas anfibol íticas asso
ciadas a micaxistos e quartzitos ferruginosos nas áreas de Crixás, Pilar 
de Goiás, Hidrolina e Mara Rosa, e amostragem de solo pela equipe do 
referido projeto na estrada de Guarinos ao ribeirão Tocandira revelou 
teores anômalos de cobre sobre as rochas anfibol(ticas. Na região de 
Pilar de Goiás e Mara Rosa, Ribeiro Filho et alii (1978) referiram-se à 
ocorrência de sulfetos de cobre e níquel disseminados em pequenas 
quantidades na Associação Metamórfica de Pilar de Goiás destes auto
res (no presente relatório subordinada ao Grupo Pilar de Goiás). Se
gundo Ribeiro Filho et alii (op. cit.) as principais mineralizações es
tão orientadas ao longo dos planos de bandeamento e foliação co
mo resultado da remobilização e recristalização dos su I fetos dissemi-
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nados durante os eventos tectônicos associados a migmatização. Três 
ocorrências de cobre foram cadastradas na área: a jazida de Chapada, 
localizada a sudoeste do povoado de Alto Horizonte (Chapada) no 
Municfpio de Mara Rosa (Folha SD.22-Z-B); outra semelhante à an
terior, próximo ao povoado de União (NE de Pilar de Goiás); uma 
ocorrência a norte de Pilar de Goiás com sulfetos preenchendo fratu
ras, sem remobilização para níveis de segregação, em rochas básicas 
variando localmente a ultrabásicas. Essa última ocorrência foi cadas
trada anteriormente por Schobbenhaus Filho et alií (1975b) com 
localização na fazenda União e Progresso, e na mesma área foi reali
zado pela Mineradora Montita Ltda. um projeto de pesquisa para 
cobre, com resultados negativos no que concerne a presença de mi
neralização de interesse econômico. Finalmente, com base nos levan
tamentos geoquímicos do Projeto GeoHsico Brasil-Canadá (PGBC), 
Ribeiro Filho et alii (197B) delinearam cinco zonas anômalas para co
bre, principalmente no âmbito da Associação Metamórfica de Pilar de 
Goiás nas regiões de Chapada, Mara Rosa e Campinorte, e secunda
riamente associadas às unidades 1 e 2 do Grupo Araxá. No mapa me
talogenético e previsional destes autores foram separadas áreas pros
pectáveis para sulfetos, especialmente de cobre. 

A jazida de Chapada constitui o principal depósito de cobre no 
centro-oeste brasileiro, estando atualmente na fase final de estudos de 
pré-produção e de viabilidade econômica. Ribeiro Filho et ali i (1978) 
descreveram na área anfibolitos oriundos de rochas básicas, numa se
qüência de biotita-muscovita gnaisses, com migmatização provocando 
uma diferenciação do pacote em bandas básicas e ácidas (gnaisses). 
A paragênese mais comum no corpo mineralizado é a seguinte: calco
pirita, pirrotita (abundante), pentlandita, ilmenita e magnetita (pou
ca). Segundo estes autores os sulfetos estão mais relacionados aos 
níveis de granada, biotita, quartzo e feldspato numa faixa intermediá
ria, mais próxima ao corpo básico, e, posteriormente, cataclase intensa 
transformou as zonas sulfetadas em rochas xistosas (filonitos). 

Silva (1981) forneceu a primeira descrição especffica da jazida 
e dos trabalhos de pesquisa da Mineração Serras do Leste Ltda.- MI
NERALESTE (Grupo Eluma) numa área de 4.000 ha (quatro alvarás). 
O Projeto Chapada Cobre da referida companhia localiza-se a 8 km 
a sudoeste de Alto Horizonte (Chapada), aproximadamente 28 km 
a oeste de Campinorte, e a norte do rio dos Bois em terreno suave
mente ondulado. Os primeiros indícios de mineralização cuprífera 
surgiram na fase de reconhecimento por amostragem de sedimentos de 
corrente nos anos 1973-1974, numa área já selecionada por fotogeolo
gia e pesquisa bibliográfica como promissora para mineralização de 
metais-base. Algumas amostras com teores anômalos de cobre (até 
215 ppm) foram localizadas próximo ao povoado de Chapada. Fases 
subseqüentes de geoquímica de sedimentos de corrente em semide
talhe e de solos, complementadas por mapeamento geológico e pros
pecção geotrsica, levaram à delineação de uma zona anômala orienta
da SO-NE com dimensões aproximadas de 7 km e 0,5 km, contendo 
400-6.000 ppm de cobre em solo. A fase de sondagem exploratória 
iniciada no final de 1975 comprovou a presença de mineralização sul
fetada em subsupertrcie e programas de sondagem sistemática chegan
do a uma malha de 200 x 100 m continuaram até 1979, culminando 
na avaliação da jazida, cálculo de reservas, ensaios de beneficiamento 
e estudos econômicos. Na última fase em 1980-1981 a sondagem foi 
acompanhada pela abertura de um poço de pesquisa e de galerias, 
e foram realizados ensaios metalúrgicos de bancada e de planta-pi
loto. 

A zona mineralizada localiza-se em um pequeno anticlinório com 
caimento suave para sudoeste, truncado por falhamentos de direção 
N-5, em rochas atribuídas à Associação Metamórfica de Pilar de Goiás 
de Ribeiro Filho et alii (1978). As litologias principais são biotita e 
sericita xistos, às vezes com cianita (constituindo-se a litologia hos· 
pedeira), quartzitos micáceos e anfibolitos (incluindo variedades 
quartzosas e xistosas), com diorito ou tonalito possivelmente intrusivo 
na parte central da área. A mineralização ocorre disseminada em bio
tita-xisto feldspático, com variação para sericita e anfibólio xistos, às 
vezes quartzosos. A calcopirita é o mineral cuprífero dominante asso
ciada a traços de bornita e calcocita em inclusões, pirita (o sulfeto 
mais abundante) e magnetita. Mais freqüentemente a calcopirita en
volve a pirita, ou ocorre em contato lado a lado, bem como em inter
calações em veios e inclusões mútuas com este sulfeto. A paragênese 
calcopirita-pirita-magnetita é também comum, com intercrescimentos 
ou inclusões. Ocorrem raramente esfalerita, galena e pirrotita em in-
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clusões, e ilmenita, rutilo e hematita. Ouro e prata em teores local
mente significantes estão aparentemente alojados na estrutura cris
talina da calcopirita. 

Os processos de metamorfismo e intemperismo dificultaram a in
terpretação do controle e gênese da mineralização. Silva (1981) con
siderou que a jazida é do tipo estratiforme, sendo concordante à ro
cha hospedeira, com controle estratigráfico, evidenciado pela conti
nuidade lateral de mineralização, que ocorre numa faixa de aproxima
damente 100 km de extensão total, e pela pequena espessura (50-
100 m) da zona mineralizada. Quanto à gênese da jazida o autor 
optou por uma origem singenética sedimentar, com material original 
constitu ido por sedimentos pel íticos e psam íticos, e a grande variação 
na "assembléia mineralógica" lateral e verticalmente foi considerada 
como característica de ambientes subcosteiros de água rasa e bacias 
semifechadas ou deltaicas. Contudo, a possibilidade de uma contri
buição vulcânica não foi completamente descartada. Neste contexto 
é interessante observar que, depois de uma breve visita à região em 
1977, Hutchinson (em relatório inédito da Rio Doce Geologia e Mine
ração S/A) favoreceu uma origem vulcanogênica para o depósito de 
Chapada com base nas litologias regionais e locais, especialmente os 
anfibolitos maciços e pobres em quartzo na base da seqüência geral 
(metabasaltos?), um muscovita-quartzo-feldspato xisto de granulação 
grosseira (rocha metafélsica-piroclástica?), uma litologia rica em ciani
ta por baixo da mineralização (produto metamórfico de uma zona li
xiviada e enriquecida de alumina comumente sotoposta aos depósitos 
sulfetados vulcanogênicos?) e quartizitos ferruginosos (cherts piritosos 
lixiviados ou formações ferríferas?). Os teores de ouro associados ao 
cobre também foram considerados por este geólogo como um fator 
favorável a uma interpretação vulcanogênica. É claro que são precisos 
mais estudos metalogenéticos detalhados e regionais para esclarecer a 
gênese da jazida de Chapada e das ocorrências de mineralização seme
lhante. 

Silva (1981) referiu-se também às dimensões e reservas da jazida. O 
corpo mineralizado se encontra entre 12 e 60 m (localmente atingindo 
até 150 ml de profundidade, com um capeamento estéril de 1 O a 60 m 
de espessura A mineralização e as rochas hospedeiras não afloram na 
superfície, sendo recoberta pela zona de alteração com uma espessura 
média de 18 m, incluindo uma crosta superficial numa grande parte 
da área. Foi escolhido para a mineração do depósito um método con
vencional de lavra a céu aberto com bancadas. As reservas oficiais são 
as seguintes: 

-reservas medidas: .. 155,5 x 106 t ................. 0,41% Cu; 
-reservas indicadas: .... 5,4 x 106 t ................. 0,34% Cu; 
-reservas inferidas: ... 41,5 x 106 t ............... 0,38% Cu; e 
-reservas totais: .... 202,5 x 106 t ................. 0,40% Cu. 

No cálculo de reservas foi usado um teor de corte de 0,30% de 
cobre, e no plano de lavra a relação estéril/minério é 1, 18, com um 
ângulo de talude de 45°. Tomando em consideração os parâmetros 
de mineração das reservas medidas, foram calculadas reservas minerá
vais de 136,5 x 106 toneladas de minério com 0,43% de cobre. No mi
nério a ser extraído são contidas 596,8 x 103 toneladas de cobre, 61,4 
toneladas de ouro e 38,1 toneladas de prata. Os ensaios metalúrgicos 
realizados nesse material mostraram bons níveis de recuperação dos 
metais de interesse. 

Existem indicações de continuidade da mineralização de Chapada, 
especialmente a oeste e a nordeste do corpo, bem como a possibilida
de de outras ocorrências cupríferas na mesma faixa. Na área a sudoes
te de Chapada, segundo informações de técnicos do Departamento 
Nacional da Produção Mineral, foi encontrada mineralização fraca, 
durante os trabalhos de pesquisa da Mineração Serras do Sul Ltda.
MINERASUL. 

As áreas de pesquisa localizam-se aproximadamente 10 km a no
roeste do povoado de Pilar Cruz, no município de Pilar de Goiás (Fo
lha SD. 22-Z-Al, com acesso pela estrada municipal Campinorte-San
ta Terezinha de Goiás. Geoquímica de semidetalhe, seguindo amostra
gem de sedimentos de corrente em afluentes da margem esquerda do 
rio dos Bois, delineou zonas com anomalias de cobre de até 800 ppm. 
Na fase de detalhe foram definidas duas faixas anômalas com orienta· 
ção aproximada de SO-NE, sendo uma a norte descontínua e outra a 
sul com continuidade bastante nítida e valores altos até 1.200 ppm de 
cobre, prolongando-se esta faixa para fora das áreas estudadas. Um 
levantamento magnetométrico mostrou comportamento magnético 



semelhante àquele de Chapada, porém as anomalias aparentemente não 
relacionam-se às anomalias geoqu(micas ou da polarização induzida. 
Estas últimas anomalias acham-se deslocadas em relação àquelas de 
cobre em solo e provavelmente são originadas de pirita e/ou grafita. 
Foi realizada sondagem a diamante em dois furos, um dos quais, 
testando a faixa geoqu (mica anômala, encontrou mineralização fraca 
com teores da ordem de 0,2% de cobre em dois intervalos. 

Nas regiões de Mara Rosa e Porangatu encontram-se seqüências 
litológicas semelhantes àquela de Chapada, portando anomalias geo
qu(micas de cobre. Diversas empresas vêm desenvolvendo programas 
de pesquisa para cobre e outros metais-base nesses ambientes, geral
mente usando a jazida de Chapada como modelo, a exemplo da Rio 
Doce Geologia e Mineração S/A-DOCEGEO, no morro dos Picos, a 
nordeste de Porangatu. Nesta área, Machado et alii ( 1981) registraram 
a presença de cianita ± muscovita quartzitos e cianita-quartzo xistos 
com biotita e/ou muscovita, localmente com estaurolita, formando as 
elevações da serra, encaixados em gnaisses biotíticos e anfibolíticos 
finos e metavulcânicas ácidas e intermediárias. Foi notada migmatiza
ção do denominado Conjunto Vulcanossedimentar a sul, a leste e, 
possivelmente, a oeste da faixa, bem como uma intrusão granítica a 
norte, com xenólitos de gnaisse e anfibolito. Com base nas pesquisas 
da DOCEGEO foi cadastrada uma ocorrência de cobre na porção 
norte da seqüência no sopé da serra, com disseminações finas de pirita 
e calcopirita, especialmente associadas a plagioclásio-anfibólio gnaisse. 
Foram encontrados teores de O, 1 a 1% de cobre em furos de sonda
gem executados nessa parte da área. Os cianita-quartzitos e xistos 
apresentam também inúmeras estruturas de boxwork, provavelmente 
originados de sulfetos lixiviados. Foi ressaltada por Machado et alii 
(op. cit.) a semelhança da seqüência do morro dos Picos àquelas do 
morro Caranã ou dos Mineiros, a leste da rodovia BR-153 entre San
ta Tereza e Estrela do Norte (área também pesquisada pela DOCE
GEO e com anomalias de cobre e ouro), e das pequenas elevações na 
mesma região. Uma associação comum nessas seqüências vulcanossedi
mentares é a ocorrência de intrusões graníticas ou quartzo-diorlticas, 
rochas anfibolíticas como encaixantes dos xistos aluminosos, o metas
somatismo aluminoso das rochas encaixantes, e a presença de ouro 
possivelmente associado a sulfetos, sendo estas feições marcadamente 
semelhantes àquelas da associação de Chapada. No mapa previsional 
de Machado et ali i (op. cit.) foram indicadas as áreas prospectáveis 
principais para cobre, incluindo aquelas acima mencionadas e também 
a faixa Amaro Leite, que constitui a extensão para norte-nordeste da 
seqüência de Chapada. 

As Seqüências Vulcanossedimentares de Juscelândia, lndaianópolis 
e Palmeirópolis, localizadas respectivamente nas bordas ocidentais dos 
Complexos Barro Alto, Niquelândia e Canabrava, também constituem 
ambientes favoráveis a mineralização sulfetada a metais-base. Há notí
cias de ocorrências cupr íferas nestas áreas, porém poucos dados são 
disponíveis com exceção dos jazimentos de sulfeto maciço na região 
de Palmeirópolis, atualmente na fase de pesquisa pela Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM. 

Baeta Júnior et alii (1972) reportaram-se a uma ocorrência cupr(
fera a sudoeste do local de Água Quente (Cocal), no municlpio de 
Barro Alto (Folha SD. 22-Z-B). Nessa área uma delgada lente de ro
chas anfibolitizadas contém concentrações de sulfetos numa faixa de 
200 m de extensão, sendo a região mapeada como pertencente ao 
Grupo Araxá, a norte do Complexo Barro Alto. Os estudos de seções 
polidas indicaram a presença de pirita e calcopirita, porém a análise da 
rocha registrou um teor de apenas 0,03% de cobre. A ocorrência foi 
cadastrada também por Schobbenhaus Filho et alii (1975b). 

Foi constatada durante os trabalhos de reconhecimento do Projeto 
RADAMBRASI L uma ocorrência puntual de cobre, a qual localiza-se 
na fazenda São João ou Larga, na margem esquerda do rio Traíras a 
noroeste do povoado de lndaianópolis (Folha SD. 22-Z-B). Nessa área 
encontram-se blocos de rocha anfibolítica de granulação fina, leve
mente foliada, composta de hornblenda, plagioclásio e epídoto, com 
disseminação de sulfetos alterados associada a manchas pequenas de 
crisocola e limonita. Regionalmente afloram rochas gnáissicas, xistos, 
anfibolitos e quartzitos hematíticos, que fazem parte da Seqüência 
Vulcanossedimentar de lndaianópolis, incluída na porção basal do 
Grupo Araxá pela equipe deste relatório. 

Na região a leste de Palmeirópolis, na Folha SD. 22-X-D, trabalhos 
de pesquisa desenvolvidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais-CPRM no Projeto Palmeirópolis caracterizaram corpos sulfe-

tados de zinco, cobre e chumbo (vide 1.5.2.1.2 -Chumbo e zinco). Na 
fase preliminar de reconhecimento, anomalias de cobre foram encon
tradas, associadas a rochas anfibolíticas nas áreas de anomalias aero
magnéticas, e amostragem de sedimentos de corrente subseqüente
mente delineou quatro alvos com teores anômalos de cobre. Porém, 
nos dois corpos individualizados por sondagem o cobre ocorre geral
mente subordinado ao zinco em quantidades variáveis. Figueiredo, 
Leão Neto e Valente (1981) discorreram sobre os depósitos sulfetados 
na região de Palmeirópolis, localizando dois corpos de minério com 
mineralizações dos tipos maciço e disseminado. No primeiro tipo 
calcopirita ocorre subordinadamente a esfalerita e galena, enquanto 
que no segundo tipo a calcopirita aumenta e domina sobre os sulfetos 
de zinco e chumbo, com pirrotita e pirita como os sulfetos mais 
abundantes nos dois tipos. O corpo de minério C-1 contém maiores 
reservas de cobre, com 4,2 milhões de toneladas com um teor de 1,2% 
de cobre, enquanto o corpo C-2 contém 2,64 milhões de toneladas 
com 0.4% deste metal. A mineralização sulfetada foi considerada pe
los referidos autores como sendo de origem vulcanogênica com con
troles estratigráficos e litológicos numa subunidade xistosa na porção 
basal da Seqüência Vulcanossedimentar de Palmeirópolis. 

Ocorrências pequenas de cobre localizam-se no âmbito das rochas 
carbonáticas da porção superior do Grupo Araxá e principalmente 
do Grupo Bambu í. A calco pirita foi identificada por Cassedanne 
(1967b) como inclusões em esfalerita de cor marrom na mineralização 
plumbo-zinclfera (galena, esfalerita, pirita) da ocorrência de Porto 
Maranhão, a leste de Uruaçu (vide 1.5.2.1.2 - Chumbo e zinco). 
Ocorrem secundária e raramente covelita e malaquita, derivadas da 
calcopirita, e a mineralização encontra-se remobilizada em uma cama
da de dolomito intercalada em micaxistos calc(feros e calcários do 
Grupo Araxá. As demais ocorrências de chumbo e zinco nesta unida
de aparentemente não apresentam teores significativos de cobre. 
Schobbenhaus Filho et a/ii ( 1975b) registraram a presença de calcopiri
ta e malaquita subordinada a galena e pirita na ocorrência cadastrada 
em calcário do Grupo Bambu( (Subgrupo Paraopeba) na fazenda 
Colônia, municfpio de Padre Bernardo, na Folha SD. 22-Z-D. 

Encontram-se na fazenda Paciência, a leste da estrada BR-414 en
tre os povoados de Faz Tudo e Quebra Linha, a sul de Niquelândia 
(Folha SD.22-Z-B). duas ocorrências de cobre encaixadas nas rochas 
carbonatadas do Grupo Bambuí. Segundo Drago & Prado (1981) a 
mineralização cupr(fera ocorre como remobilizações em veios de quart· 
zo associados a uma seqüência de calcários, com dolomitos intercala· 
dos, da Formação (Subgrupo) Paraopeba, aflorando nos núcleos de 
duas anticlinais. A primeira ocorrência constitui-se de concentrações 
de pirita, calcopirita, cuprita (?) e malaquita numa extensão de cerca 
de 80 m em um veio de quartzo associado a falhamento seguindo 
aproximadamente a mesma direção da camada (N50°E). As rochas 
calcárias do local são afetadas por processos h id rotermais, com o quart· 
zo substituindo o carbonato, que tem material opaco possivelmente 
derivado de sulfetos oxidados nos seus planos de clivagem. A segunda 
ocorrência localiza-se a cerca de 900 m na direção N20°E da primeira, 
com uma extensão aproximada de 250 m no sentido da camada. Neste 
local, os veios de quartzo, com impregnações de pirita, calcopirita e 
calcosita, mostram uma direção de N75°0, cortando obliquamente o 
acamamento, e não apresentam efeitos hidrotermais vis(veis nas ro
chas encaixantes. Amostras de gossan nas áreas das duas ocorrências 
foram analisadas pelo método de espectrografia ótica, revelando teo
res de 500-1.500 ppm de cobre com um teor de 1 O ppm de ouro em 
uma amostra, na área da primeira ocorrência, e teores de cobre maio
res que 2% com 150 e 300 ppm de prata associada em duas amostras 
de gossan com restos de calcopirita, calcosita e malaquita, provenien
tes da segunda ocorrência. Foi coletado um bloco ferrífero (gossan) a 
1 km na direção S50°0'da primeira ocorrência, o qual acusou um teor 
de 2.080 ppm de cobre, estendendo-se assim a faixa anômala por mais 
de 2 km. 

Foi registrada por Marini, Fuck e Figueiredo (1976) uma ocorrên
cia de cobre numa camada de calcofilito do Grupo Bambu( (Subgrupo 
Paraopeba) na estrada entre Minaçu e o rio Maranhão, a qual dá acesso 
ao Eixo A da (proposta) barragem de São Félix (Folha SD. 22-X-D). 
Nesta área, calcopirita ocorre em "grandes cristais" aparentemente 
confinada a n(veis estratigráficos específicos e associada a malaquita e 
azurita. 

Mineralizações de cobre com aspectos metalogenéticos totalmente 
distintos encontram-se nos greisens estan(feros associados aos corpos 
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intrusivos dos granitos Serra Branca e Serra Dourada, na Folha S0.22-
X-D (vide 1.5.2.1.6- Estanho). Na serra Branca, Marini, Fuck e Fi
gueiredo (1976) referiram~e às mineralizações compostas de bornita, 
cuprita, calcopirita, malaquita e azurita, tanto disseminadas no 
greísen quanto em concentrações aparentemente restritas a um deter
minado nível estratigráfico, incluindo um horizonte enriquecido em 
calcopirita e pirita em quartzo xisto. As ocorrências no Granito Serra 
Branca foram descritas mais detalhadamente por Andrade (1978) e 
Andrade & Danni (1978) como sendo concentradas nos greisens 
apicais e localmente nos exogreísens, na zona de contato oriental do 
corpo. Os sulfetos cupríferos aparecem em cristais milimétricos, 
incluindo calcosita (mais comum), calcopirita e covelita, enquanto 
que se apresentam os minerais de alteração malaquita e azurita em 
colorações localizadas e filmes que revestem fraturas, e cuprita em 
pequenas massas pulverulentas. Essa mineralização caracteriza·se 
como muito errática em distribuição, aumentando nos níveis mais 
elevados dos muscovita-quartzo greisens feldspáticos em zonas inten
samente fraturadas e com veios de quartzo. Nas bordas dos veios, os 
minerais cupríferos acham-se associados a cassiterita, fluorita e pirita, 
em concentrações de 2 a 5% de volume, atingindo até 10%, e impreg
nando zonas de espessura de 5 a 20 em. Ainda segundo Andrade 
(1978), as áreas mineralizadas em cobre mostram uma relação inversa 
entre as proporções da cassiterita e dos minerais cupríferos. 

Na extremidade sul do Granito Serra Dourada, sulfetos de cobre 
também ocorrem relacionados geneticamente aos processos de greise
nização que afetaram as rochas graníticas. Segundo informações rece
bidas dos técnicos do DNPM, referentes as áreas de pesquisa da ME
TAGO na região de Pé la-Ema, mineralizações sulfetadas encontram-se 
associadas a cassiterita, tanto nos granitos greisenizados quanto nos 
quartzo-muscovita xistos (greisensl. No primeiro tipo foram observa
das macroscopicamente pirita, calco pirita e bornita, e m icroscopica
mente pirita, calcopirita, covelita, arsenopirita, com magnetita e he
matita associadas, ocorrendo a paragênese em zonas lenticulares de 
dimensões centimétricas a métricas, concordantes com a fo liação do 
granito encaixante. No segundo tipo, também dentro de corpos lenti
culares, nas bordas do batólito, desenvolve-se na mineralização sulfeta
da principalmente pirita associada a cassiterita, e subordinadamente 
calcopirita, covelita e pirrotita, com wolframita e hematita associadas. 

1.5.2.1.5- Cromo 

No âmbito desta folha as ocorrências de eremita encontram-se associa
das à Zona Ultrabásica do Complexo Niquelândia e a corpos ultrabási
cos pequenos, principalmente nas regiões de Pirenópolis, Jaraguá e 
Pilar de Goiás. 

As ocorrências mais estudadas são aquelas do Complexo Niquelân
dia, as quais foram descritas por Motta & White ( 1970); Motta & 
Araújo ( 1971 ) ; White, Motta e Araújo ( 1971); e Motta et alií ( 1972). 
Constantino (1966) discorreu anteriormente sobre estudos microscó
picos da eremita disseminada nas rochas parcialmente serpentinizadas 
da área de Macedo, Niquelândia. Segundo esse relato a cromita ocorre 
como grãos submilimétricos arredondados, bem distribuídos na rocha, 
sendo às vezes inclusos em olivina e piroxênio e com finíssimos inter
crescimentos de exsolução de cromo-rutilo. Os grãos maiores apresen
tam microfraturas preenchidas por serpentina, magnetita e raramente 
sulfetos, e texturas em rosário são comuns, especialmente no serpenti
nito. Na composição moda I das rochas a eremita acusa porporções de 
5,15% no piroxenito pare ia I mente serpentinizado e 4,6% no serpen
tinito. 

Corpos de cromitito foram constatados pela Cia. Níquel Tocantins 
durante os trabalhos de sondagem na serra da Mantiqueira, mais espe
cificamente nas cabeceiras do córrego da Fazenda, a leste de Macedo, 
e subseqüentemente essa zona foi pesquisada pelo DNPM no Projeto 
Niquelândia, com escavação de quatro trincheiras, mapeamento deta
lhado, análise de amostras e avaliação da ocorrência. Nas descrições 
de Motta & Araújo (1971) e Motta et ali i ( 1972) a faixa preferencial 
de minério de eremita apresenta-se com extensão de 8,5 km paralela 
à estrutura e uma largura de 0,6 km, com trechos principais nas cabe
ceiras do córrego da Fazenda (extensão de 1.900 m) e na região. de 
Angiquinho (aproximadamente 500 m de extensão). OcorrênCias 
esporádicas de eremita encontram-se numa área de 15 km de compri
mento total, das nascentes do córrego Forquilha, ao norte, até a extre
midade sul da Zona Ultrabásica. Localizam-se as ocorrências na subzo
na piroxenito-peridotítica de Motta et alíí (1972), a oeste do contato 
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transicional com a subzona peridotito-dunítica e relacionadas a perido
tito ou dunito serpentinizado. 

A mineralização de eremita ocorre em três modos, conforme 
Motta & Araújo (1971): 

-disseminações em pequenos grâ'os anédricos ou agregados de tama
nho e forma variáveis, com distribuição maior que os outros dois tipos; 
- cromitito compacto em corpos tabulares ou lenticulares, geralmente 
com espessura individual de 2-30 em, até 1 m ou mais, e com máxima 
extensão observada de 4 m (Motta et alíí, 1972). As camadas e lentes 
de cromitito são separadas por peridotito serpentinizado com lâminas 
e disseminações de eremita, dentro de zonas tabulares com 2-5 m de 
espessura até 10m, segundo White, Motta e Araújo (1971). Os cor
pos de cromitito terminam abruptamente ou passam lateralmente 
para disseminações; e 
- concentrações eluvionares de fragmentos de dimensões variáveis 
até 15-20 em de diâmetro, ocorrendo com áreas maiores e a uma pro
fundidade média de 0,5 m nas proximidades do cromitito (segundo 
Wh ite; Motta; Araújo, 1971, a faixa eluvionar tem 5 a 30m de largu
ra na encosta por baixo da zona primária). Os fragmentos são mistura
dos com argila vermelha, concreções limoníticas, ilmeno-magnetita (?) 
e eremita fina, e estão ausentes na extremidade norte da Zona Ultra
básica, denotando a inexistência de cromitito compacto nesta parte 
da área, na opinião de Motta et alií (1972). 

Quanto aos aspectos texturais e estruturais do cromitito, Motta & 
Araújo ( 1971) reportaram granulação grosseira com grãos anédricos 
e por vezes alongados, localmente com textura mais fina e regular e 
grãos subédricos. Como resultado do intemperismo ocorrem produtos 
esbranquiçados (caolinita?) em espaços intergranulares e pequenas 
cavidades, e filmes de goethita envolvendo os grãos ou preenchendo 
fraturas. A ilmenita também ocorre esparsamente em grãos finíssimos 
no cromitito. Uma lineação apresenta-se nos grãos de eremita, e os 
contatos de cromitito compacto ou de algumas disseminações são 
geralmente concordantes à foliação da rocha hospedeira. White, Motta 
e Araújo ( 1971) descreveram nas lentes mais setentrionais a presença 
localmente de uma textura remanescente de cumulus com grãos subé
dricos uniformes de cromita numa matriz silicatada. Com base nas 
variações de tamanho, forma, textura, extensão descontínua, evidên
cias de deformação intensa, bem como os parâmetros químicos abaixo 
considerados, as ocorrências de Niquelândia podem ser enquadradas 
no tipo podiforme, característico de corpos ultrabásicos do tipo alpi
no, subtipo harzburgito na classificação de Jackson & Thayer (1972). 

Motta & Araújo (1971) citaram análises do cromitito bruto realiza
das em duas amostras coletadas durante os trabalhos preliminares na 
ocorrência principal. Os resultados analíticos acusaram teores de 39,0 
e 42,0% de Cr 2 0 3 ; 18,6 e 22,0% de Fe2 0 3 ; 26,9 e 22,6% de Al2 0 3 ; 

8,8 e 7,8% de MgO; e razões Cr/Fe de 1,87 e 1 ,86. Na mesma área 
White, Motta e Araújo (1971) reportaram análises efetuadas nos labo
ratórios do USGS de três amostras de canal colhidas nas paredes de 
trincheiras, sendo o material analisado concentrados purificados de 
eremita da fração menos intemperizada. Os resultados mostraram 
teores de 43,43; 48,46 e 47,23%de Cr2 0 3 ; 20,47; 21,35e 21,41% de 
Fe2 0 3 ; 23,65, 19,68 e 20,24% de A\ 2 0 3 ; 10,6, 9,8 e 9,8% de MgO; e 
razões Cr/Fe de 1,96, 2,18 e 2, 10, respectivamente. Análises das mes
mas amostras efetuadas pelo laboratório do DNPM (LQM) revelaram 
resultados ligeiramente diferentes, conforme a tabela apresentada por 
Motta et alií (1972). Os altos teores de Al2 0 3 e relativamente baixos 
teores de Cr2 0 3 enquadram o minério cromitífero entre os tipos re
fratário e químico. As proporções de ferro férrico são muito elevadas, 
e White, Motta e Araújo (1971) consideraram que, em adição de 
quantidades pequenas de hematita e goethita, a maior parte do ferro 
deveria ser incorporada na cromita com oxidação para formar um 
componente rico em maghemita durante o intenso intemperismo late
rítico. O teor total de ferro é'relativamente constante, apesar da varia
ção no conteúdo de cromo, enquanto que existe variação recíproca 
entre alumínio e cromo, sendo este comportamento característico da 
eremita tipo podiforme; segundo Thayer (1970 apud White, Motta e 
Araújo, 1971 ). A uniformidade na composição de amostras de estra
tos adjacentes também foi considerada por White, Motta e Araújo 
(1971) como típica de eremita podiforme, apesar do teor relativa
mente baixo de MgO. 

As reservas inferidas de eremita na área pesquisada incluem 
5.000 t de cromitito (misturado com mais de 50% de ganga silicatada) 
por metro de profundidade, e 10.000 t para o material eluvionar 



(Motta et a/ii, 1972). Segundo Bacellar & Leal (1973), o alto teor de 
ferro nessa ocorrência torna a lavra inviável. 

!:: interessante observar que concentrações cromíferas não foram 
encontradas durante os trabalhos de pesquisa realizados nas faixas 
ultrabásicas dos outros grandes complexos básico-ultra básicos, a saber, 
o Complexo Barro A I to e o Complexo Cana-Brava, nem nos complexos 
ultrabásico-alcalinos. As demais ocorrências conhecidas associam-se 
aos corpos pequenos e isolados, os quais fazem parte da faixa serpen
tinítica de Goiás e foram estudados inicialmente durante os trabalhos 
do Projeto Goiás do DNPM. Lindenmayer (1970b) referiu-se às reser
vas estimadas de 200.000 t de cromita no Estado de Goiás, com veios 
podiformes, corpos tabulares, disseminações, e depósitos eluvionares e 
aluvionares, incluindo, no que concerne a esta Folha, ocorrências nos 
municípios de Pirenópolis, Niquelândia, Jussara e Pilar de Goiás. Se
gundo Suszczynski (1975) as ocorrências de cromita em pequenos 
corpos ultrabásicos da "Geossincl inal Preservada Goiano-Mato-Gros
sense" encontram-se em faixas de vulcanismo ofiolftico eugeossincli
nal e pertencem à "Fase Metalogenética Preliminar", com gênese dife
rente à da mineralização de N iquelândia, colocada por esse autor em um 
tipo estratiforme-linear originado de diferenciação magmática e per
tencente à "Etapa Metalogenética Intermediária". Porém, Figueiredo 
(1977), em concordância com a maioria dos autores anteriores, consi
derou as ocorrências de cromita dos pequenos corpos alpinos de Goiás 
e aquelas do Complexo Niquelândia como sendo do mesmo tipo podi
forme e diferentes dos depósitos de Campo Formoso, Bahia, do tipo 
estratiforme, evidenciado por parâmetros texturais, estruturais e quí
micos distintos (vide Tab. 1.VII). Figueiredo (op. cit.) referiu-se a 
aproximadamente 20 pequenos corpos mineralizados em cromita no 
Estado de Goiás, os quais são de composição peridotítica ou dunítica, 
parcial ou totalmente serpentinizada, apresentando comumente zo
neamento com franjas externas de clorita xistos e internas de talco 
xistos e esteatitos. A cromita ocorre em lentes e camadas descontí
nuas gradando verticalmente para minério nodular numa matriz ser
pentínica e com granulação média a grosseira (e fina nas dissemina
ções) A textura é geralmente de recristalização, com grãos anédricos 
ou localmente com relictos da textura de cumulus, e também são 
comuns texturas nodulares e do tipo "pele-de-onça". A razão de Cr/ 
Fe é de 2 ou menos, com minério predominantemente do tipo refratá
rio (aluminoso). O principal modo de ocorrências é eluvionar e Figuei
redo (op. cit.) calculou reservas "prováveis" de 300.000 t e "supos
tas" de 200.000 t, associadas aos pequenos corpos mineralizados de 
Goiás. Este autor concluiu que a eremita fica sem potencial para a 
descoberta de grandes reservas, em consideração do tipo podiforme 
da mineralização. 

No tocante às descrições de corpos individuais na área em estudo, 
Rosito & Araújo (1969) discorreram sobre o jazimento de cromita 
na fazenda Souza, situada a 19 km a sudeste de Pirenópolis (Folha 
SD. 22-Z-D) no município homônimo. Nessa área, no vale do ribeirão 
Souza, ocorre um corpo de 1 km de comprimento e 300m de largura, 
constituído de serpentinito talcificado com auréola de talco e clorita 
xistos, concordante com os quartzo micaxistos e quartzitos, localmen
te granadfferos e feldspáticos, do Grupo Araxá. As rochas encaixantes 
mostram uma direção geral de NO-SE, com mergulhos variáveis princi
palmente para nordeste. A mineralização de cromita apresenta-se 
como disseminações no serpentinito, concentrações por vezes em 
massas compactas com textura brechada e localmente com turmalina 
(afrisita) associada, e depósitos eluvionares com fragmentos de cromi
ta misturados com fragmentos de tamanho grande de xisto e quartzi
to. A camada eluvionar tem em torno de 1 m de profundidade, numa 
área de 120 x 60 m, ocorrendo principalmente na porção leste do 
serpentinito, onde foram escavados poços, trincheiras e cavas com a 
retirada de aproximadamente 200 t de cromita pela Cerâmica São 
Caetano (Cia. Paulista de Mineração), a qual detinha o alvará de pes
quisa. Foi estimado um teor médio de 41% de Cr 2 0 3 , com reservas 
medidas em torno de 450 t. Essa ocorrência foi cadastrada também 
por Shobbenhaus Filho et alii (1975b). 

Baeta Júnior et ali i (1972) reportaram-se à ocorrência da fazenda 
Capão, na margem direita do rio do Peixe, a 25 km a nordeste de Jara
guá, na Folha SD. 22-Z-D (no local Malhador do município de Jara
guá, segundo o cadastramento de Schobbenhaus Filho et alii, 1975b). 
O corpo serpentinftico tem cerca de 500 m de comprimento e 200m 
de largura, com direção de N20° E concordante aos micaxistos encai
xantes do Grupo Araxá, e rodeado por uma auréola de contato de 

talco e talco-clorita xistos. A ocorrência, com um garimpo abandona
do, apresenta blocos de cromita eluvionar de 10 a 20 em de diâmetro, 
misturados com solo laterítico e concreções limoníticas. A cromita é 
do tipo refratário de boa qualidade, porém trata-se de uma ocorrência 
pequena com apenas 50 t de cromita inferidas. 

Schobbenhaus Filho et a/ii (1975b) registraram também uma 
ocorrência de cromita com asbesto associado na fazenda Uruaçu, a sul 
de Pilar de Goiás (Folha SD. 22-Z-A), e mencionaram outras ocorrên
cias conhecidas nas regiões de ltapaci-Pilar de Goiás e Jussara-Mon
tes Claros de Goiás, sem acrescentar mais detalhes ou chegar a cadas
tramento. 

Nas regiões de Pilar de Goiás e São José do Caiamar, Ribeiro Filho 
et a/ii (1978) referiram-se a cromo em teores anômalos associados aos 
corpos ultrabásicos atribuídos à Associação Metamórfica de Pilar de 
Goiás destes autores e ao Grupo Araxá. Foi verificada uma única 
ocorrência, localizada na fazenda Estiva, aproximadamente 2 km a 
leste do povoado de Cedrolina a norte de Pilar de Goiás, com cristais 
elipsoidais de cromita até 2 em de diâmetro em matriz de serpentini
to, desenvolvendo texturas do tipo "pele-de-onça". Também foram 
constatadas zonas anômalas para cromo associadas a corpos básicos 
e ultrabásicos na área do Projeto Porangatu (Machado et ali i, 1981) 

1.5.2.1.6 - Estanho 

O Centro-Oeste nos últimos anos vem adquirindo uma importância mais 
acentuada no que tange à produção de cassiterita no Brasil, minorando 
os gastos de importação, em que pese a auto-suficiência do País neste 
não-ferroso. No início da década passada muito pouco se especulava so
bre a existência deste óxido de estanho no centro-leste goiano, até sua 
descoberta na serra Branca (1973), processada por um garimpeiro de 
nome Geraldo (Rocha & Bez, 1973). Contaram ainda esses autores 
que a identificação da mesma (cassiterita) foi efetuada pelo geólogo 
Paulo Martins da Costa, da empresa Mineralto, durante um desloca
mento seu àquela região no intuito de comprar o berilo então produ
zido. A partir daí iniciou-se o afluxo de pedidos de pesquisa para a 
área em apreço, e um longo aporte de garimpeiros, bem como os 
primeiros dados técnicos se faziam propagar. Rocha & Bez (1973) 
relataram na serra Branca, cassiterita em lentes em rochas quartz íticas 
e como filões nas rochas graníticas. Baseados na paragênese mineral 
relacionaram-na a jazimentos greisenizados e, alicerçados na morfo
logia (lentes concordantes com a encaixante) e na existência de meta
conglomerados basais e quartzitos de topo, aventaram a hipótese de 
um controle estratigráfico (paleoaluviões). Marques et alii (1973) ao 
estudarem a cassiterita da serra Branca definiram quatro tipos princi
pais de depósitos: pequenas faixas de quartzo-muscovita cassiterita em 
greisens foliados; quartzo-muscovita-microclínio cassiterita, filoniano; 
quartzo-muscovita-cassiterita calcocita, de forma desconhecida; resi
duais aluvionares e eluvionares. Relativo à gênese do minério atribuí
ram-na à proveniência de fluidos (depart acide) em granito subvu lcâni
co. Marini, Fuck e Figueiredo (1976) enfatizaram sobre a presença de 
cassiterita nas lâminas delgadas (todas) elaboradas do Granito Serra da 
Mesa e depósitos elúvio-aluvionares de interesse econômico no mesmo 
corpo (córrego Buriti). No tocante à serra Branca referiram-s~ à garim· 
pagem nas coluviões da borda leste da serra e aluviões dos córregos 
Lajeado e Macacos. A produção segundo esses autores nos anos 1973 
e 1974 era da ordem de 400 t mensais de cassiterita. Quanto à fonte 
primária do estanho da região, admitiram a possibilidade do mesmo 
encontrar-se preteritamente disseminado nos xistos e gnaisses grafito
sos encaixantes, posteriormente alocados nos granitos (Serra da Mesa) 
e greisens (Serra Branca). Andrade (1978) com base na classificação 
de Shcherba (1970a e b) enquadrou os diversos tipos de greisens exis
tentes na serra Branca em endógenos (formados a partir do granito) e 
exógenos (a partir das encaixantes). Subdividiu os primeiros em 
Apicais (muscovita-greisens feldspáticos e muscovita-quartzo greisens 
feldspáticos) e greisens Lenticulares e em Fraturas (muscovita greisens, 
biotita-muscovita greisens e mu scovita-biotita greisens). Relativo àque
les exógenos assinalou os provenientes dos xistos do Grupo Serra da 
Mesa (muscovita-quartzo greisens e quartzo-muscovita greisens) e os 
metaconglomerados do Grupo Araí com indícios de greisenização. 
Vários depósitos minerais foram gerados com o decorrer do processo 
metassomático imposto às rochas graníticas na serra Branca e, em ver
dade, Andrade (1978), ao efetuar sua tese de mestrado sobre as mine
ralizações de estanho, berilo e cobre da serra Branca, confeccionou 
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também o trabalho mais completo sobre um depósito de cassiterita na 
Folha SD. 22, caracterizando: 
- buchos de cassiterita associados a filões de quartzo: suas dimensões 
são extremamente variáveis, encontrando·se mais enriquecidos nas 
porções centrais dos filões ou quando ocupando as charneiras de mi· 
cro e mesodobras das rochas encaixantes. Associam-se especialmente 
com mais freqüências aos greisens endógenos mais superiores e às 
zonas de contato deste com os exogreisens; 
- vênulas de cassiterita maciça: à semelhança dos anteriores suas di
mensões são bastante irregulares, ressaltando as maiores, espessuras 
entre 5 e 15 em. Oriundas do preenchimento de fraturas, orientam-se 
preferencialmente segundo a xistosidade principal dos exo e endo
greisens; e 
- cassiterita disseminada: aparece em todas variedades de greisens e 
de três modos principais: impregnações em zonas mais ou menos re
gulares atingindo concentrações entre 1 O e 50% na rocha (Garimpo de 
João Mariano); disseminações de cassiterita em muscovita greisens 
finos, aí em freqüente associação com fluorita rósea. Suas concentra· 
ções atingem um máximo de 20% da rocha; disseminações de cassiteri
ta em muscovita greisens localizados nas sal bandas dos filões de quart
zo mineralizados. Concentrações máximas também atingindo 20% da 
rocha. As principais características do Granito Serra Branca, como 
enfocado por Andrade (op. cit), quer referentes aos diversos estágim 
metassomáticos que lhe foram impostos, quer no que diz respeito às di 
versas mineralizações aí desenvolvidas, acham-se também sintetizadas 
no trabalho de Andrade & Danni (1978). Barbosa & Montalvão (1980) 
corroboraram as informações de Marques et ali i ( 1973) e Andrade 
(1978) com respeito aos processos de greisenização impostos às rochas 
graníticas e encaixantes (metaconglomerados e quartzitos) na serra 
Branca. Mencionando dados fornecidos por funcionários da Mineração 
Gonduana neste local, salientaram teores de 450 g/m 3 de cassiterita 
(65-70% Sn) no endogreisen e 250 g/m 3 de cassiterita na aluvião. 
Montalvão & Bezerra (1981a) efetuaram um estudo petroquímico na 
serra Branca, definindo uma série de padrões que, comparados a 
outros exaustivamente pesquisados na literatura, estabelece critérios 
mais seguros para reconhecer-se granitos potenciais a estanho. Tais 
fatores seriam: altos valores em SiO, e H, O; altos valores em Rb, F, 
Be, B, K e Cl; baixos valores em Sr, Zr e Ba; teor médio em estanho de 
10 ppm; relação Ba/Rb entre 0,5-0,1; índice de cor baixo; e alta 
relação Sr"' /Sr86

• 

Quando os técnicos do RADAMBRASI L estudaram as ocorrências 
da serra Branca em 1979, se mantinham ali aproximadamente 1.500 
garimpeiros. A Mineração Gonduana Ltda. desenvolvia na região seus 
trabalhos de pesquisa, os quais compreendiam basicamente: 
- abertura de trincheiras (E-0) espaçadas de 100 m uma da outra 
(Est. 1.XII B); 
-abertura de galerias com dimensões entre 25-40 m (12 concluí
das); e 
- levantamento geoqu ímico regi o na I. 

A produção de cassiterita, em decorrência da presença de funcio
nários da empresa com freqüência no local e das imposições atribuídas 
pelo DNPM aos garimpeiros com referência à extração do minério 
(proibição do uso de explosivos por exemplo), achava-se em fase de 
amplo declínio, sendo retiradas mensalmente naquela época 9 t de 
cassiterita. 

Marini et a/ii (1974) enfatizaram a presença de garimpos de cassite· 
rita na área do Granito Serra Dourada, onde a extração da mesma se 
efetuava sobre coluviões (Péla·Ema), nos biotititos ("restos de teto"), 
onde aparecia disseminada, e aluviões (córrego Areias). Souza & Zalán 
(1977), ao estudarem a borda meridional da serra Dourada, definiram 
três zonas distintas de mineralização, duas das quais portadoras de 
cassiterita, a saber: zona de contato granito/metassedimento, onde a 
cassiterita seria extremamente fina, dispondo-se lenticularmente nos 
micaxistos, em associações diversas (wolframita, granada e leitos fer· 
ruginosos); no interior do corpo granítico espacialmente conectada 
com corpos pegmatíticos, cassiterita fina e em lente associada à biotita 
ilmenita e magnetita. Araújo et ali i (1979) na execução do Projeto Cana· 
brava-Porto Real estabeleceram com base em algumas características 
dos granitos e mineralizações duas faixas (Subprovíncias) estaníferas 
cujos limites mais ocidental e oriental seriam respectivamente a serr~ 
Dourada e o meridiano de Monte Alegre de Goiás. Fernandes & Hil· 
dred (1981). baseados principalmente no estudo de lâminas delgadas 
da porção meridional da serra Dourada, assinalaram uma evolução dos 
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processos metassomáticos nesta região, posicionados em estágios me
talogenéticos (inicial, intermediário e final), onde a cassiterita no pri
meiro teria tido condições prop(cias de desenvolvimento. Referiram
se ainda a recentes descobertas do óxido de estanho na parte norte do 
corpo em questão, parecendo ligar-se aos granitos pegmatóides do 
estágio metalogenético final por eles caracterizado. Esta ocorrência 
(garimpo do córrego Leonardo) acha·se em fase de estudo ainda por 
parte de geólogos da Mamoré Mineração e Metalurgia (Grupo Parana
panema), havendo notícias de representarem jazimentos semelhantes 
ao do Péla-Ema. 

Durante a visita de técnicos do RADAMBRASIL à serra Dourada 
o geólogo Silvio Costa Matos da METAGO, companhia detentora do~ 
alvarás de pesquisa na região, forneceu os principais resultados até 
então obtidos sobre a cassiterita ali pesquisada. Conclu(dos o mapea· 
mento geológico ( 1 :50.000) e a amostragem de sedimento de corrente 
e principalmente concentrado de bateia, várias anomalias foram deli· 
neadas, as quais, regra geral, coincidiam com áreas de garimpo conhe· 
cidas Aproximadamente 1.000 m de sondagem a diamante haviam 
sido realizados com a finalidade de investigar a continuidade e o teor 
da mineralização em subsuperfície, revelando geralmente diminuições 
nas espessuras e teores, em profundidade. Várias frentes de garimpo 
foram visitadas, sendo suas principais características descritas como a 
seguir: Garimpo de Pique, situado 4 km a sudeste do acampamento da 
METAGO, evidencia um greisen (lente) com espessura média de um 
metro contendo cassiterita finamente disseminada e associada a sulfe· 
tos (pirita e calcopirital. A zona mineralizada é concordante com a 
foliação, mergulhando 20°SE, e acima e abaixo deste corpo ocorrem 
granitos não greisenizados e greisen, respectivamente. Ambos parecem 
estéreis. O garimpo do Tatu, localizado aproximadamente 2 km a sul 
do anterior, ressalta diversas zonas greisenizadas com espessuras da 
ordem de 30 em, contendo disseminações finas e difusas de cassiterita. 
O garimpo do Buriti, posicionado 2,5 km a sudoeste do acampamento 
da METAGO, apresenta mineralizações em uma zona muito fina inse
rida em granitos greisenizados. À semelhança do garimpo do Campo 
mais ao sul, ocorrem aí freqüentes bolsões de biotititos dentro da 
rocha granítica. O último garimpo visitado (garimpo de Areia) situa·se 
4 km a norte do acampamento e evidencia vários níveis greisenizados 
concordantes com a fo liação, portadores de cassiterita disseminada. 

Na serra da Mesa, em virtude das ocorrências minerais presentes 
evidenciarem quantidades mais reduzidas de cassiterita em relação aos 
demais corpos graníticos do centro·leste goiano, pouca atenção lhe 
tem sido fornecida em termos de pesquisa e garimpagem. Segundo 
informações colhidas junto ao DNPM, a GEOS-Projetos de Mineração 
Ltda, efetuando trabalhos em áreas de interesse da Stannum Em
preendimentos Minerais Ltda., constatou no interior deste corpo 
extensa cobertura elúvio-coluvionar (cascalho) com espessura entre 
0,5-1 ,O m, portadora de cassiterita e tantalita, principalmente. Acima 
deste cascalho ocorrem depósitos coluvionares cuja espessura pode 
alcançar 1,5 m, também portadores daqueles minerais pesados. Diver· 
sos garimpos foram mencionados pela GEOS no seu trabalho, sendo 
os principais aqueles do Palácio do Buriti e o Garimpo do Lajeado 
ainda em atividades, e os garimpos do Rajado, Garimpinho e Garimpo 
Velho (paralisados). todos ligados à extração de cassiterita e tantalita. 
Na frente de trabalho denominada Palácio do Buriti o minério de tân· 
talo na forma primária associa·se a pegmatitos e ao lado do secundário 
(cascalho) forneceu, em 1981, 50 kg semanais de tantalita. Encontra· 
se este local atualmente em fase de lavra experimental. 

Com o término dos trabalhos de pesquisa levados a efeito pela 
GEOS (concentrado de bateia, poços e trincheira) concluíram seus 
responsáveis pela existência de uma heterogeneidade de teores (natu
reza de ambiente), notadamente para a tantalita, sendo os de cassiteri
ta mais regular, em vista do caráter da mineralização (disseminada no 
granito) 

1 5.2 1.7- Ferro 

A presença deste elemento nos limites da Folha SD. 22 tem sido ca
racterizada apenas na forma de pequenas lentes inseridas nos meta· 
morfitos indiscriminados mais regionais ou como camadas, pouco 
estudadas do ponto de vista de sua economicidade, na parte sudoeste 
da área, associadas aos sedimentos paleozóicos da Bacia do Paraná. 
Entretanto, o ambiente que mais concentrou este elemento, quer no 
Pará (Carajás) quer. em Minas Gerais (Quadrilátero), também se insta· 
lou em Goiás, merecendo desde já, pelos indícios encontrados naque· 



las áreas (Goiás e Crixás), estudos específicos a fim de aquilatar o 
potencia I dos nossos greenstone belts. 

Barbosa et a/ii (1970b), em seu relatório preliminar do Projeto 
Goiânia, fizeram menção a uma ooorrência de hematita xisto (Grupo 
Araxá) quase na barra do rio Monteiro (fazenda Quilombo) com o rio 
Verde, a SO de Padre Bernardo. Mencionaram ainda uma reserva de 
5.000.000 de t para este depósito. Relativo aos chapadões terciários 
largamente desenvolvidos no sudeste da folha em estudo (região de 
Pirenópolis) referiram-se a lateritos ferríferos na forma de amêndoas 
a blocos, contendo 30-40% de ferro, passíveis de no futuro alimentar 
a siderurgia do Planalto Central. 

Lindenmayer (1970b) assinalou algumas ocorrências de ferro na 
forma de itabiritos ou hematita compacta na Folha SD.22. Os primei
ros, associados às rochas do Grupo Araxá, ~stariam presentes na serra 
de Santa Rita (Goiás) e serra da Figura (Crixás). A hematita compac
ta relacionada à Formação Paraopeba (subgrupo neste relatório) 
ocorreria no rio Verde (Padre Bernardo). rios Traíras e Bacalhau 
(Niquelândia). Estimou uma reserva mínima de 7.000.000 de t para o 
depósito do rio Verde, o mesmo anteriormente citado em Barbosa 
et alii (1970b). As mesmas ocorrências descritas por Lindenmayer 
(1970b) foram referenciadas sem conflitos de idéias por Guimarães, 
Bez e Borges (1971). 

Hennies (1969) estudando alguns minérios de ferro oolítico no 
Brasil assim se referiu ao da serra do Roncador: "A forma mais 
comum dos oólitos é a elipsoidal, existindo também a esférica ou 
alongada como bastonete. Agregados não foram vistos. A grande sele
ção dos oólitos é característica, seus diâmetros oscilando entre 0,20 e 
0,50 mm. O alongamento mais comum, quando a forma é elipsoidal, 
tem relação 1 :3. A estrutura interna dos oólitos pode ser maciça ou 
ligeiramente zonada em forma concêntrica". Admitiu ainda este 
autor que a camada portadora do minério em questão poderia ser do 
Carbonífero, entretanto, não pertencente à Formação Aquidauana 

Costa et alii (1975) fizeram referências a minério de ferro (hemati
ta-goethita) oolítico e pisolítico de idade sub-recente, desenvolvido 
sobre rochas arena-argilosas da Formação Ponta Grossa, cerca de 
50 km (NNO) da fazenda Sete de Setembro, na estrada que liga esta a 
Garapu. Nas cercanias da serra das Araras, próximo à fazenda Água 
Cristalina (leste do rio Piranhas), uma camada com aproximadamente 
10 m de espessura onde a hematita perfaz mais de 50% da rocha (silti
to e arenito) foi visualizada por Costa et alii (op. cit.). Aparece aí o 
óxido de ferro compacto em lâminas decimétricas a centimétricas, em 
associação com goethita e quartzo, este como mineral de ganga. Gene
ticamente foi atribuída a este ferro uma origem sinsedimentar, na For
mação Ponta Grossa. 

Ocorrência de hematita em blocos com até um metro de diâmetro 
foi citada por Marini, Fuck e Figueiredo (1976). localizada próximo 
às cabeceiras do córrego Água Suja (fazenda do Sr. Reinaldo Santos), 
associada com mármore dolomítico e calcofilito do Grupo Bambuí. 

Ao caracterizar a presença deste elemento na área do Projeto Pi
lar-Mara Rosa, Ribeiro Filho et alii (1978) ressaltaram lentes de 
rochas xistosas do Grupo Araxá, contendo níveis ricos em especular i
ta (50% da rocha) na região do córrego do Vinagre. Associam-se segun
do aqueles autores por vezes a óxidos de manganês e em função da 
área ocupada (1,5 km') alertaram quanto à necessidade de melhor 
avaliação da sua possança. 

1.5.2. 1.8 - Lítio 

A presença deste elemento na Folha SD. 22, na forma de silicato, está 
restrita às rochas ácidas e seus produtos metassomáticos, tendo-se 
desenvolvido de forma econômica (garimpagem) nos filões de pegma
titos, comprovadamente. Em que pese a escassez do mercado consu
midor, a introdução do País no processo da energia atômica abre am
plas perspectivas para o aproveitamento do seu minério. 

Marini et alii (1974) fizeram referências a pegmatitos mineraliza
dos a berilo, ocorrendo em associação por vezes lepidolitas como na 
fazenda do Sr. Romão ou ainda no garimpo do Romão, no último 
aparecendo o mineral de lítio no rejeito. A ambligonita também asso
cia-se localmente ao berilo nestes corpos (pegmatito do Sr. João Al
ves), aliada a apatita e uraninita. Os mesmos autores enfocaram a exis
tência da lepido li ta entre os minerais que se associam a cassiterita na 
serra Branca. 

Bitencourt (1976) mencionou a descoberta em 1974 de expressi
vas ocorrências de lepidolita situadas a noroeste de Palmeirópo lis 

(serra Grande), local denominado garimpo da Marta Rocha. O mineral 
de lítio aparece inserido em corpos de pegmatitos que secionam quart
zitos do Grupo Araxá. O ambiente em questão se desenvolveria por 
uma extensão da ordem de nove quilômetros, sendo observados nesta 
área também espodumênio e petalita. 

Andrade (1978) referiu-se a uma riqueza em lítio nos greisens da 
serra Branca, fornecida pela mica que os constitui, determinada atra· 
vés da difratometria de raios X Uma outra variedade deste elemento 
ali constatado pelo autor diz respeito ao espodumênio, restritamente 
ligado aos corpos pegmatíticos e em concentrações promissoras. Le
vando em consideração este último aspecto alertaram quanto à neces
sidade de uma pesquisa mais sistemática, para definir-se o seu poten
cial. 

1.5.2.1.9- Manganês 

Várias unidades litoestratigrâficas da Folha SD.22 foram responsáveis 
pela edificação de pequenos depósitos manganesíferos. Regra gera I são 
produtos de enriquecimento supergênico de rochas gondíticas, que 
ocorrem principalmente como lentes dentro do Grupo Araxá. No 
centro-leste da folha em epígrafe, leitos ferromanganesíferos inclusos 
nos metamorfitos da Formação Tra iras, em virtude dos resu I ta dos 
aparentemente animadores conseguidos pela empresa Manganês de 
Goiás S/ A, na área de Cavalcante, abrem perspectivas para a descober
ta de novos depósitos, aumentando o potencial em manganês do esta
do. O mesmo pode ser esperado com relação ao Grupo Pilar de Goiás, 
portador de ambiente propício para o desenvolvimento destes depósi· 
tos, e onde alguns indícios na região da cidade de Goiás de longas 
datas são conhecidos. 

Godoy (1968) assinalou algumas ocorrências de manganês relacio
nadas a xistos granad (feros ou a quartzitos ferruginosos nas regiões 
de Goiás, Niquelândia e Uruaçu. 

Alguns depósitos manganes(feros foram alvos dos estudos de Bar
bosa et a/ii (1969) na Folha SD. 22, ressaltando-se suas principais 
características como a seguir: Água Branca -localizada 21 km a NNE 
de Uruaçu, na bacia do ribeirão dos Macacos, compreende rochas do 
tipo granada quartzito com básicas (anfibolito) associadas, dispostos 
segundo a direção geral N40°0. Salienta ramificações de dimensões 
irregulares (20 a 180 m, respectivamente), totalizando como reserva 
estimada 50.000 t com teor médio de 30% de Mn. A mineralização 
é do tipo enriquecimento supergênico; Sucupira - situados 30 km a 
ENE de Uruaçu, na bacia do ribeirão Acaba Saco, ocorrem dois depó
sitos manganesíferos inseridos no Grupo Araxá e direcionados N55°0, 
diferindo entre si com relação a qualidade do minério, estrutura dos 
corpos e morfologia, principalmente. Reunidos evidenciaram segundo 
aqueles autores uma reserva estimada de 48.000 t. Mencionaram ainda 
Barbosa et ali i (op cit.) uma ocorrência de manganês às proximidades 
de Guarinos, em área com afloramentos de rochas anfibolíticas. Estas 
mesmas ocorrências foram cadastradas por Schobbenhaus Filho et alii 
(1975b). 

Guimarães, Bez e Borges (1971) abordando sobre o manganês no 
Centro-Oeste, especificamente aquele relacionado ao intemperismo 
de rochas gondito-queluzito, citaram os depósitos de Uruaçu e Mara 
Rosa que, associados aos de Palmeiras, Anicuns e ltaberaí, consigna
riam um provável alinhamento direcionado NNE. Estes depósitos, 
encaixados em hornblenda-biotita gnaisses, muscovita xistos e sericita
quartzo xistos, seriam provenientes de rochas quartzíticas granatíferas 
(portadoras de manganês) ou de rochas à base de anfibólio-granada ou 
ainda rodonita-rodocrosita granada. O tamanho destes depósitos seria 
regra geral reduzido, com reservas variando de 5.000 a 15.000 t, ten
do raras exceções atingindo 70.000 t ou mais. Apareceriam como 
crostas ou bolsões irregulares normalmente desintegrados, dando ori
gem parcialmente ao minério eluvionar. O minério constituído prin
cipalmente por psilomelana associado de pirolusita e polianita tem 
hábito maciço, sendo no geral mamelonar/botrioidal. Algumas jazidas 
foram quantificadas por Guimarães, Bez e Borges (op. cit.), destacan
do-se no âmbito da Folha SD. 22 as seguintes: Macacos (Uruaçu) com 
60.000 t e teor médio em manganês de 46%; Acaba Saco (Niquelân
dia) 70.000 t com 46% de Mn; córrego d'Anta (Niquelândia) 40.000 t 
com 46% de Mn; e Jenipapo (Mara Rosa) com 40.000 t de teor des
conhecido. Relativo à gênese destes depósitos e invocando Routhier 
(1963), admitiram uma antiga sedimentação de manganês com chert, 
argila e carbonato que metamorfizada recristalizou-se, formando 
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rochas à base de espessartita, rodonita, rodocrosita, tefroíta e outros, 
cuja alteração subseqüente teria originado o aparecimento de cripto
melana, pirolusita e psilomelana 

Bez & Borges ( 1971), engajados no programa de avaliação das reser
vas manganesíferas do Estado de Goiás, mencionaram uma pequena 
ocorrência, constituída mormente por diminutos blocos de psilomela
na e laterita ferruginosa contendo fragmentos de quartzito com algum 
manganês, situada na chácara do Sr. Tuguinha, a 10 km a oeste da 
cidade de Goiás. Apresentar-se-ia a mesma numa encosta constituída 
por quartzitos branco-avermelhados, grã média, altamente silicificados 
em algumas partes. Associou-se ao intemperismo de um nível quartzí
tico manganesífero de dimensões pouco expressivas. Discorreram 
ainda sobre ocorrências pequenas existentes a 26 km a nordeste de 
Rubiataba, próximo de São José do Caiamar, associadas a itabiritos 
observados na base da serra da Figura. O manganês presente na se
qüência itabirítica seria liberado por agentes intempéricos e concen
trado em diversos locais não evidenciando qualquer interesse econô
mico 

Camadas e cangas manganesíferas provenientes de quartzitos e 
gnaisses granadíferos foram visualizadas por Baeta Júnior et a/ií 
(1972) na Folha Uruaçu e a dez quilômetros a NE de Vila Propício. 
Alegando baixo teor e dimensões reduzidas, atribuíram a estas ocor
rências significado antieconôm i co. 

Na região de Minaçu, estradas de acesso à fazenda do Sr. Ouintino e 
ao Eixo A de uma proposta barragem, Marini, Fuck e Figueiredo 
(1976) mencionaram blocos de manganês concrecionário, no ápice de 
uma camada de calcofilitos e mármores calcíticos do Grupo Bambu(. 

Baeta Júnior et alií (1978) abordaram sobre a presença do manga
nês nas regiões de São João d'Aiiança, fornecendo as principais carac
terísticas dos depósitos aí encontrados. Próximo a Colinas (6 km), na 
fazenda Monjolo, estratos ferromanganesíferos (hematita-especularita 
e pirolusita) intercalados, inclusos em quartzitos do Grupo Araí foram 
referendados pelos aludidos autores. Quanto à gênese deste depósito 
assim se expressaram: "Este tipo de ocorrência de minério oxidado 
está ligado a processos de sedimentação, nos quais a precipitação do 
ferro e do manganês efetuou-se em condições de pH variável, o que 
influenciou na solubilidade e conseqüente velocidade de precipitação 
dos óxidos (Routhier, op. cít.)". 

Ribeiro Filho et a/íí (1978) relataram algumas pequenas ocorrên
cias de manganês na área do Projeto Pilar-Mara Rosa e três depósitos 
de economicidade mais relevante, a saber: região do córrego Vinagre, 
noroeste de ltapaci; povoado de Água Branca, margem esquerda do 
rio Maranhão; córrego Pedra Preta, próximo de Novo Iguaçu. Citados 
autores elegeram o processo de concentração supergenética sobre 
rochas do tipo gondito ou vulcânicas para o manganês destes depósi
tos. Discerniram Ribeiro Filho et ali i (op. cít) dois tipos de depósitos. 
O primeiro Un sítu) diretamente relacionado ao perfil laten'tico, com 
o manganês dissolvido na parte superior do solo sendo levado para o 
bed rock, aí infiltrando-se em fraturas, foliações etc. Com as freqüen
tes oscilações do nível freático, ambientes oxidantes seriam gerados, e 
em conseqüência ocorreria a precipitação dos óxidos do metal. Relati
vo ao segundo tipo (alóctonos) mencionaram uma possível mobiliza
ção do manganês em superfície com posterior deposição em lagos e 
zonas pantanosas. O aprofundamento do nível de base da erosão de
senvolveria condições de laterização através de oscilações e lenta exsu
dação do lençol freático, com lixiviação e precipitação do manganês 
(óxido) abaixo da zona ferruginosa 

Machado et alíí ( 1981) revelaram a descoberta de duas novas ocor
rências de manganês na área do Projeto Porangatu, aparecendo como 
lentes gond íticas que, mesmo enriquecidas supergeneticamente, pro
duziram minérios com baixo teor em manganês. No morro Redondo, 
ENE da sede da fazenda Macieira, junto ao rio Formiga, rochas do 
tipo granada quartzito evidenciavam grandes cristais alterados de ro
donita As hospedeiras se desenvolveriam por uma extensão da ordem 
de dois quilômetros (N40° E) e largura inferior a 100m, intercalando
se em rochas gnáissicas finas associadas com anfibolitos, xistos diver
sos e injeções graníticas. A segunda ocorrência, localizada a noroeste 
da sede da fazenda Bocaina da Serra, próxima ao córrego Amador, 
embora difl'cil de ser caracterizada pelos autores em questão (protomi
nério mal preservado), assemelhava-se com a primeira, estando ambas 
dentro do Conjunto Vulcanossedimentar de Machado et alíí (1981). 

Durante os trabalhos de campo teve-se a oportunidade de visitar a 
ocorrência da chácara do Sr. Tuguinha, localizada cerca de 7 km a 

254/GEOLOGIA 

noroeste da cidade de Goiás, e referida anteriormente por Bez & Bor
ges (1971 ). Regionalmente afloram rochas do Grupo Pilar de Goiás, 
acamadas com direção para NO Na área da ocorrência depara-se com 
alguns poços e trincheiras, abertos pela Empresa de Mineração Lagoa 
Bonita Socavão Ltda., a qual mantinha freqüentemente um geólogo 
na região Em um poço estudado, visualizou-se um nível verticalizado 
de manganês, com cerca de 20 em de espessura, encravado em quartzi
to micáceo cinza, fino e laminado na parede meridional da escavação. 
A seqüência encaixante também se encontra verticalizada. Uma das 
trincheiras visitadas parece refletir um processo típico de enriqueci
mento supergênico, onde crostas manganesíferas amoldam-se aos limi
tes dos quartzitos, aqui brancos ou amarelados, finos, laminados ou 
maciços, envolvendo e envolvidos pelo material rico em manganês. 
A outra trincheira, mais a noroeste, evidenciava dobramentos aperta
dos que se esmoreciam para o norte da escavação. O nível manganesí
fero acompanhava a tectônica das hospedeiras, aqui mais ortoquartzí
ticas. O teor em manganês segundo informações do geólogo responsá
vel pela pesquisa seria entre 23 e 51%. 

Dados adicionais sobre a ocorrência de córrego Vinagre, abordada 
por Ribeiro Filho et a/íí (1978), foram fornecidos por técnicos do 
6? Distrito (DNPM) Localiza-se cerca de 21 km a oeste de ltapaci, 
inserida em quartzitos finos a grosseiros e friáveis, metarenitos, xistos 
a duas micas, quartzitos ferruginosos e filitos hematíticos e grafitosos. 
O manganês maciço e de alta densidade aparece em forma de psilome
lana, pirolusita e polianita, como crostas e bolsões irregulares, de
finindo um corpo residual aparentemente alongado (900 m) e com 
espessura de 1,40 m, bordejante ao flanco de uma sinclinal. Em ter
mos de teores apresenta-se mais rico superficialmente e, próximo aos 
contatos litológicos, da( os teores diminuem gradativamente. Relativa 
à gênese, foi ressaltada uma origem supergênica, formada por lateriza
ção sobre metassiltito argiloso, concentrando-se o minério em topo
grafia mais suave e baixa, sob a capa laterítica. São nítidos portanto os 
fatores topográficos e geoquímicos controlando a mineralizacão man-
ga nes ífera. · 

1.5 2.1.10- Níquel 

As jazidas de níquel no âmbito da Folha SD. 22 saNo de grande impor
tância nacional, detendo aproximadamente 80% das reservas brasilei
ras oficialmente aprovadas, as quais são citadas no Balanço Mineral 
Brasileiro (DNPM, 1980). O minério é totalmente do tipo laterítico, 
originado do enriquecimento supérgeno do níquel no manto de intem
perismo, associado principalmente às zonas ultrabásicas dos grandes 
complexos básico-ultrabásicos pré-cambrianos (Niquelândia, Barro 
Alto) e dos complexos ultrabásico-alcalinos cretácicos (Santa Fé, 
Água Branca e Morro do Engenho na área desta Folha), e muito subor
dinadamente aos corpos ultrabásicos menores. Todas as referidas jazi
das foram pesquisadas por diversas empresas, porém iniciou-se a ex
plotação somente nos depósitos de Niquelândia. A lavra dos outros 
depósitos é improvável a curto prazo devido aos problemas econômi
cos, tecnológicos e infra-estruturais. 

Dentre os trabalhos mais gerais sobre as mineralizações niquelífe
ras em Goiás, Undenmayer (1970b) estimou reservas globais no 
estado de 188.750.000 t, incluindo os jazimentos de Niquelând ia 
(39.980.000 t com mais de 1,5% de níquel), Barro Alto(60.000.000 de t 
com 1 a 1,5% de níquel), a região de Minaçu-mina de Cana-Brava e 
um corpo separado a noroeste (9.450.000 t com 1 a 1,5% de níquel), 
e a região de Jussara-Santa Fé e Água Branca (24.920.000 t com 1 a 
1,5% de n(quel) Lindenmayer, Z.G & Lindenmayer D. H. (1971) refe
riram-se aos tipos ferruginoso e silicatado das mineralizações e calcula
ram reservas no Brasil Central de 150 milhões de toneladas com 1-3% 
de níquel, sendo 69% deste total associados aos corpos diferenciados 
maiores, intrusivos no "embasamento", 12% associados aos serpenti
nitos e xistos magnesianos no Grupo Araxá e 19% associados aos 
corpos ultrabásico-alcalinos cretácicos. Andrade & Botelho ( 1974) 
fizeram uma divisão semelhante em três "ciclos metalogenéticos": 
-corpos básico-ultrabásicos grandes (Niquelândia, Barro Alto, Cana
Brava) com reservas estimadas de 36.450.000 t com 1 ,5% de níquel; 
-corpos ultrabásicos pequenos intrusivos no Grupo Araxá (mormen
te fora da área da Folha em estudo, com exceção do corpo de Água 
Branca, atualmente atribuído ao terceiro ciclo, do Grupo lporá), com 
reservas estimadas de 20.000.000 de t com 0,9 a 1,5% de níquel; e 
- corpos ultrabásico-alcalinos (incluindo corpos a sul desta Folha) 
com reservas estimadas de 69.000.000 de t com 1 a 1,5% de níquel. 



Suszczynski ( 1975), ressaltando os processos metalogenéticos 
exógenos secundários na concentração de níquel na Plataforma Brasi
leira, posicionou metalogeneticamente os corpos ultrabásicos pré
cambrianos na "Fase do Embasamento Cristalino", e os corpos ultra
básicos alcalinos na "Fase da Cobertura Sedimentar Não Dobrada". O 
mesmo autor aventou a possibilidade de que os corpos na última fase na 
região sul de Goiás derivaram parte do seu conteúdo niquelífero da 
remobilização deste metal na época do magmatismo cretácico atra
vés de um embasamento rico em corpos ultrabásicos pré-cambrianos. 

As jazidas de níquel laterítico associadas ao Complexo N iquelân
dia e atualmente exploradas pelas empresas Companhia Níquel Tocan
tins (Grupo Votorantim) e Companhia de Desenvolvimento de Recur
sos Minerais-CODEMIN (Grupo BRASIMET), têm sofrido uma histÓ· 
ria longa e diversificada. Foi constatada a existência de mineralização 
niquelífera na serra da Mantiqueira durante uma viagem dos irmãos 
Brockes por volta de 1908, conforme o relato de Leonardos (1938). 
Moraes (1935) reportou amostragem em torno de 1915, a análise de 
uma amostra de minério em 1919 e um exame no local pelo Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil em 1922-1923. Somente mais 
tarde, em 1932, foi fundada por Helmuth Brockes e outros a Empre
za Commercial de Goyaz S/A, para explorar os jazimentos de níquel, 
e, subseqüentemente, esta empresa adquiriu as propriedades ao longo 
da serra da Mantiqueira, englobando os depósitos sob a denominação 
de Mina do Buriti. Moraes (1935), Leonardos (1938) e Pecara & Bar
bosa (1944) referiram-se às pesquisas realizadas no período de 1933-
1939, incluindo a escavação de poços, catas e trincheiras, bem como 
sondagens, nos principais jazimentos da área. A lavra começou no 
final de 1933, e, em 1934, 170 t de minério rico (com teores de 
12-14%) de níquel foram exportadas para a Alemanha, onde foram 
realizados ensaios metalúrgicos. Uma usina para produzir ferro-níquel 
foi construída no local Jacuba mas nunca funcionou, por falta de piri
ta e/ou gipsita, que seriam utilizadas como fundentes. A "American 
Smelting and Refining Co." teve uma opção de compra da Em preza 
Commercial de Goyaz entre 1941 e 1942, e durante este período foi 
realizada a prospecção de três jazimentos por sondagem e escavação. Em 
meados de 1942 a Em preza Commercial foi reorganizada sob o nome de 
C ia Níquel do Tocantins, e no mesmo ano as jazidas de Niquelândia 
foram avaliadas detalhadamente por um projeto especial patrocinado 
pelo "U S. Geological Survey" junto com o DNPM (Pecara & Barbo
sa, 1944) Segundo Motta et alii (1972), 505 t de minério com um 
teor aproximado de 4% de níquel foram enviadas subseqüentemente 
para os Estados Unidos da América, a fim de estudar os processos 
metalúrgicos. 

Na fase preliminar de estudos, Moraes (1935) reconheceu a impor
tância dos depósitos de Niquelândia e com base nas pesquisas comple
tadas à época nas jazidas de Jacuba, Vendinha, Cachimbo e Forquilha, 
estimou somente para estas áreas uma reserva total de 2.200.000 t 
com um teor de 5% de níquel. Leonardos (1939) mencionou teores 
atingindo 4 a 20% de níquel, principalmente em veios silicatados, e 
estimou uma reserva "visível" de 3 milhões de toneladas com 5% de 
níquel (com base de uma profundidade de 20m) e uma reserva "pre
visível" de 15 milhões de toneladas do mesmo teor (usando uma pro
fundidade de 100 m!). Considerando reservas adicionais prováveis 
para norte das áreas pesquisadas e material com teores menores de 
níquel, o mesmo autor antecipou reservas totais de dezenas de mi
lhões de toneladas. 

Pecara & Barbosa (1944) referiram-se aos resultados da primeira 
investigação sistemática da geologia, gênese e potencial econômico 
dos depósitos niquelíferos. Segundo estes autores, foi avaliado um 
total de 45 depósitos, distribuídos em seis grupos, de norte para sul: 
Forquilha (9), Cachimbo (12), Fazenda (8), Jacuba (5), Ponte Alta 
(1) e Vendinha (10). Os jazimentos ocorrem nos vales longitudinais 
da serra da Mantiqueira, com comprimento máximo (no sentido N-S) 
de 1,2 km e largura máxima de 150 m, sendo a forma e tamanho in
fluenciados pela continuidade e largura da faixa "peridotítica" não 
serpentinizada subjacente, e pela altitude e relevo topográfico. Os ma
teriais niquelíferos foram divididos nas seguintes categorias: 1) garnie
rita, em veios e nas diáclases e nos poros do piroxenito decomposto; 
2) argilas niquelíferas, derivadas de piroxenito (argilas purpúreas e 
esverdeadas) ou de peridotito serpentinizado (argilas castanhas e ama
reladas); 3) óxidos de níquel, manganês e cobalto; 4) vermiculita ní
quel ífera e argilas brancas (de origem pegmatítica); 5) rochas frescas, 

com os teores maiores até 0,3% de níquel nos dunitos serpentinizados. 
No tocante aos aspectos genéticos foi concluído pelos referidos auto
res que os jazimentos foram formados pelo intemperismo prolongado, 
com lixiviação e enriquecimento de níquel, sobre rochas piroxeníticas 
(em contraste à origem proposta por Leonardos, 1939, com concen
tração de níquel durante os processos hidrotermais de serpentiniza
ção). O desenvolvimento e a subseqüente dissecação do manto de argi 
las ricas em magnésio, ferro e níquel foram relacionados à história 
geomorfológica da região. Finalmente, Pecara & Barbosa (1944) ava· 
liaram pormenorizadamente as reservas de minério, calculando os 
seguintes valores totais: 
-reservas medidas (mínimas): 186.000 t com 4,0% de níquel; 
-reservas indicadas: 4.000.000 t com 2 a 4% de níquel; 
-reservas inferidas (máximas): 9.000.000 t com 1 a 3% de níquel; e 
-reservas potenciais (distrito): 16.000.000 t com 1 a 3% de níquel. 

Depois de mais um período de estagnação, os trabalhos de pesqui
sa nas jazidas de Niquelândia foram retomados Costa (1970) reportou 
brevemente as pesquisas realizadas pela Cia. Níquel Tocantins, incluin
do aproximadamente 9.000 m de sondagens rotativas e de percussão e 
1 000 m escavados em poços. Segundo este autor, as áreas mineraliza
das da faixa piroxenítica, a oeste, ocorrem geralmente em vales alon
gados acima de 950 m de altitude, com espessuras médias de 15 m, 
enquanto as mineralizações da faixa serpentinítica, a leste, apresen
tam-se em manchas irregulares e descontínuas em vales abaixo de 950 
m, com espessuras médias de 3 a 5 m. Foram identificados dois tipos 
de minério laterítico: 1) limonítico ou ferruginoso, com teores médios 
de 1% de níquel e 35 a 45% de ferro; 2) garnierítico ou silicatado, 
com teores médios de 1 a 4% de níquel e 5 a 15% de ferro. 

Os trabalhos do DNPM na área foram reiniciados em 1968. Duran
te o mapeamento do Projeto Brasília (Barbosa et a/íi, 1969). quatro 
perfis transversais foram executados através da serra da Mantiqueira, 
com amostragem de so.los nas áreas de Vendinha, Jacuba, Forquilha 
e CODEMIN, constatando que todo o solo era anômalo para níquel, 
com valores entre 500 e 44 000 ppm. Motta et a/íí (1972) resumiram 
os dados existentes à época dos trabalhos do Projeto Niquelândia, 
referindo-se a uma área mineralizada com comprimento de aproxi
madamente 40 km no sentido norte-sul, com jazimentos individuais 
com extensões entre centenas de metros até quilômetros. A maioria 
dos depósitos localizam-se nas áreas da C ia. Níquel Tocantins, ocor
rendo na serra da Mantiqueira em "vales suspensos" geralmente entre 
950 m e 1.100 m, separados por espigões capeados por calcedônia. Os 
depósitos dos vales mais altos são geralmente mais ricos em níquel e 
com maiores profundidades. Nesta porção encontram-se os jazimentos 
de Jacuba, Fazenda, Cachimbo, Forquilha e Angiquinho. As áreas da 
CODEMIN encontram-se na extremidade norte da zona Ultrabásica, 
em região relativamente plana com morros arredondados, incluindo os 
jazimentos de Oco, Cabeçuda, Fruta do Lobo, Mica Verde e Pedra 
Verde. O minério do tipo garnierítico ou silicatado foi localizado por 
Motta et alií (op. cít.), principalmente na subzona piroxenito-perido
títica, e o tipo limonítico ou ferruginoso predominantemente na sub
zona peridotito-dun ítica a leste. 

Na década dos 70 foram intensificadas as pesquisas da C ia. Níquel 
Tocantins e da CODEMIN, com a extração de poucas toneladas para 
estudos metalúrgicos. Andrade & Botelho (1974) reportaram teores 
médios de 2,85% de níquel e 25,38% de ferro no produto extraído da 
jazida Jacuba 11 em 1971 pela Cia. Níquel Tocantins, bem como reser
vas medidas desta empresa de 10.177.163 t de argila niquelífera com 
um teor médio de 1,37% de níquel. As reservas medidas da CODE
MIN, citadas pelos referidos autores, são de 15 milhões de toneladas 
com um teor médio de 1,45% de níquel. Posteriormente, as reservas 
medidas da C ia. Níquel Tocantins foram aumentadas consideravel
mente pelas pesquisas realizadas, geralmente pela escavação de poços 
em malhas. Para a cubagem de reservas o método de poliedros foi 
padronizado em todas as jazidas na região, usando a área de influên
cia, a espessura da mineralização no poço e a densidade (minério seco) 
para calcular a tonelagem, e a média ponderada dos trechos de camada 
mineralizada no poço para calcular o teor médio. 

Pedroso & Schmaltz (1981) forneceram um resumo atualizado 
sobre os jazimentos de níquel laterítico de Niquelândia, especialmente 
aqueles pertencentes à Cia. Níquel Tocantins. Nas jazidas da Subzona 
Piroxenito-Peridotr'tica, o minério garnierítico é formado pela decom
posição de piroxenitos com teor original de 0,05% de níquel. No per
fil típico sobre esta rocha encontra-se uma cobertura detrítica no 
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topo, passando a uma argila vermelha ferruginosa e então a argila 
verde e amarronzada com espessura média de 20m e teores de níquel 
entre 0,5 e 18,0% (médio 3,0%), teores de ferro de 14,0% e teores 
elevados de cobre e cobalto. A garnierita ocorre finamente disse
minada na massa argilosa, mostrando restos da estrutura do piroxe
nito, e também em veios relacionados às fraturas originais. Na ba
se, a argila verde se torna rochosa, com uma espessura média de 
1 m, e teores de 0,5 a 5% (médio 1 ,5%) de níquel e 12% de ferro. 
O perfil completo está restrito às encostas dos vales, sendo trun
cado pela erosifo no centro. O minério do tipo oxidado é formado a 
partir dos peridotitos, com uma espessura média de 20 m de argilas 
amarelas e vermelhas com teores de 0,3 a 1,50% (médio 1 ,20%) de 
níquel, 40% de ferro e teores baixos de cobre e cobalto. Na base deste 
perfil pode ocorrer minério silicatado rochoso semelhante àquele no 
contato com o piroxenito. Nessa subzona calcula-se que as reservas 
incluem 30% de minério silicatado garnierítico argiloso e argilo-rocho
so, 68% de minério oxidado e 2% de minério garnierítico rochoso. 

Nas jazidas da Subzona Peridotito-Dunítica, Pedroso & Schmaltz 
(1981) ressaltaram a influência da erosão, com preservação de depó
sitos lateríticos localmente protegidos por capeamento de calcedônia 
ou pela proximidade de rochas gábricas mais resistentes na encosta 
leste da serra da Mantiqueira. As jazidas localizam-se entre cotas de 
900 e 1.050 m, com exceção da extremidade norte do complexo 
(áreas da CODEMIN) onde a topografia foi rebaixada até a cota 
600 m por falhamento. O perfil completo é raro, apresentando-se na 

jazida Angiquinho Central (com capeamento de canga limon(tica de 
espessura média de 12 m), próximo ao sopé dos morros, em geral 
no extremo oeste das jazidas, e em baixadas com espessuras elevadas 
de camada laterítica. No topo do perfil ocorre solo later(tico com 
seixos ou canga, sobrepondo a argila vermelha descont(nua, passando 
a argila amarela mineralizada (contendo cerca de 98% do minério típi
co dessa faixa). O minério oxidado argiloso mostra uma espessura 
pequena (média de 2,6 m) com teores de 0,3 a 1,50% (médio 1 ,20%) 
de n(quel e 40% de ferro e teores médios relativamente baixos de 
cobre e cobalto. O contato com a rocha fresca subjacente é muito 
irregular, com matacões de rocha decomposta. O minério silicatado 
rochoso de espessura diminuída, derivado de peridotito e/ou dunito, 
contém teores de 0,01 a 1,20% (médio 1 ,0%) de n(quel e 12% de fer
ro. O minério do tipo "misto" (silicatado e oxidado), indicado para o 
processamento metalúrgico, ocorre somente na jazida Angiquinho 
Central, onde tem uma espessura média de 20m com teores de 1,50 a 
10,90% (médio 2,95%) de níquel e 20,6% de ferro, constituindo uma 
feição anômala ligada à preservação do corpo de minério dos efeitos 
de erosão. 

No que concerne à gênese dos jazimentos de Niquelândia, Barbosa 
(1968) teceu comentários sobre o ambiente geológico e os processos 
de laterização das rochas u ltrabásicas e a formação dos depósitos, com 
concentração de níquel relacionada à variação de pH no manto intem
périco, enriquecimento depois da elevação geral e rebaixamento do 
lençol freático e a destruição parcial e separação dos depósitos em 
função do rejuvenescimento da erosão. Segundo este autor, os serpen
tinitos não contribuíram para a formação dos jazimentos econômicos 
de garnierita. Motta et a/ii (1972) seguiram geralmente as conclusões 
de Pecora & Barbosa (1944) sobre a origem dos depósitos, mencionan
do também as mudanças possíveis no conteúdo niquelífero, com 
adições nas rochas intemperizadas (enriquecimento per descensum) e 
nos piroxenitos decompostos, resultando da migração a partir das 
rochas serpentinizadas, e perdas de níquel resultantes do !ransporte 
mecânico do material superficial e da lixiviação pelas águas de perco
lação. Suszczynski (1975) salientou vários fatores na formação do 
minério: natureza litológica basal, zoneamento, controle estrutural, 
relevo e clima, e considerou que os sulfetos na rocha matriz pouco 
contribut'ram para o minério secundário, oxidado e silicatado de 
níquel. O zoneamento deste autor é principalmente uma função das 
faixas litológicas, com variação no sentido oeste-leste nos teores de 
níquel, cobalto e cobre; outro zoneamento mencionado com aumento 
nos teores de níquel de norte para sul é relacionado realmente à ausen
cia da Subzona Piroxenito-Peridotítica na porção norte do complexo. 
Pedroso & Schmaltz (1981) explicaram os maiores teores de níquel no 
minério garnier(tico pelo aporte lateral de soluções com níquel lixivia
do das rochas peridotíticas, em acordo com a sugestão de Pecora & Bar
bosa (1944). As evidências citadas deste processo incluem a restrição 
da mineralização às lentes delgadas de piroxenito ou aos contatos 
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com peridotito/dunito nas lentes mais espessas e, no caso da jazida 
Angiquinho Central, o teor elevado do minério garnierítico sotoposto 
a camadas espessas de canga e estéril. Ainda segundo estes autores, foi 
erodido o topo do perfil lixiviado à medida que a rocha subjacente 
foi decomposta até cortar a camada de minério, com exceção das ja.zi
das Corriola e Angiquinho Central. 

Segundo ainda Pedroso & Schmaltz (1981 ), na situação atual as 
mais importantes reservas da C ia. Níquel Tocantins pertencem às jazi
das de Corriola, Córrego da Fazenda, Vendinha, Angiquinho e Ribei
rão do Engenho, totalizando 33 milhões de toneladas com teor médio 
de 1,45% de nlquel. Foi estimada uma reserva global em Niquelândia 
de aproximadamente 60 milhões de toneladas com 1,45% de níquel, 
incluindo mais 24 jazidas, cinco das quais pertencentes à CODEMIN. 
A lavra foi iniciada em 1979 e a fábrica metalúrgica entrou em ope
ração em 1980. As minas de Angiquinho Central e Corriola são 
responsáveis pela produção atual, com homogeneização dos minérios 
oxidado e garnierítico para obter um produto com 1,5 a 2% de ní
quel e 32 a 35% de ferro, o qual é transportado da britagem primária 
até a fábrica por teleférico com 5 km de extensão (Ests. 1.11 B, 1.111 A 
e B). O processo hidrometalúrgico emprega lixiviação amoniacal a fim 
de produzir carbonato de nlquel, que é transportado subseqüentemen
te a São Miguel Paulista (SP) para produção de nlquel metálico por 
eletrólise. 

As operações de produção da CODEMIN começam em 1982, 
com uma fábrica implantada aproximadamente a 40 km de Niquelân
dia, prevendo-se a produção de ligas de ferro-nlquel por um processo 
pirometalúrgico. Foram analisadas em 1980 reservas de 20,8 milhões 
de toneladas com teor médio de 1,45% de nlquel. 

Mineralizações sulfetadas de níquel ocorrem esparsamente nas 
rochas do Complexo Niquelândia, sem chegar a formar concentrações 
expressivas. Nos estudos petrográficos dos sulfetos primários na Zona 
Ultrabásica da área de Macedo, Constantino (1966) registrou a presen
ça de pirrotita, pentlandita e calcopirita niquellfera nas rochas parcial
mente serpentinizadas. Os sulfetos geralmente apresentam-se dissemi
nados em grãos muito finos, intersticiais aos silicatos, com intercresci
mentos de pirrotita e calcopirita ou pentlandita no piroxenito e de 
pentlandita e calcopirita no serpentinito. Motta et alíí ( 1972) reporta· 
ram duas ocorrências pequenas de sulfetos de níquel e cobre numa 
associação de pirrotita, calcopirita, pirita e pentlandita, preenchendo 
fraturas próximo ao contato entre as zonas Ultrabásica e Central (ou 
Gabro-Norltica do presente relatório). Foram realizadas pela Rio 
Doce Geologia e Mineração S/A-DOCEGEO pesquisas visando a loca
lização de concentrações sulfetadas de níquel e cobre nos domlnios 
do Complexo Niquelândia. Schmaltz (1976) e Schmaltz, Figueiredo e 
Cunha (1976) referiram-se a estas pesquisas, especialmente na região 
dos Gabros de Leste, que constitituem um corpo de rochas gábricas 
e nor(ticas associadas a rochas quartzosas, sendo separado tectonica
mente a leste do complexo (vide 1.5.2.1.4 - Cobre). Uma ocorrên
cia de sulfetos disseminados em gabro foi registrada no local Olho 
D'Água, durante o reconhecimento das anomalias geoqu(micas de 
nlquel e cobre. Na fase de sondagem foi detectada mineralização de 
pirrotita com pentlandita e calcopirita apresentando um teor médio 
de 0,37% de nlquel em um intervalo de 6 m de espessura. Nas outras 
áreas de sondagem, locadas para testar anomalias magnéticas e da 
polarização induzida, foram encontradas localmente mineralizações 
fracas principalmente de pirrotita, associada a pentlandita e calcopi
rita. 

No âmbito do Complexo Barro Alto, as jazidas de n(quel lateríti
co apresentam uma das maiores reservas oficialmente aprovadas do 
Brasil, porém são muito menos documentadas do que aquelas de Ni
quelândia. Segundo Baeta Júnior (1981 ), foram descobertos por 
Helmuth Brockes em 1934 indícios de minério silicatado na forma de 
vênulas de garnierita no serpentinito aflorante nas margens do ribeirão 
Barro Alto, e uma amostra acusou um teor mínimo de 1,5% de n(

quel. Seguindo-se ao reconhecimento da área por John Pump em 
1969, os trabalhos de pesquisa foram iniciados no mesmo ano pela 
Cia. de Mineração de Ferro e Carvão (atualmente FETERCO S/A) 
e terminados em 1972 pela BAMINCO Mineração e SiderurgiaS/A. 

No tocante aos projetos de mapeamento regional que interessam 
à Zona Ultra básica do Complexo Barro Alto, Barbosa et alii ( 1969) 
referiram-se às análises de 17 amostras de serpentinito na área de 
Santo Antônio da Laguna, as quais revelaram teores insignificantes de 
n(quel, cobre e cobalto. Porém, na mesma faixa, aproximadamente 



10 km a sul de Barro Alto, um perfil de amostragem de solo realizado 
por Barbosa et alii (1970b) mostrou teores de 3.000 a 20.000 ppm de 
níquel e de até 800 ppm de cobalto. Baeta Júnior et alii ( 1972) repor
taram as análises de oito amostras coletadas na faixa sepentinítica 
(com serpentinito verde-amarelo, fino e foliado) na área dos jazimen
tos niquelíferos. Os resultados analíticos apresentaram teores variados 
entre 1.700 e mais de 10.000 ppm de níquel, com teores insignifican
tes de cobre e cobalto. Numa descrição da "jazida de níquel da 
BAMINCO", Baeta Júnior et ali i (op. cit.) salientaram o fato de que o 
minério foi formado somente sobre peridotito serpentin izado, assim 
diferenciando-se das jazidas de Niquelândia, que tem uma contribui
ção importante do piroxenito. Segundo estes autores, os trabalhos de 
pesquisa iniciados pela BAMINCO em 1970 incluíram escavação de 
poços, inicialmente numa malha de 400 x 400 m, subseqüentemente 
reduzida a 200 x 100m, com amostragem de canal em intervalos de 
0,5 m nas paredes dos poços, e sondagens rotativas com profundidade 
média de 12 m. Foi estimada à época uma reserva de 60 milhões de 
toneladas com teor médio de 1,5% de níquel. 

Andrade & Botelho ( 1974) forneceram mais detalhes da jazida, 
incluindo uma análise do minério típico das reservas medidas com 
teores de 1,91% de níquel, 17,43% de ferro e teores baixos de cobre 
e cobalto. As reservas totais citadas pelos referidos autores contêm 
67.420.000 t com teor médio de 1,76% de níquel e foi mencionada 
a classificação do minério pela BAMINCO em três tipos: 1) laterítico 
(ferruginoso); 2) serpentinítico; 3) minério de transição (saprolftico). 

Os dados do relatório final de pesquisa da BAMINCO encontram
se resumidos por Baeta Júnior (1981), constituindo assim a publica
ção mais detalhada sobre o depósito niquelífero, que se estende da 
área da cidade de Barro Alto para oeste-sudoeste. As reservas locali
zam-se em uma faixa de aproximadamente 25 km 2

, com uma exten
são da ordem de 18 km e largura entre 600 e 2,900 m (média de 1.400 
km). As zonas mineralizadas, formadas pelo enriquecimento residual 
no manto de intemperismo laterítico, têm espessuras médias de 
3,7 m, com uma cobertura estéril média de 2,8 m nas áreas detalhadas 
pelas pesquisas. A rocha matriz dos corpos de minério é um peridotito 
(harzburgito) serpentinizado, que continua ao norte-nordeste de 
Barro Alto por aproximadamente 40 krri, aparentemente com um grau 
maior de serpentinização. Foram identificados nos acessórios do ser
pentinito os sulfetos niquelfferos pentlandita e heazlewoodita. 

No perfil de intemperismo nas áreas mineralizadas a variação da 
composição foi descrita por Baeta Júnior (1981) em função das 
zonas pedológicas. A zona A corresponde ao capeamento local de 
canga, às vezes manganesffero, seguido para baixo pela zona B, for
mando o manto superficial. Na porção superior desta zona (B 1 ) a Iate
rita vermelha a violeta contém blocos de canga e pisolitos e forma 
uma zona estéril sobreposta a uma zona (B 2 ) de laterita marrom
avermelhada, terrosa e sem pisolitos. A concentração de níquel 
aumenta na base desta zona no contato com a zona (B 3 ) subjacente, 
que contém serpentinito completamente decomposto, argiloso e de 
cor amarelo-avermelhada (saprólito mole). Na Zona C, o serpentini
to é parcialmente decomposto, mantendo a textura original, com 
blocos de rocha numa matriz mais decomposta (saprólito duro). e 
com o maior enriquecimento de níquel. Na base do perfil, na zona 
C2 , ocorre serpentinito quase fresco, intemperizado somente ao longo 
das fraturas e com teor médio de 0,2% de níquel. Variações neste 
zoneamento são derivadas da situação geomorfológica dentro da área 
da jazida; nas partes norte e sul acham-se vales amplos e relativamente 
planos com cobertura laterítica e altitudes da ordem de 620 a 720 m, 
enquanto a região centro-sul é mais acidentada com elevações de até 
1.100 m, e erosão parcial ou total da capa laterftica. Partes mais eleva
das também aparecem no lado oeste da faixa serpentin ítica, com cros
tas de calcedônia, possivelmente condicionadas por falhamento, e 
perfis de intemperismo mais profundos, com teores de níquel mais 
altos. Com base nas pesquisas e as relações entre a geomorfologia e 
o zoneamento, quatro tipos de minério foram caracterizados: 
-nas áreas montanhosas, com solo laterítico misturado com blocos 
de calcedônia (parcialmente decomposta) em vales pequenos e estrei· 
tos, com capeamento estéril muito espesso (até 20m) e uma espessura 
grande de minério com teores elevados de níquel; 
- nas áreas montanhosas, com cristas e encostas fortes, mas sem cal
cedônia (afloramentos de serpentinito duro), e com uma falta de 
capeamento e uma espessura reduzida de minério em perfis pouco 
desenvolvidos; 

- nas áreas de encostas suaves e pequenos terraços, com a capa 
laterítica reduzida e uma espessura grande de minério com teores de 
níquel bastante altos; e 
-nas áreas planas, com cobertura espessa de laterita no topo de um 
perfil saprolítico de menor espessura e teores médios de níquel. 

Os corpos de minério com espessuras maiores e teores de níquel 
mais elevados ocorrem na área de calcedônica do tipo 1, especialmen· 
te nas encostas das cristas (com blocos rolados de calcedônia) e nos 
vales entre as cristas (com poucos blocos de calcedônia e bom de:;en
volvimento de perfis), e também nas encostas do tipo 3. Três tipos de 
minério são identificados por Baeta Júnior (1981) na jazida de Barro 
Alto em função da composição: 
-minério laterftico, com altos teores de ferro (média de 41%) e bai
xos teores de magnésio (menos que 2%, com média de 1 ,45%). bem 
como teores de cromo superiores a 2%. Os teores de níquel são um 
pouco reduzidos em relação aos outros tipos, e na laterita este metal 
encontra-se principalmente na rede cristalina da goethita e subordina
damente associado a manganês e cobalto em massas terrosas do tipo 
asbolana; 
- minério de transição, de composição intermediária, com teores de 
ferro entre 22 e 34% (média de 23,8%) e de magnésio entre 2 e 12% 
(média de 5,7%). Neste tipo o níquel associa-se predominantemente a 
nontronita; e 
-minério serpentinítico, com baixos teores de ferro (menos que 22%, 
e média de 11 ,9%) e altos teores de magnésio (média de 15,3%) O 
material niquelífero é principalmente do grupo da serpentina-garnie
rítica. O níquel pode ocorrer também associado a pimelita no sapróli
to e a clorita. 

Quanto à gênese das jazidas, Baeta Júnior (op cit) recorreu aos 
processos convencionais de intemperismo e enriquecimento de níquel 
sob condições geomorfológicas favoráveis, com a principal fase duran
te períodos de peneplanização, incluindo duas superffcies com alti
tudes de aproximadamente 1 100m e 800 m. O rejuvenescimento por 
processos epirogenéticos e, localmente, por falhamentos contribuiu, 
em muito, para o enriquecimento dos depósitos. 

As reservas da jazida de Barro Alto citadas por Baeta Júnior (1981) 
são as seguintes: 
-reservas medidas: 44 693.000 t com teor médio de 1,89% de níquel; 
- reservas indicadas: 19.265.000 t com teor médio de 1 ,42% de n í-
quel; 
-reservas inferi das: 8.436.000 t com teor médio de 1,72% de níquel; 
e 
-reservas totais: 72 394.000 t com teor médio de 1,75% de níquel 

Para o cálculo de reservas foram considerados os corpos de miné
rio com espessura mínima de 1 m e relação das espessuras de estéril 
e de minério, inferior a 2:1, usando-se densidades diferentes para o 
minério seco dos tipos laterítico, saprolítico e serpentinítico duro 
Foram calculadas as reservas medidas com base no método de seção 
linear, com teor de corte de 1,2% de níquel. Nesta categoria, 9,7% do 
minério são do tipo laterítico, 20,5% do tipo de transição e 69,8% do 
tipo serpentínico. Nas outras categorias foram calculadas as reservas 
pelo método de prismas poligànais, com um teor de corte de 1 ,O a 
1,2% de níquel. Atualmente, a jazida de Barro Alto aguarda a solução 
de diversos problemas econômicos, de âmbito nacional e internacio
nal, para seu aproveitamento 

No Complexo Gana-Brava, diferentemente dos Complexos de Ni· 
quelândia e Barro Alto, a faixa serpentinítica não apresenta minerali
zações niquel (feras de importância econômica. Barbosa et ali i ( 1969) 
reportaram análises espectrométricas de 27 amostras de serpentinito 
amiantífero da área da jazida da SAMA, acusando teores de 1 .000 a 
5.500 ppm de níquel em 25 amostras e 9 000 ppm em uma amostra 
Marini et ali i ( 1974) realizaram amostragem de solo e rocha sobre al
gumas litologias do complexo, constatando que os teores de níquel 
no solo residual do norito caíram dentro do background normal para 
rochas básicas, enquanto a análise de uma amostra de serpentinito da 
área da SAMA revelou um teor de 1.860 ppm de níquel. A oeste 
do complexo, na margem direita do ribeirão Dois de Junho, um corpo 
serpentinítico com cerca de 4 km de comprimento e 0,8 km de largu
ra foi pesquisado para níquel oor diversas empresas (Cia. de Minera
ção de Ferro e Carvão, CODEMIN e DOCEGEO). Foi cadastrada uma 
ocorrência de níquel neste corpo por Schobbenhaus Filho et ;;lii 
(1975b). Segundo informação verbal dos técnicos da DOCEGEO, fo-
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ram avaliadas nesta área pequenas reservas do minério laterítico, desti
tufdas de interesse econômico. 

Encontram-se na porção sudoeste da Folha em tela (Folha SD.22-
Y-D) três jazidas de nfquel laterítico associadas a complexos ultrabá
sico-alcalinos, os quais foram atribufdos ao Grupo I porá de idade cre· 
tácica superior. Essas rochas constituem os maciços de Santa Fé e 
Água Branca, no municfpio de Jussara, e o maciço Morro do Enge
nho, nos municípios de Montes Claros de Goiás (principalmente) e 
Jussara. As mineralizações níquel (feras relacionadas aos peridotitos 
e dunitos serpentinizados nas intrusões do sudoeste goiano foram 
abordadas de maneira generalizada I!)Or Lindenmayer, D.H. & Lin
denmayer, Z.G. (1971). Foram identificados por estes autores dois ti
pos de mineralização: ferruginoso com um teor médio de aproximada
mente 1% de níquel, em clorita ou minerais argilosos associados a hi
dróxido de ferro, e silicatado, com teores mais elevados, de 1 ,5 a 2% 
de níquel, em silicatos hidratados de magnésio e nfquel (serpentina 
e clorita). 

O Maciço de Santa Fé (também conhecido como morro ou serra 
do Tira-Pressa) localiza-se em torno de 5 km a noroeste do povoado 
homônimo e foi visitado durante um reconhecimento geológico da 
área por Godoy & Galvão ( 1967). Foi constatado por estes autores 
um teor de 4% de níquel em material decomposto proveniente de um 
poço próximo ao garimpo de vermiculita, na área da serra do Fogo 
ou do Quebra-Galho Nos trabalhos de mapeamento do Projeto Jussa
ra, Lessa Sobrinho & Andrade (1971) referiram-se a um corpo in
trusivo de dimensões 9 por 6 km, com duas zonas topográficas: a 
"coroa", com morros de 70-80 m de relevo, sustentados por rochas ul
trabásicas bastante frescas, e o "núcleo", parte arrasada no centro da 
estrutura, com concentrações níquel íferas nas lateritas, bem como ma
terial estéril derivado das áreas próximas mais elevadas. Segundo Lessa 
Sobrinho & Andrade (op cit.), a empresa Nova LimenseS.A. execu
tou pesquisas em 1970 e 1971, com escavação de poços de profundida· 
de média de 10 m em uma malha de 200 m, encontrando teores mé
dios da ordem de 1,5% de níquel. Mais pesquisas na área foram efetua
das pela empresa japonesa ATAKA e principalmente pela Mineradora 
Montita Ltda. associada à TERRASERVICE (DOCEGEO). A equipe 
do Projeto Jussara realizou dois perfis (norte-sul e oeste-leste) de 
amostragem de solo sobre o maciço, com resultados de até 1 ,2% de 
nfquel. Subseqüentemente, a descrição de Lessa Sobrinho & Andrade 
(op. cit.) foi repetida por Pena et alii (1975) e Schobbenhaus Filho 
et alii ( 1975b) As áreas de pesquisa da Mineradora Montita Ltda. 
foram visitadas por Vasconcelos et ali i ( 1973), que reportaram a es
cavação de aproximadamente 1.000 poços em malhas quadradas de 
100 m, com corpos de minério de espessura média de 4-5 m, e teores 
médios de 1,8 a 2% de níquel, sob um capeamento estéril de 3-4m em 
média. 

Foram recebidas dos técnicos do 6? Distrito do DNPM infor· 
mações referentes aos resultados dos trabalhos de pesquisa realizados 
em seis alvarás pela Mineradora Montita Ltda (relatório de pesquisa 
do Projeto Santa Fé). A jazida em questão localiza-se no local serra do 
Tira-Pressa, aproximadamente a 8 km da vila de Santa Fé, na estrada 
para Britânia. Segundo as informações do DNPM, o corpo ultrabásico· 
alcalino ovalado, encaixado em rochas gnáissicas, contém dunito na 
porção central e uma zona peridotítica circundante, com maior desen
volvimento ao norte e ao oeste, e externamente uma zona piroxeníti· 
ca, quase contínua e de largura variável. Localmente ocorrem outras 
litologias, como rochas sieníticas ao sul, e rochas dioríticas e gnaissifi
cadas associadas e hornblenda-biotita-traquito nos bordos de norte. 

A jazida laterítica principalmente associa-se às rochas duníticas nas 
baixadas internas da estrutura. No perfil de alteração tipicamente de· 
senvolvido sobre o dunito, a passagem da rocha fresca a rocha semi
alterada é marcada pela presença de material esbranquiçado nas fissu
ras. O dunito parcialmente alterado, cinza-esverdeado com vênulas de 
"garnierita", é sotoposto a dunito serpentinizado, em parte saproliti
zado, amarelo-esverdeado, que passa para cima a dunito totalmente 
decomposto, ou saprólito, amarelo-laranja, com conservação da textu
ra e localmente com material argiloso verde, recoberto por solo laterí· 
tico amarelo, ferroso, com destruição da textura e capeamento super
ficial de solo laterítico vermelho, às vezes com concreções limoníticas, 
cangas e silicificações. Esta cobertura mostra-se estéril, com a concen
tração de níquel dentro de uma zona inferior, normalmente de 3 a 
11 m de espessura total, incluindo o solo laterítico amarelo com mais 
que 1% de níquel, o saprólito com teores máximos do metal e dunitos 

258/GEOLOGIA 

alterados, com teores mais irregulares. O minério foi classificado em 
dois tipos: 1) limonftico, na laterita amarela e no topo do.saprólito, 
com nfquel disseminado e subordinadamente em veios de garnierita; 
2) serpentinítico, em dunitos ou peridotitos serpentinizados, parcial
mente saprolitizados, com níquel disseminado e em veios de garnie
rita. 

Mineralização níquel ffera com reservas de importância secundária 
ocorre nas coberturas de ca\cedônia nas elevações, onde a si\icificação 
dos dunitos apresenta uma espessura de até 2 m, com dois tipos de es
trutura dominantes: celular ou boxwork e estratiforme. Dependendo 
do grau e maneira da silicificação, deixando restos de material garnie
rítico e dunítico, o nfque\ foi aprisionado ou lixiviado das partes mais 
elevadas. No que concerne à gênese da mineralização em geral, o ma
terial garnierftico em veios verdes ou brancos argilosos e vênulas entre 
\ameias de crisoprásio, ou menos freqüentemente em pequenos nódu
los, foi atribuído à circulação em fraturas durante a primeira fase de 
\aterização e peneplanização com migração de nfque\, ferro, magné
sio e sílica Na segunda fase, erosão forte daria origem a um segundo 
perfil de alteração laterítica, com relevo e drenagem como os fatores 
dominantes, produzindo a reconcentração de nfquel nas depressões. 
Finalmente, os processos atuais, especialmente nas zonas de drenagem 
e nas bordas do maciço, condicionaram a formação de concreções 
limonfticas e cangas no topo do perfil. 

Ainda segundo as informações do DNPM, os trabalhos de pesquisa 
foram realizados entre 1971 e 1974, inicialmente pela TERRA
SERVICE Projetos Geológicos Ltda. (DOCEGEO). Nesta primeira 
fase os trabalhos abrangeram geologia, geoquímica de solos e abertura 
de poços, e subseqüentemente a Mineradora Montita Ltda. executou 
programas de escavação de poços em malhas quadradas e retangulares, 
normalmente de 200 m e 100 m, chegando localmente a 50 m, bem 
como sondagens a diamante em determinadas áreas 

No tocante aos aspectos genéticos do enriquecimento de nfquel 
na área de Santa Fé, Oliveira & Trescases (1980) discorreram detalha
damente sobre os processos geoqu f micos da alteração supérgena das 
rochas u ltramáficas do referido maciço Segundo estes autores, o cor
po intrusivo tem um comprimento de 9,5 km no sentido N-5, e lar· 
gura de 6,5 km no sentido E-0, com uma área total de 38 km2 Na 
região da baixada, sobre dunito, o perfil de alteração constitui-se de 
quatro horizontes, da base para o topo: 1) rocha dura, com alteração 
incipiente, e vênu\as de garnierita; 2) sapró\ito grosso, rochoso, com 
estrutura conservada, mas bastante alterada, e espessura de 2 a 4 m; 3) 
laterita amarela, com predominância de goethita, em faixa descontf· 
nua de até 2m de espessura; e 4) laterita vermelha, com goethita e he
matita, e espessura de 1 a 4 m. Na evolução proposta por Oliveira & 
Trescases (op cit.), uma intensa silicificação desenvolveu-se no Ter
ciário Inferior a Médio, quando o relevo já estava bem aplainado, e 
posteriormente concentração residual de níquel, ferro etc. ocorreu 
durante laterização generalizada sob um clima mais úmido. A erosão 
foi retomada no Terciário Superior (Ciclo Velhas); e na fase de agra
dação no Quaternário Inferior foi formada uma nova superfície de 
aplainamento (baixada atua\). Nos morros testemunhos dessa fase 
uma parte do nfquel anteriormente concentrado migrou em solução 
para baixo, originando os veios de garnierita nas fraturas e no boxwork 
silicoso, e outra parte migrou lateralmente para enriquecer novos per
fis lateríticos na baixada. Adicionalmente, toda a cobertura \aterftica 
desses testemunhos foi transportada mecanicamente para a baixada, 
onde a alteração laterítica recente estava aprofundando cada vez mais 
os perfis. 

O Maciço de Água Branca situa-se aproximadamente a 20 km a 
norte de Santa Fé, sendo constituído de um corpo tabular de rochas 
ultrabásicas de atitude suborizontal, com espesso capeamento de cal
cedônia, o qual sustenta um platô ou "mesa" com dimensões de 1 O por 
6 km e um desnível atingindo 100 m acima da planície. Segundo 
Lessa Sobrinho & Andrade (1971), este corpo foi reconhecido em 
1969 durante os trabalhos do Projeto Jussara, e na fase de mapeamen
to constatou-se a predominância de calcedônia (silexito) aflorante em 
grandes blocos imersos em argila amarela a vermelha, e a presença de 
dunitos serpentinizados no sopé a nordeste da serra. A amostragem 
desta litologia mostrou teores de até 2,5% de níquel revelando uma 
concentração niquel (fera em profundidade em um dos quatro poços 
escavados pela equipe do Projeto Jussara. A área da serra de Água 
Branca foi requerida para pesquisa por duas empresas, a Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, e a Empresa Nacional de 



Engenharia e Empreendimentos Ltda. - ENEEL. Lessa Sobrinho & 
Andrade (op. cit.) e Pena et alii (1975) fizeram referências às pesqui
sas da CPRM, e Vasconcelos et ali i (1973) visitaram as áreas de pesqui
sas da ENEEL na fazenda Guanabara, mencionando as malhas de poços 
e sondagens a diamante. 

Os resultados dos trabalhos de pesquisa realizados em 1971 pela 
CPRM, em quatro alvarás na região ao leste e norte do maciço de 
Água Branca, foram abordados nos relatórios de pesquisa de n(quel do 
Projeto Santa Fé, Justo et alii (1972 e 1974). Nas áreas pesquisadas, 
as rochas ultrabásicas ocorrem em duas elevações: a serra formada por 
parte do corpo principal, interpretado com um si// ou lopólito, com 
área de 35 km 2

, concordante aos sedimentos devonianos, e um peque
no morro no extremo leste, com comprimento de 400 m e largura 
média de 200 m, provavelmente parte de um dique que se estende 
para nordeste. Serpentinito cinza-escuro fino aflora no sopé da encos
ta nordeste da serra com extensão de mais de 1 km, sendo recoberto 
por calcedônia eluvionar em uma matriz later(tica vermelha e material 
coluvionar nos flancos. Na elevação menor ocorre dunito serpentiniza
do, silicificado e muito fraturado, com cobertura de calcedônia e solo 
later(tico. A mineralização é do tipo silicatado, com minerais do gru
po da garnierita apresentando-se principalmente no n(vel próximo ao 
serpentinito e preenchendo fraturas. A concentração é grosseiramente 
homogênea na área da serra e irregular no morro do extremo leste. 

Os trabalhos de pesquisa foram iniciados com a escavação de poços 
em malha de 400 m, com redução posterior para 200 m, e dois ca
chimbos (na encosta norte da serra e no pequeno morro acima referi
do). Para complementação foi executado um programa de sondagem a 
diamante, o qual foi dificultado pela camada de calcedônia com espes
sura de até 44 m. A amostragem dos poços e os testemunhos de 
sondagem foram efetuados de metro em metro, e uma amostragem de 
solo e rocha foi realizada nos afloramentos de serpentinito. Com rela
ção aos teores de nfquel e ferro, foram separados por Justo et a/ii 
(1974) dois grupos distintos: um localizado sobre uma elevação de 
serpentinito com relação Fe/Ni menor que 10 (teores de 1,02 a 1,70% 
de n(quel, e 7,34 a 9,34% de ferro) e outro nas zonas baixas e numa 
zona elevada, com relação Fe/Ni entre 20 e 30 (teores de 0,85 a 
1,76% de nfquel e 22,63 a 37,66% de ferro). 

As reservas calculadas por Justo et alii (1974) foram baseadas em 
um teor de corte de 0,80% de níquel, uma densidade média de 1,60 
g/cm 3

, e área de influência dos poços e furos com formato quadrado ou 
retangular, e distância máxima de 100m do poço ou fur9 no caso das 
reservas medidas ou 200m nas reservas indicadas. A tonelagem total é 
a soma das tonelagens para cada área de pesquisa e os teores médios 
são as médias ponderadas dos teores parciais dos blocos. O resumo 
geral das reservas é dado a seguir: 

Reserva Tonelagem Teor médio Níquel contido (t) 

Medida 3846400 1,104 42494,04 
Indicada 4928160 1,148 56 585,41 
lnferida 16013950 1,200 192 167,83 

Total 24788510 1,175 291 247,28 

A relação de mineração (estéril/minério) é 0,54 m 3 /t e no estudo 
de exeqüibilidade econômica de lavra conclui-se pela viabilidade do 
aproveitamento da jazida. 

No restante da área do maciço de Água Branca, foram pesquisadas 
áreas de nove alvarás pela ENEEL. Algumas informações do relatório 
final de pesquisa submetida em 1974 pela referida empresa foram 
compiladas pelo DNPM (s.d.). Segundo este relatório, o corpo ultrabá
sico mostra afundamento e falhamento (de direção E-0 ou ENE-OSO) 
na porção central, bem como basculamento localmente por falhas de 
gravidade e intrusão de diques de rochas básicas e alcalinas. Foi obser
vada nos cachimbos escavados da parte sul da serra e também em 
diversos furos de sondagem a interdigitação do corpo nos sedimentos 
da Formação Furnas. Dunito serpentinizado, de cor negra ou verde
escura, é a rocha dominante do maciço, porém foram encontradas na 
parte leste variedades de mica-peridotito e wehrlito. No perfil de alte
ração, serpentinito alterado e fraturado, de cor amarelada ou casta
nha, encontra-se sotoposto ao material saprol(tico argiloso amarelo
esverdeado, passando a calcedônia, geralmente com matriz later(tica, e 
laterita amarelada, com solo latedtico e canga no topo do perfil. O 
minério limon(tico ocorre na parte superior do perfil e o minério 

serpentin(tico na porção inferior, próximo ao contato entre serpenti
nito alterado e fresco. O enriquecimento de n(quel desenvolveu, 
principalmente na rede cristalina de goethita, montmorillonita, clorita 
e serpentina, com garnierita (propriamente dita) bastante rara. Os 
teores de n(quel apresentam uma média de 1,3 a 1 ,4%, localmente 
atingindo valores superiores a 3% em intervalos com veios de garnie
rita ou montmorillonita. A espessura da faixa mineralizada é variável 
de poucos metros até o máximo de 16 m, sendo o fraturamento da 
rocha matriz considerado como um fator importante para a concen
tração de faixas ricas. 

Ainda segundo informações do DNPM, na discussão sobre a gênese 
da jazida, foi sugerido que a laterização iniciou-se no Terciário após 
serpentinização geral do corpo ultrabásico e a erosão dos sedimentos 
sobrejacentes (essa superHcie erosiva correspondendo ao topo da serra 
de Água Branca). Um novo soerguimento regional no Terciário origi
nou o ciclo de erosão relacionado à formação do peneplano do Alto 
Araguaia e teria propiciado a concentraçãó de n(quel pelo intemperis
mo profundo e lixiviação no perfil laterítico. A formação da calcedô
nia foi atribu f da ao mesmo evento, e o grande volume deste material 
explicado como resultante da morfologia tabular suborizontal do ma
ciço, sem remoção completa das soluções de s(lica durante a lixiviação, 
e possivelmente com contribuições silicosas de atividades hidrotermais 
ou de assimilação localmente de arenito no corpo ultrabásico. Final
mente na evolução foram formados capeamentos de canga, especial
mente nas drenagens na periferia da serra de Água Branca. 

Os trabalhos de pesquisa executados pela ENEEL inclufram ma
peamento geológico de detalhe, prospecção geoqu(mica, escavação de 
poços e cachimbos e sondagens. Com base nos resultados de pesquisa, 
principalmente da malha de poços e furos de sondagem, foram calcu
ladas as seguintes reservas de minério de níquel: 

reserva medida: 4.531.540 t com teor médio de 1,40%; 
reserva indicada: 28.100.345 t com teor médio de 1 ,30%; e 
reserva inferida: 29.497.000 t com teor médio de 1,30%. 
Foram realizados também ensaios metalúrgicos usando testemu

nhos de sondagem selecionados, com o objetivo de avaliar preliminar
mente os processos viáveis para o aproveitamento industrial do m iné
rio. 

Encontra-se o Maciço Morro do Engenho, com diâmetro por volta 
de 5 km, nas margens do rio Claro, na região da sua confluência com o 
rio Araguaia, apresentando duas elevações alongadas na direção norte 
A maior elevação, a oeste, possui uma extensão de 1.400 m e largura 
média de 400 m, com desnfvel de 120 m em relação à planície do 
Araguaia, enquanto a menor mostra dimensões de 400 m por 400 m e 
um desn(vel de 90 m. A estrutura foi notada originalmente durante 
trabalhos de foto interpretação da área, e a presença de um complexo 
ultrabásico-alcalino foi verificada em 1970 pelo reconhecimento preli
minar. Os trabalhos de pesquisa em nove áreas requeridas pela CPRM 
foram realizados em 1971 e 1972, e os resultados, divulgados no 
relatório final do Projeto Morro do Engenho por Chaban et alii 
(1975), e subseqüentemente resumidos por Berbert (1981). 

Segundo a descrição de Chaban et alii (1975), a intrusão tem um 
núcleo de dunitos finos parcialmente serpentinizados, envolvidos por 
uma zona peridotito-piroxen(tica, passando externamente na parte sul 
a uma zona gabroalcalina e nas partes nordeste, leste e sudeste a uma 
zona sienito-nefel(nica. Acha-se um capeamento silicificado de espes
sura média de 25 m nas duas elevações de dunitos serpentinizados, 
com blocos de calcedônia numa matriz ferruginosa terrosa e depósi
tos coluvionares deste material nas encostas. A cobertura later(tica 
inclui cangas limoníticas especialmente sobre a zona peridotito-piro
xen(tica, com maiores exposições ao norte. 

O minério níquel f fero no manto later(tico do morro do Engenho é 
do tipo silicatado, com o níquel concentrado principalmente em ser
pentina, clorita e espinélios. Ainda segundo Chaban et alii (1975) no 
perfil sobre as rochas dun(ticas ocorre um nfvel argiloso, de espes
sura média de 3 a 7 m, cor esverdeada a amarelada, com material 
"garnierftico" em veios ao longo de fraturas na porção basal e teores 
irregulares de nfquel entre 0,8 e 1,6%. A rocha dunítica muito altera
da subjacente apresenta-se numa zona de espessura média de 2 a 5 m, 
com teores mais elevados e constantes de 1,0 a 3,0% de nfquel. No 
perfil das outras rochas ultramáficas (peridotitos, piroxenitos) a mine
ralização, com teores de 0,8 a 1,6% de níquel, ocorre principalmente 
nas argilas avermelhadas ou esverdeadas, de espessura média de 3 a 
10m, ou apenas no topo da rocha alterada com veios de "garnierita". 
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Análises químicas de oito amostras de minério mostraram teores de 
0,89 a 1,46% de níquel, 16,8 a 34,9% de ferro, 2,21 a 17,24% de 
magnésio e 17,0 a 38,8% de Si0 2 • 

A gênese do minério niquelífero foi abordada por Chaban et alii 
( 1975) e Berbert ( 1981), usando processos normais de intemperismo 
laterítico das rochas ultramáficas sob condições favoráveis de clima, 
topografia e tempo de exposição, com enriquecimento subseqüente de 
níquel e repetição dos processos após a retomada de erosão em novos 
ciclos A influência da topografia mostra-se pela relação das zonas 
lateríticas às baixadas ao redor do maciço. Nas áreas com espessamen· 
to apreciável da cobertura laterítica, até 16m nas partes sudoeste, sul e 
sudeste, há um espessamento da zona mineralizada, atingindo até 32m. 
Os baixos topográficos nessa porção do complexo, possivelmente 
originados no contato entre as rochas ultramáficas e arenitos da For· 
mação Furnas ou sienito, aparentemente permitiram a acumulação de 
material elástico, bem como o escoamento de água. Na parte norte do 
maciço o fator dominante no acúmulo de mineralização seria prova
velmente a captação das águas subterrâneas pela bacia do rio Claro. 

Chaban et alii ( 1975) referiram-se também aos trabalhos de pros
pecção e pesquisa nas áreas da CPRM. Amostragem de solos em malha 
foi usada inicialmente para seleção de áreas de detalhe, seguida por 
escavação de poços, em malhas quadradas de 400 m e subseqüente
mente de 200 m, bem como cinco cachimbos nas encostas. Sondagens 
a diamante foram executadas em malhas progressivamente reduzidas 
de 800 m a 400 m e 200 m, especialmente nas áreas dificilmente 
avaliáveis com poços. Amostragens de canal nos poços e cachimbos, e 
dos testemunhos de sondagem foram feitas em intervalos de 1 m, e 
análises quantitativas (principalmente por espectrometria dos raios X) 
usadas para determinar os teores de níquel Na avaliação das reservas 
foram usados blocos de cubagem determinados pelas distâncias médias 
entre os trabalhos de pesquisa (normalmente 200 m, com variações 
para 100 e 50 m) ou uma distância de 100m no limite externo das 
pesquisas. Para a reserva medida a área de influência do bloco entre 
um poço ou furo estéril e outro mineralizado foi considerada como 
sendo de 1/4 de distância, e para a reserva indicada a área foi aquela 
entre o limite da reserva medida e o limite do bloco total. A reserva 
inferida foi considerada somente nos blocos sem trabalhos de pesquisa 
nas vizinhanças, com área entre os limites da reserva indicada e do 
bloco. As espessuras médias do capeamento estéril e da camada mine
ralizada foram obtidas, e no cálculo de tonelagem foi usada uma 
densidade média de 1,27 g/cm 3

• Finalmente, as reservas foram calcu
ladas separadamente para dois teores de corte: 1,10% e 0,80% de 
níquel As reservas citadas por Chaban et alii ( 1975) são dadas na 
Tabela 1 XXXVII. 

Ensaios de beneficiamento do minério indicaram que o processo 
de lixiviação amoniacal seria o método apropriado de tratamento, e 
considerado como viável o aproveitamento econômico da jazida 

Pequenas ocorrências ou indícios geoquímicos de níquel em outras 
áreas da folha em estudo são apenas de interesse metalogenético Bar
bosa et alii (1970b) citaram teores de 2 000 a 3 500 ppm de níquel 
em solos sobre um corpo serpentinítico nas margens do rio do Peixe, a 

TABELA 1 XXXVII 
Reservas de minério de níquel do Projeto Morro do Engenho (Chaban et a/ii, 1975) 

Teor de corte: 1,1 0% N i (relação de mineração: 1 ,491 m'/t) 

Reserva Tonelagem Teor médio Níquel contido (t) 

Medida 11956517 1,341 160 360,34 
Indicada 6 056097 1,298 78 590,84 
lnferida 263 525 1,238 3 261,36 

Total 18276139 1,326 242 212,54 

Teor de corte: 0,80% Ni (relação de mineração: 0,848 m'/t) 

Reserva Tonelagem Teor médio Níquel contido (t) 

Medida 26 767 753 1,123 300 519,62 
Indicada 10658134 1,068 113 832,64 
Inferi da 1 200150 0,978 11 733,97 

Total 38 626037 1,103 426 086,23 
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oeste de Lagolândia (Folha SD.22-X-D). Ribeiro Filho et alii (1978) 
reportaram a presença de pentlandita e pirrotita disseminadas em pe
quenas quantidades na Associação Metamórfica de Pilar de Goiás des
tes autores (Grupo Pilar de Goiás no present9 relatório). incluindo 
uma ocorrência de pentlandita nas proximidades de Hidrolina Tam
bém na área do Projeto Geologia da Região Pilar de Goiás-Mara 
Rosa, teores anômalos de níquel em sedimentos de corrente foram 
relacionados às rochas ultrabásicas abundantes. Ao norte, na área do 
Projeto Porangatu, Machado et alii (1981) referiram-se a anomalias de 
níquel, com cromo e cobalto associados, nas regiões de rochas básico
ultrabásicas (anfibolitos, metavulcânicas, talco e tremolita xistos). 

1 5.2.1. 11 - Ouro 
Tendo em vista o papel preponderante assumido por este metal no 
cenário brasileiro e mesmo mundial, a procura de novos depósitos 
auríferos e uma reavaliação de minas abandonadas foram a tônica de 
nossa mineração na meia década próxima passada. No Estado de 
Goiás, especialmente, as pesquisas se voltaram para o ambiente tipo 
Greenstone Belt, consagrado na região de Crixás, Pilar de Goiás etc. e 
admitido em Natividade, Porangatu e outras mais. Várias são as unida
des litoestratigráficas portadoras de mineralização primária em ouro 
no centro-oeste e, junto de sua inalterabilidade, inúmeros os placers 
aluvionares que o contêm. 

Moraes (1935) assinalou na região entre São José do Tocantins 
(Niquelândia) e Corumbá de Goiás exploração de ouro aluvionar no 
rio Traíras, 12 km a sul de Niquelândia; minério de ferro aurífero na 
localidade Fábrica; depósitos auríferos em veios de quartzo na locali
dade Castelinho (NO de Niquelândia); ouro aluvionar e filoneano em 
Água Quente e Cocal. Outros locais ainda mencionados por Moraes 
(op. cit) foram: Cafundozinho, Cafundó Grande, Moquém, Santa Ri
ta, Carretão e Aranha (Vão do Aranha). Relativo à parte destas mine
ralizações auríferas (região de Moquém e Niquelândia), Drago & Prado 
(1981) ressaltaram suas associações com pelitos localmente ricos em 
pirita contendo ainda níveis de arenitos puros impregnados em hema
tita e magnetita, localmente classificados como itabiritos. Nesta se
qüência se alojavam os garimpos do Cafundó, São Bento, Santa R i ta e 
outros. 

As aluviões do rio da Ponte Alta e do rio Vermelho foram assinala
das por Barbosa et alii (1969) como importantes sítios para concen
trações auríferas Localizam-se aproximadamente a 55 km a sudoeste 
de Cocal, atravessando rochas do Grupo Araxá e, segundo aqueles 
autores, em certos trechos do último rio, portadores de aluviões não 
consolidadas, poder-se-iam efetuar trabalhos de dragagem. Rápidos 
levantamentos efetuados pela equipe da PROSPEC acusaram em 12 1 
de cascalho 40 pintas auríferas (rio Vermelho). Na região de Crixás 
Barbosa et ali i (op. cit) mencionaram esparsos trabalhos de garimpa
gem no rio do mesmo nome, ressaltando a presença de rochas anfibo
lfticas naquela área e sua importância como provável rocha matriz do 
ouro. 

Aluviões auríferas no rio Vermelho, ribeirão Areias (região de 
Cocal) e rio do Peixe (NO de Cirilãndia) foram mencionadas no tra
balho de Baeta Júnior et alii ( 1972). Geneticamente, relacionaram 
aos veios de quartzo abundantes na região da existência do metal 

Informações colhidas por Marini et alii (1974) aiertaram quanto à 
presença deste metal (já retirado) nas aluviões dos ribeirões Trombas e 
Corrente. Não tiveram aqueles autores condições de comprovar tais 
dados adquiridos. 

Marini, Fuck e Figueiredo ( 1976) mencionaram depósitos secundá
rios (aluvionares, coluvionares) de ouro na região do Projeto São Fé
lix, associados aos xistos do Grupo Serra da Mesa (bordos da serra 
Branca) e aos xistos (Arraial São Félix), quartzitos e conglomerados 
do Grupo Araf 

Souza & Zalán ( 1977) fizeram breve citação à existência de pepitas 
de ouro no córrego Areia, que drena rochas graníticas na serra Doura
da. 

Ribeiro Filho et alii (1978) enfatizaram a presença de ouro primá
rio (disseminações) a oeste-sudoeste de Pilar de Goiás em sericita-grafi
ta-quartzo xisto (Grupo Araxá). bem como nos veios (N50°0) próxi
mo ao rio das Almas (Lavras de São Sebastião) Mineralizações aluvio
nares também referenciadas por Ribeiro Filho et alii (op cit) ocor
reriam entre Pilar de Goiás e Hidrolina (rio Vermelho) próximo ao rio 
das Almas (córrego São João) em ambiente de rochas do Grupo Araxá. 
Na região de Amaro Leite, depósitos secundários inseridos em área de 
afloramentos da Associação Metamórfica de Pilar de Goiás levaram 



aqueles autores a relacionar o ouro primário daquela região com os 
anfibolitos su lfetados da referida associação. 

Berbert & Mello ( 1973) efetuaram trabalhos de reconhecimento na 
Mina do Chapéu do Sol (Cri xás), comprovando a continuidade do veio 
de quartzo (provável portador do metal) por mais de 600 m, embora 
sem caracterizar no mesmo, macro ou microscopicamente, a presença 
do ouro. De posse dos resultados analíticos (espectrografia semiquan
tit3tiva, absorção atômica e colorimetria) concluíram pela existência 
de: bolsões anômalos em Au, Pb, Zn. Cu e As; associação Au-As; 
valores elevados em Cr e Ni devido aos talco xistos encaixantes; bas
tante significativos os teores em ouro encontrados (até 190 ppm), 
recomendando trabalhos de pesquisa adicionais. 

Marques (1979), abordando ainda sobre a mineralização da mina 
Chapéu do Sol, situada a 5 km a NO de Crixás, assinalou um veio-ca
mada de quartzo com 3 a 4 m de espessura e extensão provável de 200m, 
contendo arsenopirita disseminada ou em bandas, dentro da qual 
se alojaria o ouro. Tendo em vista alguns valores significativos do 
metal encontrados em talco xistos, hospedeiros do veio de quartzo, 
admitiu a possibilidade de o ouro se encontrar inicialmente dentro 
destas rochas e, posteriormente, ter se deslocado para zonas de estran
gulamento (regiões de máxima compressão e adelgaçamento) do filão 
principal. 

Correia Filho et alii (1980) citaram os seguintes tipos de depósitos 
auríferos na Folha SD.22: veios e filões de quartzo inclusos em rochas 
vulcanossedimentares (greenstone belts) nas regiões de Crixás (Chapéu 
do Sol) e possivelmente em ltapaci (Lavrinha de São Sebastião); dis
seminados no bed-rock em Pilar de Goiás e ltapaci; disseminações em 
quartzitos grafitosos, muscovita quartzitos, sericita xistos e xistos gra
fitosos do Araxá, a 1,2 km (sul) de Pilar de Goiás; veios cortando o 
Araxá no ribeirão Ouro Fino e Água Quente (Uruaçu), e ribeirão 
Vermelho (Niquelândia); depósitos detríticos na região de Barro Alto, 
Goiás, Guarinos e Pilar de Goiás; depósitos aluvionares do quaternário 
nas regiões (zonas) Crixás-Pilar de Goiás-Hidrolina-1 tapaci-Mara 
Rosa, Goiás-ltaberaí-Mossâmedes-Jaraguá-Goianésia-Barro Alto, 
Niquelândia-Uruaçu e Pirenópolis-Corumbá. 

Machado, Moreton e Pinheiro (1980), durante a execução do Pro
jeto Porangatu, Etapa I, assinalaram uma provável associação do ouro, 
em Amaro Leite e Mara Rosa, às rochas de tendência anfibolítica 
(região de contato), ocorrendo o metal como disseminações e poste
riormente concentrado em zona de falha e cisalhamento (N20°E, 
60°NO). Concluíram portanto os autores pela existência de um con
trole litológico-estrutural e remobilização aurífera. 

Na área do Projeto Porangatu, Machado et a/ii (1981) menciona
ram a existência de 17 ocorrências auríferas. Aquelas da região de 
Maral i na, relacionadas a metacherts (ambiente tipo greenstone), locali
zam-se a 8,5 km de Mara Rosa, na estrada que liga esta a Maralina; a 
norte do córrego das Campinas (ESE de Maralina) e uma outra entre 
as citadas anteriormente (garimpo do Messias). A faixa prospectável 
que delimita os garimpos teria extensão mínima da ordem de 5,5 km e 
largura de 100 m, tendo sido trabalhada até uma profundidade de 
cinco metros. Constitui-se litologicamente de metacherts e rochas gra
fitosas intercalando-se, e anfibolitos (anômalos para ouro) adicional
mente. A outra região aurífera primária assinalada no Projeto Poranga
tu é aquela de Amaro Leite, compreendendo uma faixa com 21 km de 
comprimento (N20°E) e 3,5 km de largura, constituída por anfibólio 
e/ou granada-biotita gnaisses finos, com intercalações de xistos e me
tabasitos gradando a anfibolitos no topo. Intrusões de clinopiroxênio 
hornblendito, diorito e injeções graníticas e pegmatíticas complemen
tam o quadro litológico desta faixa (metassedimentar metassomatiza
da). Antigos garimpos localizam-se nesta faixa, como o Poço do Bus
sum ( 1 km a leste do referido povoado) onde minerações subterrâneas 
foram efetuadas (três galerias); algumas centenas de metros a oeste 
destas galerias os autores visualizaram poços e trincheiras, abertos em 
xistos filonitizados e metassomatizados, direcionados segundo N20°E 
e N60°0 (fraturas locais); a fazenda José Maurício e o córrego Lamba
ri parecem ser locais indicativos da continuidade deste nível (N1'vel I) 
na opinião de Machado et a/ii (op. cit ). A oeste de Amaro Leite esses 
autores definiram um segundo nível mineralizado (Nível li), passando 
pelo rio do Ouro e estendendo-se para nordeste e sudoeste. Um tercei
ro nível (córrego Lambari) seria fornecido por uma zona de falha 
posicionada mais a oeste (? ) das ocorrências anteriores. 

Com relação ao ouro secundário (aluviões e terraços) mencionaram 
especialmente aqueles da margem esquerda do rio do Ouro (alto cu r-

so) entre Amaro Leite e Mara Rosa, cuja camada de cascalho teria 
espessura mínima de um metro e largura alcançando até mais de 3 km 
(confluência dos córregos Lambari e Carambola, Santo Antônio, Ca
pim de Raiz, Gameleira, Goiaba, Bonsucesso e Teodoro). Outra alu
vião citada foi aquela do córrego Lambari, envolvendo a região da 
fazenda Estiva. Suas aluviões chegam a atingir 3 km de largura (próxi
mo a sua confluência com o rio do Ouro). Semelhantes a este último, 
ressaltaram ainda as aluviões do córrego Santo Antônio, algo mais 
extensas entretanto. com a presença do metal detectada em concen
trado de bateia. 

Com respeito a dados geoquímicos, Machado et ali i ( 1981) através 
da coleta de concentrado de bateia delinearam cinco alvos (anômalos 
para ouro) totalizando 192 km 2 amplamente prospectáveis para o 
metal, os quais serão a seguir resumidamente enfocados: 
- Alvo Amador: localizado a oeste de Maralina revelou uma amostra 
com sete ppm de ouro no concentrado total. A geologia da área é 
caracterizada por rochas do Conjunto Granito-Migmatl'tico e do Con
junto Vulcanossedimentar; 
- Alvo Lajes: localizado a sul e sudeste de Maralina, sendo a amostra 
portadora de 1 ppm de ouro coletada no córrego das Lajes. Litologica
mente, gnaisses tonalíticos e metavulcânicas contendo níveis de cherts 
quartzosos predominam na região (às últimas relaciona-se a anomalia); 
- Alvo Amaro Leite: região anômala perfazendo mais de 100 km 2 

prospectáveis, englobando porções do rio do Ouro, córrego das Ara
ras, córrego das Campinas e córrego Lambari Os valores anômalos (4) 
variaram entre 3 e 118 ppm e alguns indícios de prata também foram 
aí detectados. Geologicamente aparecem na área rochas do Conjunto 
Granito-Migmatítico, do Conjunto Vulcanossedimentar e intrusivas 
(hornblenditos e metabasitos). Relacionaram esta anomalia provavel
mente às rochas quartzosas da seqüência vulcanossedimentar; 
- Alvo Estrela do Norte: localizado próximo a esta cidade, reflete 
este alvo valores anômalos procedentes dos córregos Algodoeiro, Var
gem do Coelho e Capim de Raiz (tributários do rio do Ouro). Os 
valores situaram-se entre 2,5 e 4 ppm de Au e geologicamente asseme
lham-se ao anterior. Sulfetos presentes na região levaram Machado et 
a/ii (1981) a associá-los ao ouro tendo em vista suas afinidades; e 
- Alvo Caranã: localiza-se próximo a Santa Tereza, sendo do córrego 
Porção a amostra causadora da anomalia aurífera (52 ppm) e que 
possui ainda indícios de prata. Rochas do Conjunto Vulcanossedimen
tar predominam na região. 

Castro, Magalhães e Borges ( 1981) assinalaram na região de Crixás 
valores anômalos para ouro no ribeirão Meia Pataca, em área de ocor
rência da Formação Ribeirão das Antas, de Sabóia etalii (1979). Em 
princfpio a área no seu global foi pesquisada para sulfetos maciços, 
entretanto, tendo em vista valores significativos encontrados para 
ouro postergou-se a este metal a prioridade dos trabalhos, sendo o 
concentrado de batéia com contagem de pintas o método geoquímico 
utilizado. Iniciaram-se os trabalhos com amostragem em área de capta
ção de 10 km 2 e, em função da ampla presença do ouro, não se 
poderiam descartar áreas mais inviáveis, o que foi efetuado através da 
geoquímica do arsênio (que praticamente isola a Formação Ribeirão 
das Antas). A fase seguinte (área de captação 0,5 km2

) delineou três 
populações !limiar 15 ppm) anômalas aur(feras, entretanto novos pro
blemas eram acusados na geoquímica deste metal (anomalias desloca
das e falsas anomalias), mais uma vez sanadas pela geoqufmica do 
arsênio e geologia, surgindo aí o Alvo Meia Pataca. A terceira fase 
constou de uma amostragem linear a cada 100 m, revelando grande 
número de pontos com altos valores (pintas) dispersos pela drenagem, 
sem reduzir portanto as áreas mais prospectáveis. A geoqufmica de 
solo iniciou-se ( 1 ~etapa) após a definição de alguns parâmetros (nível 
de solo e volume de amostragem), com levantamento de concentrado 
de bateia nas margens dos drenos (espaçados em 100 m). Resultou 
deste levantamento uma faixa distinta e mais estreita, com valores 
mais significativos e concordantes com uma zona de garimpos pretéri
tos. 

Na etapa seguinte os autores efetivaram um levantamento em ma
lha de semidetalhe (160 x 80 m), ao longo da parte leste da Formação 
Ribeirão das Antas (ultrapassando os limites de Alvo Meia Patacal. 
Após tratamento estatístico, definiram o limiar de 37 pintas para as 
anomalias auríferas e 90 ppm para as de arsênio. Embora as anomalias 
nestes elementos nem sempre fossem coincidentes, optaram por aque
las que assim se apresentassem (mesmo trend). ressaltando cinco su
balvos para detalhamento por concentrado de bateia. A terceira etapa 
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(malha de detalhe 80 x 20 m para Au e 80 x 40 m para As) acha-se 
parcialmente conclu(da (subalvo I - Meia Pataca) comprovando a 
superposição arsênio-ouro, em área extremamente garimpada. 

De alguns poços abertos (54), apenas em alvos anômalos em Cu, 
Zn, N i e/ou As, 18 revelaram boa resolução para As, cujas amostras, 
analisadas para ouro, evidenciaram em três poços valores acima da 
sensibilidade do método, sendo o mais elevado 2,2 ppm. As próximas 
escavações seriam efetuadas sobre as anomalias de contagem de pintas. 

Em síntese, conclu(ram Castro, Magalhães e Borges (1981) pela 
necessidade de ser efetuado em áreas com estas características um 
mapeamento geológico (definição do ambiente, orientação e interpre
tação dos métodos indiretos), amostragem com bateia a cada 500 m. 
geoqu(mica para arsênio com área de captação igual a 0,5 km 2

, e a 
partir daí geoqu ímica de solos, testes com escavações e caso necessá
rio shafts e galerias. 

Em áreas adjacentes a estas trabalhadas pelas Metais de Goiás S/A 
- METAGO, alguns poucos quilômetros a norte de Crixás, a empresa 
Mineração Serras do Sul Ltda. vem concluir seus estudos de pesquisa, 
incluindo mapeamento geológico detalhado e prospecções geoquími
ca e geoHsica, culminando com sondagens a diamante. Existem notí
cias não oficiais de que uma reserva importante teria sido bloqueada 
por técnicos daquela empresa, encontrando-se atualmente o depósito 
em fase de estudo de viabilidade econômica. A mineralização, do tipo 
primária, estaria associada aos metassedimentos da seqüência superior 
do Grupo Pilar de Goiás, deste relatório. 

1.5.2.1.12- Platina 
As concentrações conhecidas dos metais do grupo de platina na área 
em estudo estão restritas à ocorrência principal de eram ita na Zona 
Ultrabásica do Complexo N iquelândia (vide 1.5 2.1 5 -Cromo) Nes
te local os platinóides ocorrem intimamente associados ao eram itito à 
semelhança dos jazimentos de eremita platinífera na chamada Zo~a 
Cr(tica do Complexo de Bushveld (África do Sul), no Great Dyke 
(Zimbabwe), no Complexo de Stillwater (EUA) e nos corpos ultrabá
sicos dos Urais (Rússia) A presença de platina na área de Niquelândia 
foi constatada durante os trabalhos de pesquisa do DNPM e abordada 
por Lindenmayer ( 1970b); White, Motta e Araújo ( 1971); Mata et ali i 
( 1972); OI iva & Vieira ( 1973) e Suszczynski ( 1975). 

Duas áreas para prospecção preliminar de platina, paládio e rádio 
foram escolhidas pela equipe do Projeto Niquelândia: a zona principal 
dos cromititos nas cabeceiras do córrego da Fazenda e a zona da 
cobertura laterítica a leste do complexo. Na primeira área foi reali
zada amostragem de canal em quatro trincheiras com lentes de eram i
ti to, e as amostras foram britadas e peneiradas (White, Motta e Araú
jo, 1971; Mata et alii, 1972). A fração < 80 mesh dessas amostras foi 
lavada e quarteada para análise quantitativa de platina, paládio, ródio, 
ouro e n(quel nos laboratórios do USGS. Os resultados analíticos de 
quatro amostras de cromitito acusaram teores de 0,16 e 3,42 ppm de 
Pt + Pd + R h, e as duas amostras mais ricas nestes metais apresentaram 
os seguintes resultados médios: 
- Pt 2,62 ppm Pd 0,30 ppm R h 0,31 ppm (3 análises); e 
- Pt 1,44 ppm Pd 0,31 ppm R h 0,23 ppm (3 análises). 

Segundo White, Motta e Araújo (1971), os resultados bastante 
homogêneos das amostras analisadas em duplicata sugerem que os 
metais do grupo de platina encontram-se dentro da rede cristalina de 
eremita em solução sólida, em vez de ocorrer como minerais platin(
feros separados. Na opinião destes autores, os teores baixos e reservas 
pequenas da zona cromitifera indicam um baixo potencial econômico 
para um jazimento de platina, e no caso de solução sólida na eremita 
seria preciso a decomposição completa deste material para recuperar 
os platinóides. Foi realizada também a análise de uma amostra de 
harzburgito sulfetado (com 1-2% de pirrotita, alguma calcopirita e 
traços de pentlandita), coletada a 800 ma sul de Macedo. Os resulta
dos analiticos mostraram mais paládio do que platina, uma relação 
tipica de depósitos platiniferos sulfetados, segundo White, Motta e 
Araújo (op. cit.), porém os teores baixos dos platinóides estão dentro 
dos intervalos normais das rochas ultramáficas. 

Na zona da cobertura lateritica a leste do Complexo Niquelândia, 
Motta et a/ii (1972) reportaram a prospecção preliminar visando à 
localização de concentrações platiniferas aluviais nos cascalhos deri
vados principalmente das rochas da Zona Ultrabásica. Foi realizada 
amostragem no ribeirão do Engenho e nos córregos da Fazenda, Ca
chimbo e Forquilha, todos com nascentes na serra da Mantiqueira. 
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Seis amostras de canal coletadas nos cascalhos dos barrancos e leitos 
foram peneiradas, concentradas em bateia e lavadas repetidamente, 
antes de separação magnética, quarteamento e análise. Constatou-se 
que a platina, paládio e rádio ocorrem nos seis concentrados com 
teores menores que aqueles dos cromititos, porém em relativas pro
porções semelhantes, sendo esses metais provavelmente relacionados 
aos grãos de eremita aluvionar. Os resultados recalculados com respei
to ao material original mostraram que os cascalhos continham 0,0003 
a 0,0008 g dos metais do grupo de platina por tonelada. As duas 
amostras com os maiores teores mostraram 0,11 e 0,15 ppm de Pt, 
0,041 ppm de Pd e 0,16 ppm e traços de Rh. Em vista da amostragem 
reduzida e limitada à drenagem atual, Motta et ali i (op. cit.) recomen
daram mais amostragens ao longo da drenagem, complementadas por 
uma rede de poços para investigar a possibilidade de existirem cama
das de cascalho subjacentes à capa lateritica. Sugeriram igualmente 
amostragens mais detalhadas numa área maior em volta das ocorrên
cias de eremita. 

1.5.2.1.13- Tântalo e nióbio 

A presença destes elementos na Folha SD.22 acha-se adstrita ao domí
nio das rochas filoneanas, amplamente desenvolvido na porção nordes
te da área, dando origem aos jazimentos endógenos, ou concentrados 
secundariamente (exógenos) nos p/acers formados a expensas dos 
corpos pegmatiticos. Encontram-se representados pelos minerais da 
série isomórfica columbita-tantalita, não adquirindo nos limites desta 
Folha, nos dias atuais, importância econômica de caráter relevante. 

N ióbio-tantalatos foram assinalados por Godoy ( 1968) em pegma
titos que cortam indistintamente o Grupo Araxá e Complexo Basal na 
região de Uruaçu. Semelhantes corpos filoneanos com respectiva mi
neralização também existiriam em Colinas (SD.22 Z-B) 

Tendo em vista o caráter alcalino do Maciço de Santa Fé (SD.22-
Y-D), Lessa Sobrinho & Andrade (1971) confeccionaram análises 
qu imicas dos solos provenientes destas rochas, encontrando resu I ta
dos nunca superiores a 10 ppm de nióbio. Efetuaram ainda um perfil 
(600 m) cintilométrico no centro do corpo, obtendo valores da ordem 
de 500 cps, não mui to representativos tendo em vista a background 
regional (200 cps). 

Cassedanne & Cassedanne ( 1974), realizando um estudo sobre al
gumas wolframitas no Brasil, mencionaram na região de Minaçu, norte 
do rio Cana-Brava e próximo ao Patrimônio do Filá (local Santo An
tônio), pegmatitos inclusos em rochas graniticas, portadores de mica e 
columbita 

Schobbenhaus Filho et a/ii (1975b), abordando sobre a mineralo
gia dos pegmatitos na Folha SD.22, assinalaram minerais de nióbio 
e tântalo como também presentes entre o cortejo dos acompanhantes 
nos corpos filoneanos. 

Marini et ali i ( 1974) fizeram menção à existência de columbita e 
tantalita de pequenas proporções associadas a pegmatitos em Péla
Ema (serra Dourada) e na fazenda do Sr. Luizinho, a última na porção 
sudeste da Folha Mata Azul do Projeto Serra Dourada. Sobre a infor
mação adquirida de que na borda leste da serra Dourada existiria 
columbita, comentaram os autores a impossibilidade de comprová-la. 

Souza & Zalán (1977\ referiram-se a pegmatitos posicionados nas 
bordas do granito da serra Dourada, mineralizados a tantalita, monazi
ta e esmeralda, especificamente em duas localidades (Manchão doPe
drinho e Manchão do Japão). Na primeira ocorreria em um pegmatito 
heterogêneo com espessura da ordem de 3 m e altura visivel de 2m, 
onde a tantalita evidenciaria dimensões milimétricas a centimétricas 
e por vezes cristais bem formados. No Manchão do Japão a ocorrên
cia seria semelhante, apenas com tantalita em maior quantidade. 

Marini, Fuck e Figueiredo ( 1976) fizeram breve menção a depósi
tos coluvionares e corpos filoneanos com disseminação de columbita 
e tantalita na serra da Mesa (Garimpo Velho). 

Segundo informações de técnicos do DNPM, na área do granito 
serra da Mesa, mais exatamente na bacia do córrego Lajeado, pegma
titos encaixados em rochas gnáissicas e orientadas N 1 0°-30°E encon
tram-se, de acordo com trabalhos efetuados pela GEOS- Projetos de 
Mineração Ltda., mineralizados a berilo, fluorita, tantalita e colum
bita. Grandes depósitos elúvio-coluvionares, parcialmente provenien
tes de decomposição dos corpos filoneanos, agregam no seu interior 
(cascalho) cristais de cassiterita e tantalita os quais por vezes atingem 
1 O em de diâmetro. No Garimpo do Palácio do Buriti, em franca 



atividade (vide 1.5.2.1.6 - Estanho) o minério secundário (cascalho) 
é preparado por um trator pequeno, com lavagem efetuada em declives 
no terreno, ou seja, valetas abertas no piso, desniveladas, por onde 
fluem água e material a ser lavado. A tantalita grosseira permanece 
mais acima nas valetas sendo a fração mais fina carreada para baixo 
e concentrada posteriormente pelo uso de bateias. Com os trabalhos 
de pesquisa efetuados pela GEOS, definiram os técnicos daquela com
panhia que os depósitos secundários de tantalita se caracterizam por 
uma heterogeneidade marcante, diretamente ligada à morfologia das 
ocorrências primárias (filões). 

1.5.2.1.14- Titânio 

Este elemento na Folha SD.22 ocorre principalmente na forma de 
ilmenita e rutilo, distribu(dos nos pegmatitos, xistos e complexos bá
sico-ultrabásicos que se posicionam mormente nas folhas a leste do 
meridiano (51°00') central. O rutilo especificamente foi palco de um 
intenso trabalho efetuado por Leonardos ( 1938), sem dúvida o mais 
completo para o Centro-Oeste sobre um mineral de titânio. Sua extra
ção, em regime de garimpagem, limitava-se aos depósitos secundários 
de Pirenópolis e Corumbá de Goiás. 

Como abordados anteriormente o trabalho mais importante sobre 
rutilo no Estado de Goiás é aquele de Leonardos ( 1938), relatando 
inúmeras localidades com a presença do óxido em questão. Na região 
de Corumbá de Goiás, além do rio homônimo aur(fero e rutil(fero em 
toda sua extensão mencionou o citado autor: 
- ribeirões Cocal, Capitão do Mato, Rasgão e Prata, afluentes do rio 
Corumbá, cujas confluências localizam-se acima da cidade homônima, 
apresentavam rutilo em seus cascalhos; 
- ribeirão Bagagem, afluente pela margem direita do rio Corumbá, 
onde os principais garimpos se localizavam a 5 km a montante da cida
de de Corumbá, tendo sido anteriormente trabalhados (cascalhos) 
para ouro. O rutilo desta região era fino, anguloso, cor cinza-escuro, 
sendo retirada em 1938 por cada garimpeiro uma média de 5 kg/dia; 
- córrego do Engenho, cuja foz (afluente de Corumbá) localiza-se 
poucos quilômetros a jusante da cidade, produzia algum rutilo; 
- córrego Baião, cujos aluviões explorados a 6 km (S e SO) de Co
rumbá revelaram-se au ro-ruti I (feros; 
- rio Oliveira Costa, auro-rutil(fero em todo seu curso, bem como 
secciona quartzitos micáceos possuidores de cristais de rutilo com 1 a 
3 em de comprimento; 
- rios Jacaré e São Jerônimo, afluentes pela margem esquerda do rio 
Verde, sendo todas suas bacias rutil(feras; 
- rio Areias, terraços deste rio a 30 km a nordeste de Corumbá for
neceram rutilo de boa qualidade. Uma amostra da( analisada forneceu 
Si02- O, 1%, Fe203- 6,6%, Ti02- 93,5%; e 
- ribeirão da Lixeira, onde, 40 km a norte de Corumbá, produziu-se 
rutilo de grandes dimensões e elevado teor. 

Também no então munidpio de Pirenópolis, Leonardos (1938) re
feriu-se a inúmeros locais rutil(feros, destacando-se: 
- lavra da Antonica, na serra do Frota a 5 km de Pirenópolis, onde 
grandes cristais bem formados e de arestas vivas ocorrem em várias 
camadas eluvionares separadas entre si por leitos de argila estéril. Uma 
análise efetuada do rutilo desta ocorrência forneceu: Si02- 0,2%, F e 
em Fe203- 2,3%, Ti02- 97,8%; 
- morro Cabeludo, 15 km a nordeste de Pirenópolis, rutilo negro e 
vermelho, este de maior teor. Uma análise desta localidade revelou: 
Si02- 0,8%, Fe203- 4,3% e Ti02- 94,1 %; 
- rio das Almas, cujas aluviões aur(feras e rutil(feras produziram na
quele ano 5 g/dia (5 horas de trabalho) para o primeiro e até 50 kg/dia 
em monchões de rutilo, contendo mais de 95% de Ti02. Nas margens 
deste rio eram explorados ainda os locais Lavra do Maracujá (3 km de 
Pirenópolis), Lavra do Pastinha (4 km de Pirenópolis) e Taquaril ( 16 
km de Pirenópolís); 

- córrego do Abade, desaguando no rio das Almas a 6 km a sudoeste 
de Pirenópolis, foi intensamente lavrado para ouro e rutilo, este reve
lando 98% de Ti02; 
- ribeirão Escuro, nascendo na serra das Almas, evidenciava todo seu 
curso mineralizado a ouro e rutilo, sendo explorados naquela época 
pela firma J.R. Azeredo, aproximadamente 40 km a norte de Pirenó
polis; 
- córregos Confisco e Carapuça, com rutilo na tonalidade cinza-claro 
e de alto teor, associado ao ouro; e 

- rio dos Patos, afluente do Maranhão, apresentando rutilo no seu alto 
curso, 62 km a norte de Pirenópolis. 

Neste munic(pio referiu-se ainda Leonardos (op. cit.) a rutilas em 
Lixeira, rio Macacos, rio Bagagem e Castelhanos (rio do Peixe). 

Extração de rutilo nas aluviões do rio das Almas, com teor acima 
de 95% de Ti02, próximo à cidade de Pirenópolis, foi assinalada por 
Barbosa et ali i ( 1970b). Relataram ainda grandes quantidades retira
das em anos anteriores nas regiões de Pirenópolis e Corumbá de Goiás 
(até 400 t/ano). Os mesmos autores relataram veios pegmat(ticos in
clusos em rochas alcalinas na bacia do rio das Almas (região de Peixe) 
e portadores de ilmenita. 

Cristais granulo metricamente heterogêneos (até 5 em) e abundan
tes de rutilo foram encontrados por Baeta Júnior et alii (1972) no 
ribeirão Dois Irmãos. Admitiram como suas rochas matrizes os mica
xistos do Grupo Ara xá e os veios de quartzo. 

Marini et ali i ( 1974) citaram também ilmenita nas aluviões do rio 
Cana-Brava e córrego Dois de Junho, bem como nos latossolos forma
dos na serra da Cana-Brava, oriundas de processos intempéricos impri
midos sobre rochas básico-u ltrabásicas. Referiram-se ainda a depósitos 
de importância reduzida onde as ilmenitas seriam provenientes dos 
xistos Araxá. 

Pena et alii (1975) mencionaram vários garimpos de rutilo aban
donados ou em atividade na região de Pirenópolis, relacionados aos 
xistos do Grupo Araxá ou a veios quartzosos Tendo em vista a quan
tidade reduzida de rutilo descartaram a necessidade de se efetuarem 
trabalhos de pesquisa na região. 

Danni & Leonardos Júnior (sd) registraram a presença de lentes 
e bandas de ilmenita com cristais de alguns cent(metros a um metro 
de comprimento na seqüência anfibolito-anortos(tica acamada na 
área da serra dos Borges no Complexo Niquelândia. Segundo estes 
autores, os n(veis de ilmenita constituiriam um guia estratigráfico nos 
anortositos perto do contato com os anfibolitos sobrejacentes. 

1.5.2.1.15 - Vanádio 

Ocorrências vanad(feras de baixo teor estão localizadas na área da 
serra dos Borges, associadas às rochas anortos(ticas da Zona Plutono
Acamada do Complexo Niquelândia. Nessa área, Motta et ali i ( 1972) 
descreveram lentes descont(nuas de ilmeno-magnetita ou magneto
ilmenita, de alguns cent(metros de largura e até alguns metros de 
comprimento, intercaladas em rochas gabro-anortos(ticas. Análises 
realizadas em cinco amostras revelaram teores de V20s no intervalo 
de O, 1 a 0,5% e as ocorrências foram comparadas com outras de mag
netita titano-vanad(fera em rochas de composição semelhante, espe
cialmente no Complexo Bushveld na Africa do Sul. Finalmente, os 
referidos autores conclu (ram pela negatividade econômica das ocor
rências, em função da descontinuidade e espessuras pequenas dos n(

veis de magneto-ilmenita e seus teores baixos de vanádio. Foi cadas
trada nesse local por Schobbenhaus Filho et ali i ( 1975b) uma ocorrên
cia de vanádio 

1.5.2.1.16- Zircônio 

Rar(ssimas menções de cunho econômico foram efetuadas sobre este 
elemento ou seu único mineral desenvolvido (zircão) nos tratos da 
Folha SD.22. Todos os dados retirados da bibliografia dizem respeito 
às suas ocorrências da região a norte de Mata Azul, associadas às rochas 
alcalinas pré-cambrianas, aparecendo principalmente no ambiente se
cundário, ou associadas às rochas gran(ticas (serra Dourada). 

Barbosa et ali i ( 1969) ressaltaram a presença marcante de zirconi
ta (acessória) em rochas alcalinas na bacia do rio das Almas, norte de 
Mata Azul. Em regiões coluvionares, cristais euedrais, bipiramidais, 
cor de mel, deste mineral foram assiduamente observados pelos refe
ridos autores. Nas aluviões do rio das Almas, 50 quilos de zirconita 
por metro cúbico foram constatados em concentrado de bateia, 
Barbosa et alii (op. cit.). Marini et alii (1974) assinalaram também 
a existência do zircão, com as mesmas caracter(sticas já referendadas 
por Barbosa et ali i ( 1969), associado a pegmatitos e seus coluviões. 
Como exemplo mencionou a ocorrência da fazenda Nova Aliança. 
Martins & Lemos ( 1981), referindo-se aos depósitos pegmat(ticos na 
região das Alcalinas de Peixe (SD.22-X-B), com respeito ao zircão in
cluso nestes corpos, evidenciaram cristais de tamanho microscópico 
distribu (dos por toda área aflorante dos mesmos, aparecendo sempre 
como acessório de pouca expressão. Destacaram entretanto a abu n-
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dância deste mineral no solo residual, onde atingiria até 30% do seu 
material. Caracterizar-se-iam por cristais de cores diversas sobressain
do o cinza-avermelhado, tamanhos variados chegando até 1 O em e 
como torma cristalográfica prismática de terminações bipiramidais. 
Relacionaram finalmente a existência de zircão e de cor(ndon primá
rios, somente com rochas alcalinas da região. 

Estas ocorrências de zircão posicionadas a norte de Mata Azul, 
bacia do rio das Almas, também foram verificadas em campo por com
ponentes deste relatório. I números locais concentraram este material 
que, associado ao coríndon, aparece em quase todas as grotas peque
nas, internas à estrutura delineada pelas rochas alcalinas. Ocorre tam
bém na forma primária em concentrações irregulares, alojado em ro
chas do tipo biotita monzodiorito nefel ínico aflorantelS no córre
go Passagem Roçada (SD.22-X-B). Os cristais observados eram, em 
regra geral, castanhos, de tamanho centimétrico ( 1-2 em) e pouco 
transparentes. Com relação a este mineral na serra Dourada, Souza 
& Zalán (1977) mencionaram sua associação com cassiterita e wol 
framita no Manchão do Tatu bem como cristais pri~máticos bipirami
dais em grande abundância na zona de contato granito/metassedi
mentos encaixa ntes. 

1 5. 2.1.17 - Wolfrâmio 

A associação estanho-wolfrâmio presente na serra Dourada ressalta 
mais uma vez o caráter sempre predominante de um dos elementos, 
em que o depósito está longe de revelar um duplo interesse econômi
co, embora existindo exceções, evidentemente. Neste jazimento, co
mo será visto a seguir, a ocorrência de cassiterita pode ser acompa
nhada pela wolframita, o inverso não ocorrendo, pelo menos a leste 
da serra em questão, provavelmente onde a última ainda se liga aos 
fatores influenciadores das mineralizações na região 

Cassedanne & Cassedanne ( 1974) estudaram mineralógica, qu (mi
ca e difratometricamente algumas wolframitas do Brasil, entre elas a 
de Uruaçu (serra Dourada?) no Estado de Goiás, optando em classi
ficá-la com base na sua densidade, poder de reflexão, microdureza e 
relação MnO/FeO, como do tipo pneumatolítica. 

Wolframitas em leitos, inclusas em quartzitos micáceos, friáveis 
ou em micaxistos e coluviões, foram descritas por Souza & Zalán 
( 1977) na borda sul da serra Dourada, nas localidades garimpeiras 
conhecidas por Manchão do Tatu e Manchão do Japão, região de 
contato granito/metassedimentos. Exibem-se em cristais milimétricos 
a centimétricos, revelando forte iridescência azul-esverdeada e fre
qüentemente associada à cassiterita. 

Duas ocorrências de wolframita foram visitadas na serra Dourada 
pela equipe do Projeto RADAMBRASI L A primeira, já referenciada 
por Souza & Zalán (1977), denominada Garimpo do Tatu, evidencia 
disseminâções caóticas do mineral numa rocha quartzosa de granula
ç!ío grosseira, sacaróide, recristalizada, com muscovita subordinada 
dando uma xistosidade grossa. ~ possível que esta hospedeira seja um 
quartzo greisen exógeno. Não se evidenciou cassiterita em associação, 
embora existam notícias de sua existência. A segunda ocorrência 
localiza-se no bordo leste da serra Dourada, antigo garimpo com catas 
pouco profundas. Localmente ocorrem quartzitos brancos de granula
ção média a grosseira e textura granoblástica interlobulada. Raramen
te ocorrem minerais aciculares de cor verde-escura (actinolita?). 
A wolframita, em pequena quantidade, ocorre em cristais dispersos 
irregularmente e de tamanhos variados (até 1 em). 

Fernandes & H ildred ( 1981), enfocando as principais caracterís
ticas do Núcleo Mineralizado da Serra Dourada, unidade metalogené
tica definida por estes autores, referiram-se a um possível zoneamento 
em metálicos, com a wolframita posicionada nas bordas do corpo gra
nítico, em associação com sulfetos, magnetita e cassiterita. Com rela
ção à wolframita posicionada a leste do maciço, invocaram um nítido 
controle tectônico provavelmente em zona de influência de emana
ções pneumatólicas e/ou hidrotermais 

1.5.2.2- Minerais não metálicos 

1.5.2.2.1 - Allanita 

Por ocasião dos trabalhos de campo deste Projeto, Fernandes & Hil
dred (1979) caracterizaram na margem direita do rio das Almas, borda 
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leste do corpo alcalino de Peixe, veios pegmatíticos com possança de 
aproximadamente 1 m, concordantes com monzonitos gnáissicos en
caixantes (N1 0°E,70°NO) exibindo segregação maciça de allanita 
preta e de brilho resinoso Blocos rolados pequenos deste silicato 
também apareceriam localmente. Um número reduzido de garimpeiros 
retirava a allanita, estocando-a para venda, destinada ao mercado pau
lista. 

Durante o XXXI Congresso Brasileiro de Geologia, nas seções de 
breves comunicações, Lemos & Albuquerque (1980b) lreferiram-se à 
existência de pegmatitos cortando rochas alcalinas da região de Peixe, 
portadores de monazita, allanita, apatita e outros minerais. 

Martins & Lemos ( 1981) desenvolveram um estudo mais completo 
sobre os pegmatitos do Complexo Alcalino de Peixe desses autores, 
relatando um zoneamento interno nos terrenos sieníticos (pegmatitos 
sieníticos) com mineralização de allanita e monazita nas porções mais 
centrais dos mesmos. Enfatizaram ainda que, em regra geral, allanita 
e apatita apareceriam como vê nu las preenchendo fraturas e por vezes 
cortando cristais de monazita. 

1.5.2.2.2- Ametista 

Raras citações sobre a presença desta pedra semipreciosa, variedade de 
quartzo, são encontradas na bibliografia da Folha SD.22 Goiás. Ape
nas em três locais a ametista acha-se cartografada, desconhecendo-se 
qualquer informação a respeito daquela posicionada em mapa por 
Barbosa et ali i ( 1969) a SSO de Colinas. Lessa Sobrinho & Andrade 
( 1971) mencionaram falhamentos preenchidos por ametista e cristal 
de rocha na serra Santa Rita, 5 km a nordeste da fazenda do Sr. Se
bastião Braga, desenvolvidos sobre mármores do Grupo Araxá. Rela
taram ainda a baixa qualidade do material, motivo de sua antieco
nomicidade_ Esta mesma ocorrência mineral foi visitada por com
ponentes deste relatório achando-se aqui posicionada no seio das ro
chas do Grupo Pilar de Goiás. O filão portador de ametista acha-se en
cravado em uma seqüência sedimentar qu(mica metamorfoseada (már
mores e cherts) acamada segundo a direção N20°0,45°SO. Os mármo
res, de granu lometria fina a média, são constitu (dos por carbonatos 
anédricos a euédricos de clivagem perfeita, macias polissintéticas fre
qüentes, e denotam baixo efeito da atuação cataclástica. O metachert 
é de grã fina, xenoblástico com porções em mosaico constituído 
principalmente por quartzo (três gerações), carbonatos e manchas de 
opacos. A ametista, presente em veios de quartzo que seccionam os 
mármores, evidencia sua cor roxa característica em tons claros, sem 
formas cristalográficas definidas. 

Marini et ali i ( 1974), abordando o aproveitamento como sub
produto do quartzo na área do Projeto Serra Dourada, fizeram refe
rência a pegmatitos mineralizados a citrino ou ametista no garimpo da 
Mate ira, sudoeste da Folha de Trombas, daquele projeto. 

1.5.2.2.3- Apatita 

Na serra de Água Branca, Justo et ali i ( 1972) relataram a presença de 
cristais euédricos de apatita em rochas dioríticas, perfazendo aproxi
madamente 10% na composição moda I da mesma. Outras rochas atra
vessadas durante as sondagens executadas pela CPRM salientaram tam
bém cristais do fosfato em questão. Relativo ao mesmo ambiente 
ígneo alcalino cretácico (Grupo I porá), Chaban et ali i ( 1975) mencio
naram na Zona Sienito-Nefelínica do Maciço do Morro do Engenho 
cristais macroscopicamente bem desenvolvidos de apatita. Marini et 
ali i ( 1974) citaram ocorrência de pegmatitos portadores de apatita na 
fazenda do Nego, nas margens do ribeirão Corrente. Relativo à possí
vel exploração do material e aos teores, indicaram a necessidade de 
se efetivarem estudos adicionais. 

Piroxenitos, nefelinitos e diabásios contendo apatita subordinada 
foram ainda reportados por Campos et ali i ( 1977) na área do Projeto 
Canadá, rochas estas responsáveis por uma anomalia magnética perfu
rada pela CPRM, visando a definir o potencial das mesmas (Grupo 
lporá) em sulfetos cupríferos. Ainda dentro do contexto das rochas 
alcalinas, porém de idades mais antigas (Pré-Cambriano Superior), 
apatitas, como acessório de rochas sieníticas e granito-gnáissicas, 
foram observadas por Martins & Lemos ( 1981) no Complexo Alca
lino de Peixe, destes autores, próximo a Mata Azul. Em que pesem as 
reservas expressivas de fosfato reveladas em Catalão, maior atenção 



deveria ser fornecida aos maciços alcalinos do sudoeste da Folha 
SD.22. 

1.5.2.2.4- Asbesto (anfibólico) 
As ocorrências desse grupo de minerais fibrosos são relacionadas aos 
processos de alteração em pequenos corpos básico-ultrabásicos, nos 
dom(nios dos Grupos Pilar de Goiás e Araxá, com controle estrutural 
por fraturamentos. Neste relatório o termo asbesto anfibólico restrin
ge-se a antofilita e minerais afins, excluindo os anfibólios tremolita 
e actinolita (vide 1.5.2.2.20 - tremolita-actinolita). bem como as 
outras variedades de asbesto, especialmente a crisotila (vide 1.5.2.2.1 O 
- crisotila). 

Concentram-se nas regiões de Crixás, ltapaci e Pilar de Goiás (Fo
lha SD.22-Z-A) as ocorrências mais expressivas de asbesto anfibóli
co na área em tela. Godoy ( 1968) registrou a presença desta substân
cia mineral, principalmente do tipo antofilita, nas regiões acima refe
ridas incluindo a ocorrência nas proximidades do povoado de São 
José 'do Caiamar, no Munidpio de ltapaci. Em adição a esta ocorrên
cia, Schobbenhaus Filho et alíi ( 1975b) cadastraram outras na fazenda 
Uruaçu, a sul de Pilar de Goiás (com cromita associada), e na fazenda 
Caracol, a sudoeste de Pilar de Goiás e noroeste de ltapaci, no Municí
pio da primeira cidade, com crisotila e talco associados a antofilita. 
Finalmente, Ribeiro Filho etalii (1978) referiram-se a asbesto do tipo 
antofilita como um mineral abundante e importante na região mapea
da por aqueles autores, selecionando nove ocorrências como as mais 
expressivas. Localizam-se as ocorrências com bom potencial nas cabe
ceiras do rio Patricinho entre ltapaci e São José do Caiamar, incluin
do nesta área os principais garimpos da região (por exemplo, Tedesco, 
Pai Pedro e Dona Olívia). Foi também registrada próximo ao povoado 
de São José do Caiamar a explotação de fibras de antofilita com com
primentos de até 30 em pela empresa Dek Ltda., de São Paulo. 
Todas as ocorrências encontram-se em zonas de grandes fraturas aber
tas em serpentinitos intrusivos principalmente no Grupo Araxá. 

Na região de Mutunópolis (Folha SD.22-X-D), três ocorrências de 
asbesto anfibólico foram verificadas durante os trabalhos de mapea
mento do Projeto Porangatu (Machado et ali i, 1981). Encontram-se as 
ocorrências na fazenda Palmeirão, junto à borda oeste da serra Atra
vessada, a sudoeste de Mutunópolis, sendo que duas delas já foram ga
rimpadas e a terceira, a aproximadamente 1 km a nordeste da sede da 
fazenda, estava sendo explorada no final de 1980. O asbesto ocorre 
na forma de bolsões irregulares em talco, tremolita e clorita xistos, 
associados a anfibolitos que foram considerados como rochas intrusi
vas em gnaisse granítico do Conjunto Granito-Migmatítico de Macha
do et alii (op. cit.). A antofilita nessas ocorrências foi derivada da 
alteração de tremolita. Existem outros pequenos corpos talcificados 
na área, os quais possivelmente contêm mais ocorrências de asbesto. 
No mapa previsional de Machado et alii (op. cit.), mais duas zonas 
favoráveis para esta substância foram delimitadas na faixa de intru
sões básico-ultrabásicas no Conjunto Granulítico destes autores, a 
noroeste de Porangatu, e na faixa básico-ultrabásica, a oeste de 
Amaral i na. 

As ocorrências de "amianto anfibólico" citadas por Lessa Sobri
nho & Andrade ( 1971) nas áreas de Jussara e serra de Santa Rita 
(Folha SD.22-Z-C) são constituídas de tremolita e/ou actinolita em 
rochas ultrabásicas anfibolitizadas. Durante os trabalhos de reconhe
cimento realizados pela equipe deste relatório, foi verificada uma 
ocorrência insignificante de asbesto anfibólico no lado oriental da 
serra de Santa Rita (ou do Cubatão), a sul da estrada entre Faina e 
Jeroaquara. O asbesto ocorre difusamente em fibras mil i métricas e/ou 
centimétricas em locais esparsos, possivelmente preenchendo fraturas 
em rochas básico-u ltrabásicas metamorfizadas. 

1.5.2.2.5- Barita 

Pegmatito portador de pequenos blocos de barita botrioidal, associado 
a quartzitos e micaxistos do Grupo Araxá, foi citado por Lessa Sobri
nho & Andrade (1971 ), ocorrendo a cerca de 20 km a sudeste delta
pirapuã. Enfatizaram ainda a necessidade de trabalhos adicionais vi
sando a determinar o volume deste sulfato. Marini etalii (1974) rela
taram lentes de barita concordantes com rochas encaixantes xistosas 
do Grupo Araxá próximo a Canalina (500 m) e nas cabeceiras do cór
rego da Laje (fazenda do Sr. Guilherme Batista Teles). Tendo em vista 
a exaustão das lentes exploradas (garimpo), aconselharam trabalhos 
de prospecção ao longo da direção das camadas do Araxá. Schobbe-

nhaus Filho et ali i (1975b) também referiram-se a estas ocorrências de 
barita anteriormente citadas, bem como a "amas" e bolsões de sulfa
to com pirita e quartzo, no município de Padre Bernardo, mais preci
samente na fazenda Vereda, aparentemente encaixadas em rochas do 
Grupo Bambu(. 

1.5.2.2.6- Calcário (dolomito) e mármore 
Em virtude da imensa reserva de rochas carbonatadas existente no 
Estado de Goiás, principalmente na sua parte central, estudos dirigi
dos visando a quantificar e definir campos de aplicação de acordo com 
as propriedades destas rochas apenas recentemente foram iniciados, 
por Thomé Filho & Olivatti (1980), através do convênio DNPM -
69 Distrito/SUDECO executado pela CPRM. Vários trabalhos ante
riores citaram a existência de rochas carbonatadas na área em estudo, 
incluídas principalmente nos Grupos Araxá e Bambu(. Em virtude da 
escala do presente trabalho, não foram plotadas em mapa as diversas 
ocorrências de calcários e dolomitos relacionados ao Subgrupo Parao
peba (rochas predominantes); por outro lado, foi dada ênfase às 
rochas carbonatadas do Grupo Araxá. Tendo em vista ainda a quanti
dade significativa destas rochas na área da Folha SD.22, serão descri
tas a seguir apenas aquelas de maior grau de importância, quer pelos 
seus conhecimentos já adquiridos, quer pelos seus posicionamentos 
espaciais relevantes à região onde existentes. 

Barbosa et ali i ( 1969) caracterizaram dentro do Grupo Araxá os 
seguintes depósitos de calcários: 
- 40 km da confluência dos rios Maranhão-Paranã, onde o calcário 
caldtico teria um volume estimado de 9.000.000 m3 ; 
- fazenda Batata i (Palmeirópolis), dois maciços sendo um em parte 
dolomítico, com 50.000.000 m3 estimados; 
-próximo a Campinaçu, entremeados de xistos, 10.000.000 m3 ; 

- Colinaçu, para sudeste, 20.000.000 m3 estimados; e 
- estrada Uruaçu-Niquelândia, 13 km da primeira, pedreira de már-
more. 

Relativo ao Grupo Bambu(, abordaram: 
- Zona Mimoso-Mato Seco, calcários e ardósias intercalados, 
20.000.000 m3 ; 

- rio Maranhão, para norte, direção de Niquelândia (bacia do ribeirão 
Fundo e Traíras), com volume estimado superior a 100.000.000 m3 ; e 
- bacia do rio Bacalhau. 

Apresentaram ainda Barbosa et ali i (op. cit.) duas análises retira
das do trabalho de Moraes ( 1935), sobre a região de N iquelândia, 
transcritas a seguir: 

Cancelinha (%) Traíras(%) 

PF 42,15 42,98 
s;o, 1,30 0,56 
AI,Oo 1,26 1,02 

Fe2ÜJ 0,70 0,38 

C aO 48,40 55,10 

MgO 5,98 traços 
MnO 0,10 traços 

Barbosa et ali i ( 1970b), na área do Projeto Goiânia e dentro dos 
limites da Folha SD.22, mencionaram: 
- entre os rios Verde e Patos, calcários do Grupo Araxá perfazendo 
1,5 bilhão de m 3 ; 
- próximo ao povoado dos Burutis (bacia do rio Jacaré), 1 50.000.000 
m3 de calcário Araxá alimentando a fábrica de cimento de Corumbá 
de Goiás; e 
-baixo rio Monteiro, 200 milhões de m3 (Grupo Araxá). 

No que diz respeito aos calcários do Grupo Bambu(, assinalaram: 
-altos rios Verde e Monteiro, mais de 1 ,O bilhão de m3 ; 

- baixo rio Verde-Maranhão, 5,0 bilhões de m3 ; e 
- nascentes do rio dos Patos, 150 milhões de m3 . 

Baeta Júnior et ali i ( 1972) caracterizaram os calcários do Araxá 
como granulometricamente finos a médios, cinza bandeados, textura l
mente orientados em mosaico, estrutura sacaroidal e extremamente 
variados composicionalmente. Citaram como principais depósitos: 
-rio Maranhão, 50 milhões de m3 , cujas análises (6) revelaram, em 
cinco amostras, 45,9-53,4% CaO; 1,7-5,5% MgO e, em uma amostra, 
29,5% CaO e 21,8% MgO; 
- vila Propício, nascentes do rio do Peixe, onde calcários de compo
sição muito variada (quase sempre silicosos) revelaram em onze análi-
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ses: 29,0-30,8% CaO; 19,0-22,2% MgO e 0,1-2,3% Si02. Reserva estima
da em 150 milhões de m3; 
-estrada Anápolis-Niquelândia, 40 km a norte da fábrica de Cimen
to Rio Branco. De 14 análises, 11 se situaram entre 42,9-54,9% CaO; 
0,6-3,9% MgO e 0-6,0% Si02. As restantes seriam mais magnesianas 
e menos calcíferas e silicosas. Reserva estimada em 50 milhões de 
m3; 
- Folha Goianésia (SE) e Folha Jaraguá (NE) dos autores em questão, 
onde nove análises forneceram: 24,3-30.7% CaO; 16,3-20,9% MgO. 
Reserva estimada em 1 O milhões de m3; e 
-Folha Barro Alto, sete análises onde a maioria (cinco) forneceu em 
média: 22,1-29,5% CaO e 15,9-25,5% MgO. 

Ainda Baeta Júnior et alii (op. cit ), em relacão aos calcários do 
Grupo Bambu í (Subgrupo Paraopeba neste relató.rio), ressaltaram sua 
textura sedimentar e pureza elevada, destacando na parte leste das 
Folhas Barro Alto e Verde-Maranhão algumas dezenas de milhões de 
metros cúbicos (aflorantes) de calcário com (uma análise) 54,3% 
C aO. 

Motta et alii (1972) no Projeto Niquelândia referiram-se a camadas 
e lentes de calcários do Bambu( de cores variadas, finos a médios, por 
vezes silicosos e piritosos, existentes a norte, sul e nordeste do Com
plexo Niquelândia. De nove análises, seis apresentaram: 28,6-30,8% 
CaO; 19,2-21,9% MgO e 0-2.4% Si0 2 • As demais: 48,8-50,4% CaO; 
2,5-2,7% MgO e 3,4-3,8% Si02 • Aquelas referentes ao Grupo Araxá 
(0 e NE do complexo) apareceriam também em lentes e camadas nas 
Folhas Serra do Aranha e Palmeirinha. Na primeira, de cinco análises, 
duas forneceram 51,4-52,4% CaO; 0,7-2,1% MgO e 1,1-1,7%Si02 , as 
demais: 29,7-35,4% C aO; 16,4-20,1% Si0 2 • Na Folha Palmeirinha, de 
10 análises, a grande maioria (nove) evidenciou valores de 27,7-31,0% 
CaO; 17,9-21,8% MgO e 0,7-11.4% Si0 2 • 

Nas porções centro-oeste e central da Folha SD.22, inúmeros 
afloramentos de rochas carbonatadas pertinentes à Formacão Araras 
se fazem presentes, sendo alguns deles comentados por Ribeiro Filho 
et ali i ( 1975), bem como no próprio texto deste relatório (vide 
1.2.2.17.2 - Formação Araras). Exemplos marcantes são os calcários 
dolomfticos posicionados a nordeste de Xavantina, margem direita do 
rio das Mortes e na estrada que liga as fazendas Jurema Azul e 
Futurista. 

Ainda na parte central da Folha em estudo, Ribeiro Filho et alii 
(1978) cadastraram 10 ocorrências de calcário marmorizado, relatan
do como mais importantes aquelas da serra da Titara (NE de Campi
norte), serra Dourada (leste de Posselândia) e as próximas de Pilar de 
Goiás-i tapaci. 

Thomé Filho & Olivatti (1980) cadastraram aproximadamente 
180 jazimentos de rochas carbonatadas no âmbito do centro-oeste e 
especificamente na Folha SD.22, cerca de 40 ocorrências, destacando-se 
em trabalhos de pesquisa: Formoso (METAGO). nas fazendas Furna 
da Onça e Cafundó (pó de calcário), tendo aí um moinho com capaci
dade instalada de 100.000 t/ano; Mara Rosa-Campinorte (Mineração 
Rio Vermelho S/A); Hidrolina, fazenda Cabeceira do Jacuba; São 
João d'Aiiança, serra do Passa Nove e Mato Seco; Padre Bernardo, 
fazenda Santa Maria (jazida nunca explorada). 

A região mais importante quanto à produção atual de calcário (pa
ra cimento) nos limites da Folha SD.22 sem dúvida é aquela de Co
rumbá de Goiás. A Cia. de Cimento Portland Rio Branco realizou na
quela região trabalhos específicos visando a definir reservas e tipo de 
aplicação das rochas carbonatadas, contribuindo em grande escala 
para um melhor conhecimento quantitativo dos mesmos Segundo 
informações de técnicos do 69 Distrito (DNPM), a região ora em pro
dução e situada próximo ao km 90 da BR-414, envolvendo denomina
ções locais como fazenda do Funil, fazenda Forjado, fazenda Estreito, 
fazenda Buriti do Jacaré etc., conteria mais de 13.000.000 de tonela
das medidas de calcário de excelente qualidade. Os da fazenda E'strei
to, por exemplo, apresentariam em média 94,0% de CaC03 e 2,5% 
de MgC03; fazenda Forjado, em média 90,0% de CaC03 e 2,00/o de 
MgC03. 

Com relação às rochas carbonatadas referenciadas por Baeta Júnior 
et ali i ( 1972) na região de Vila Propício, os resultados finais da pes
quisa confeccionados pela Dolomita do Brasil S/A, detentora dos 
alvarás locais, ainda segundo técnicos do 69 Distrito, determinaram 
reservas medidas superiores a 100.000.000 de toneladas, com teor 
médio de 30,0% de CaO e 19,5% de MgO. 
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Durante as viagens de campo os autores do presente trabalho tive
ram oportunidade de visitar na região centro-sul da Folha (Calcilân
dia) os depósitos de rochas carbonatadas explorados pela METAGO. 
Neste local, as frentes de trabalho afastadas em algumas centenas de 
metros atingiam à época alturas superiores a 20m, ressaltando um cal
cário dolom(tico cinza, compacto, estratificado, fraturado em várias 
direções. Na serra da Santa Rita (fazenda Cubatão), próximo à rodo
via que liga Lua Nova à estrada G0-070, observaram-se extensos aflo
ramentos de mármores dolomíticos finos, compactos e estratificados, 
intensamente cortados por veios de quartzo na parte norte do morro 
aflorante. 

1.5.2.2.7- Caolim 

Em que pese a abundância de corpos pegmatíticos e graníticos pegma
tóides, portadores regra geral de quantidades consideráveis de feldspa
tos e por vezes submetidos a processos pneumatol íticos/hidrotermais, 
muito pouco se conhece no centro-oeste a respeito de ocorrências 
significativas para extração do caolim. Motta eta/ii (1972), durante a 
execução do Projeto Niquelândia, ao posicionarem os pegmatitos pre
ferencialmente na zona central do maciço homônimo, ressaltaram 
uma grande quantidade de feldspato e/ou caolim (60% em média do 
volume), observados nos garimpos, imputando-lhes como uma rique
za em potencial da região. Marini et ali i ( 1974), abordando a presença 
deste mineral argiloso na área do Projeto Serra Dourada, enfatizaram 
sua associação com pegmatitos alterados, freqüentes na área, especial
mente nas Folhas de Trombas (NO e SO) e Dois de Junho (E). Apesar 
de não efetuarem análises específicas do caolim, creditaram ao mesmo 
possibilidades de sua utilização para cerâmica branca Machado, More
ton e Pinheiro (1980), na primeira etapa do Projeto Porangatu, des
creveram a 36 km ENE da cidade homônima raros afloramentos de 
um corpo anortosítico onde a COMI NAS S/A na ocasião extrairia 
caolim. Informações complementares acerca deste depósito não são 
disponíveis no momento, embora aquela empresa continue exploran
do o material argiloso. Existem ainda notícias de ocorrências de 
caolim nas rochas dos Grupos Paranoã-Bambuí, como ao norte de 
Brazlândia, município de Pe Bernardo,eregiãodopovoadodoQuebra 
Linha. 

1.5.2.2.8- Cianita e sillimanita 

Com relação ao primeiro aluminossilicato, o Estado de Goiás encon
tra-se bastante aquinhoado, embora nosso mercado interno não apre
sente grandes perspectivas de consumo. Na área do Projeto N iquelân
dia, Motta et ali i ( 1972) caracterizaram sua presença em veios de 
quartzo, pegmatitos e quartzitos, principalmente. Aos primeiros, os cita
dos autores forneceram maior importância, exemplificando a região 
de córrego Bacupari (fazenda Bacupari) como a melhor estudada. As 
concentrações de cianita a{ seriam caóticas, pequenas, os cristais centi
métricos, nas cores cinza e azul, com teores (uma análise) em AI203 
de 46,6% e Si02 de 36,0% e, como as demais, desprovidas de interes
se econômico. Durante a execução do Projeto Goiânia li, Pena et ali i 
(1975) elegeram a ocorrência posicionada a 15 km a O de Pirenópolis 
como a mais expressiva em cianita da área trabalhada pelos autores. 
Referiram-se a 53 poços de pesquisa abertos pela Mineradora Montita 
Ltda. e definiram uma reserva de ± 130 000 toneladas de minério 
supergênico (fragmentação de micaxistos talcificados e veios de quart
zo). Ao efetuar a compilação da Carta Geológica ao Milionésimo da 
Folha SD.22, Schobbenhaus Filho et a/ii (1975b), além das ocorrên
cias anteriormente citadas, mencionaram várias outras na região de 
Pilar de Goiás-Santa Terezinha de Goiás-Crixás e ltapaci, as quais 
não exibiam dados senão vagos e inconclusivos. Ribeiro Filho et a/ii 
(1978) relataram ocorrências de cianita nos terrenos gnáissicos ácidos 
da "Associação Metamórfica de Pilar de Goiás", região de Novo 
lguaçu-Chapada-Mara Rosa, bem como em gnaisses do Complexo 
Basal (córrego Luizão), ou como blocos soltos em afluentes dos rios 
dos Bois e Pouso Falso. Relacionando-as geneticamente a falhamentos 
em seqüências aluminosas, citaram a região de Novo Iguaçu como de 
importância econômica em potencial Araújo etalii (1979) abordaram 
a existência de cianita a leste do Complexo Cana-Brava, a cerca de 20 
km a nordeste da fazenda Lagoinha, incluída em rochas do Conjunto 
Cataclástico destes autores. Apareceria este material em zonas de 
falhas direcionadas N-S, como veios desenvolvidos sobre rochas ai um i
nosas. Machado et ali i ( 1981) cadastraram seis ocorrências de cianita 
na área do Projeto Porangatu, a saber: 



- serra dos Picos, onde o mineral aparece em quartzitos e em sericita 
xistos na forma de cristais tabulares milimêtricos a centimêtricos ou 
em níveis (atê 30 em) de cianititos. Estimaram uma reserva geológi· 
ca de vinte e um milhões de toneladas de cianita; 
- morro Caranã, semelhante à anterior, com doze milhões e meio de 
toneladas de cianita (reserva geológica); 
-faixa de Amaro Leite dos autores, duas ocorrências em um pequeno 
leito de cianita-muscovita·quartzo xisto ( 15% de cianita); e 
- fazenda Boa Esperança e fazenda Macieira, onde o mineral ocorre 
em uma faixa de muscovita·quartzo xisto cianit(fero ou em blocos 
maciços de cianititos. 

De acordo com informação de técnicos do 6<? Distrito do Departa· 
menta Nacional da Produção Mineral (DNPM), o principal depósito 
de cianita da Folha SD.22 localiza-se 30 km a nordeste de Santa 
Terezinha de Goiás, mais exatamente na serra das Araras. Esta ele· 
vação, constitu (da por rochas do tipo quartzitos, quartzo cianititos, 
cianititos e rochas cataclásticas (gnaisses?), acha-se inclusa, neste 
relatório, dentro do contexto Araxá. Lateralmente ocorrem rochas 
migmatfticas, gnáissicas e anfibolitos, de posicionamento estratigráfi· 
co duvidoso. Dois sistemas de falhas são visíveis na região, sendo o 
de direção NE marcante e concordante com a foliação (7) das rochas 
regionais. O outro sistema é ortogonal (NO), variando para NNO. 
Estruturas circulares visíveis em imagens de radar podem ser indicati· 
vas de intrusões pretéritas, hoje corpos anfibolitizados. A cianita 
ocorre associada ao quartzo ou na forma de boulders, formando 
blocos com até dois metros de diâmetro. Apresenta-se em tonalidades 
diversas, predominando as de azul, branco e cinza. Relativo à sua 
origem, parece caracterizar uma seqüência aluminosa que, submetida 
a esforços dinâmicos (stress), deu origem a concentrações deste mine· 
ral (cianititos). A reserva medida segundo o Anuário Mineral Brasilei· 
ro (1980) atinge aí 1 948.727 t de minério. 

Na região de Pirenópolis (fazenda Santa Rita) encontra-se cianita 
abundantemente disseminada no solo, ressaltando hábito prismático, 
coloração vermelha a violeta ou ainda azulada, proveniente da desagre· 
gação de clorita·sericita xistos ricos naquele mineral ( 15% de cianita) 
e pertencentes ao Grupo Araxá. Trabalhos efetuados pela Mineradora 
Montita Ltda. definiram na região uma reserva medida de 21.507 t 
do minério (Anuário Mineral Brasileiro, 1980). 

Com respeito à sillimanita, mineral do mesmo grupo aluminoso da 
cianita, existe uma breve citação de Barbosa et alii (1969) sobre sua 
presença (15%) em rochas granulíticas a leste de Uruaçu, próximo ao 
rio Maranhão. 

1.5.2.2.9- Corfndon 

Apenas em um local da Folha SD.22 encontra-se este óxido de alumí· 
nio anidro em abundância, daí as referências bibliográficas fixaram-se 
sobre este jazimento. Barbosa et ali i ( 1969) relataram a presença deste 
mineral em cristais chatos azulados de tamanho variável ou prismáti· 
cos e curtos (vários quilos), em coluviões provenientes da desagrega· 
ção de pegmatitos inclusos em rochas alcalinas {litchfielditos) existen· 
tes na bacia do rio das Almas. O aproveitamento do coríndon como 
subproduto do zircão foi alertado pelos citados autores. Relativo a 
esta mesma ocorrência, Marini et alii (1974) visualizaram cristais em 
forma de barrica presentes em corpos pegmatíticos (norte de Mata 
Azul) ou em coluviões provenientes destas rochas (fazenda Nova 
Aliança). Martins & Lemos (1981). na mesma região, informaram que 
as concentrações de coríndon e zircão podem atingir atê 30% do 
material formador colúvio. Visualizaram cristais de coloração cinza 
com maior freqüência e esporádico aparecimento da tonalidade azul· 
safira, bem como sua proveniência ligada somente a rocha alcalina. 
Por ocasião do presente trabalho caracterizaram-se inúmeros locais 
(coluviões) com a presença de cristais caramelados e azulados (4-6 em 
de tamanho) de coríndon associados ao zircão, inseridos neste relatá· 
rio como provenientes de desagregação da Unidade Alcalinas de Peixe. 

1.5.2.2.10- Crisotila 

A crisotila ocorre como uma variedade fibrosa de serpentina, geral· 
mente aparecendo nas fases finais da serpentinização das rochas ultra· 
básicas, e principalmente associada às zonas tectonicamente perturba· 
das com fraturamento intenso. Os depósitos maiores são possivelmen· 
te relacionados a uma fase hidrotermal posterior, especialmente 
associada à intrusão granítica ("granosserpentinização" dos autores 

russos). Nos corpos de mineralização amiantífera, a crisotila encontra· 
se em veios, freqüentemente entrelaçados em stockwork, com duas 
formas de orientação das fibras: o tipo cross, com fibras perpendi· 
cu lares ou de alto ângulo em relação às paredes dos veios, e o tipo slip, 
com fibras paralelas às paredes dos veios e fraturas, e sem importância 
econômica. Também associa-se à crisotila uma variedade fibroso-caiu· 
nar e quebradiça de composição semelhante, a qual denomina-se pi· 
crolita. 

As jazidas e as ocorrências significativas de crisotila no âmbito da 
Folha em estudo localizam-se nas faixas serpentiníticas dos grandes 
complexos básico-ultrabásicos, especialmente no Complexo Cana
Brava, onde está situada a jazida mais importante da América Latina. 
Uma pequena jazida apresenta-se na porção norte do Complexo Barro 
Alto, enquanto que as ocorrências no Complexo Niquelândia são de 
interesse econômico reduzido. As principais ocorrências da área foram 
abordadas de maneira generalizada por Lindenmayer ( 1970b), Nilson 
(1971) e Girado & Paixão (1973). 

A jazida de Cana-Brava localiza-se nas proximidades da cidade 
de Minaçu, na área aplainada no sopé da serra de Cana-Brava, com 
acesso pela estrada G0-241 (Santa Tereza-Minaçu), situando-se geo· 
logicamente na extremidade sudeste da zona u ltrabásica que afiara 
descontinuamente nos flancos sudeste e leste do Complexo Cana
Brava (Est 1 I V A) Está sendo explorada a jazida pela empresa S. A. 
Mineração de Amianto (SAMA) numa mina a céu aberto, a qual foi res
ponsável em 1979 pela produção de 98% da crisotila nacional, segun· 
do o Balanço Mineral Brasileiro (DNPM, 1980). Foram feitas breves 
referências à geologia da mina de Cana-Brava nos relatórios dos proje
tos de mapeamento regional que interessam à área, a saber, Barbosa 
et alii (1969); Marini et alii (1974); Marini, Fuck e Figueiredo (1976) 
e Araújo et ali i ( 1979), porêm as descrições' mais detalhadas encon
tram-se nos trabalhos publicados por técnicos da SAMA: Milewski et 
alii (1970); Milewski (1975) e Pamplona & Nagao (1981). 

Os afloramentos da jazida amiantífera foram localizados pelo geó· 
logo J.P. Milewski, da SAMA, em 1962, depois da descoberta por um 
garimpeiro, e a pesquisa preliminar começou imediatamente para ser 
paralisada logo em seguida atê 1965, quando foram concedidos os 
alvarás de pesquisa. Segundo Milewski (1975), os relatórios corres
pondentes foram entregues ao DN PM em 1966 e foram autorizados 
dois decretos de lavra em março de 1967 (atualmente a área da mina 
constitui-se de três decretos de lavra com área total de 14 km 2

). Deu
se o início da produção de crisotila (da zona A) em julho de 1967, 
aproveitando a usina-piloto ampliada, e posteriormente foi construída 
a usina de beneficiamento 1. A lavra da zona B começou em 1971 e 
no final do mesmo ano entrou em funcionamento a usina 2, respon
sável pela produção atual. Acompanhando as ampliações de capaci· 
dade, a produção aumentou sucessivamente até chegar a 168.000 t 
de fibra em 1980, conforme dados apresentados por Pamplona & Na· 
gao (1981). 

Na área da mina a zona ultrabásica atinge a maior expressão, com 
cerca de 1,5 km de largura, e compõe-se predominantemente de ser· 
pentinitos, originados de peridotitos (harzburgitos) e clinopiroxenitos, 
com piroxenitos subordinados. Encontra-se sotoposta às ultrabásicas 
com contato tectônico, uma zona de metabasitos (ep(doto·anfiboli
tos, anfibolitos e xistos magnesianos, com evidências de intenso re· 
trometamorfismo), a qual continua na porção basal dos flancos sul 
e leste do complexo. A zona principal do complexo, constituída de 
metagabros e metanoritos, ocorre sobreposta às rochas ultrabásica~ 
com contato gradacional. 

Segundo Pamplona & Nagao ( 1981), a faixa mineralizada em criso· 
ti la nos serpentinitos estende-se por cerca de 6.300 m, sendo 1.500 m 
no sentido E-0 e 4.800 m no sentido N..S, com largura de 60 a 200m, 
mergulhos de 30° a 50° para noroeste e oeste e profundidades pouco 
conhecidas até mais de 250 m. Três corpos principais de minérios 
foram caracterizados pelas sondagens da SAMA: dois nas zonas deno
minadas A e B, na parte basal do pacote serpentin(tico e atualmente 
em fase de lavra, e uma na zona F, na parte central do pacote e reser
vada para mineração futura. Os corpos apresentam mineralizações se
melhantes, porém com particularidades, principalmente em relação 
a espessura, mergulho e outras características morfológicas e estrutu· 
rais. Pamplona & Nagao (op. cit.) descreveram o corpo F como de for
ma grosseiramente tabular, com 2 km de comprimento, 60 m de largu· 
ra e um mínimo de 50 m de profundidade, fechando-se provavelmente 
a norte com um limite indefinido a sul, possivelmente com ligação à 
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zona A. O corpo A acha-se com extensão de mais de 900 m no sentido 
N-S, espessura de 70 a 11Om, mergulho de 40°-55° para oeste e apro
fu nda-se até mais de 250 m. Adelgaçando-se a norte, este corpo fica 
separado do corpo B por falhamento ao sul. Responsável pela maior 
parte da produção de crisotila, o corpo B mostra uma forma grosseira
mente tabular, com 1.000 m de comprimento, 70 a 11 O m de espessu
ra, mergulhos muito variáveis de 30° a 45° para oeste e profundidade 
de mais de 230 m. A lapa do corpo encontra-se aproximadamente a 
100 m por cima do contato inferior do serpentinito com metabasito 
e no limite sul o corpo apresenta uma inflexão para sudoeste, com 
possível continuidade para a zona C. Esta última zona, às margens do 
rio Bonito, mostra orientação E-0 com mergulho para norte, concor
dante à foliação do serpentinito, e ainda não foi efetivamente pesqui
sada. Segundo Milewski et ali i ( 1970), o teor e a qualidade de fibra 
nesta zona são inferiores. 

Os corpos de minério constituem-se de serpentinito com veios de 
crisotila, em stockwork, ou menos freqüentemente paralelos à direção 
geral da faixa, com fibra do tipo cross, flexível, de comprimento de 
1 a 20 mm (média de 6 mm). Os veios normalmente mostram-se par
tidos, com magnetita disseminada nas partições e nas extremidades 
das fibras. Milewski (1975) reportou uma variação no teor de crisotila 
recuperável dentro da mesma zona e entre zonas mineralizadas; geral
mente a fibra longa é mais concentrada na capa do corpo em serpen
tinito mais alterado e fraturado, enquanto a fibra curta ocorre na lapa 
em serpentinito duro e menos alterado. A fibra do tipo slip encontra
se somente nas zonas de intenso cisalhamento. O serpentinito encai
xante da mineralização apresenta diversas cores, com cinza-escuro pre
dominante na base e uma gradação para cinza-esverdeado, cinza-ama
relado e marrom, localmente avermelhada próximo ao contato do to
po. Segundo Pamplona & Nagao ( 1981), a litologia, com boa minerali
zação, caracteristicamente tem a cor verde-maçã, desenvolvida a partir 
dos planos de fraturas. Foi observada na cava A, durante uma visita 
à mina de Cana-Brava pela equipe deste projeto, uma estrutura deno
minada "casco de tartaruga" pelos técnicos da SAMA, a qual apresen
ta bandas de cor verde-maçã ao longo do fraturamento preenchido por 
veios de crisotila, em contraste ao fundo cinza-esverdeado escuro (Est 
1.1V B). Também durante a visita foi realizado um perfil de amostra
gem através da cava B, o qual mostrou que na área escolhida para o 
perfil o contato entre o serpentinito e o "metabasito" subjacente faz
se pela intercalação de faixas de serpentinização parcial em rochas com 
bandeamento milimétrico e a zona de cisalhamento freqüentemente 
presente no contato basal localiza-se dentro do corpo serpentinítico 
na lapa do minério. Próximo ao contato, apresenta-se o serpentinito 
cinza-escuro a quase preto, de granulação muito fina, com textura 
orientada e vênulas de crisotila (microfibra), seguido por serpentinito 
mineralizado de cor cinza-médio a escuro, com veios milimétricos de 
crisotila, na lapa do corpo de minério. Dentro do corpo o serpentini
to mostra-se de coloração verde-maçã clara a cinza-esverdeado, com 
veios de amianto de até 1 em de espessura em stockwork, e na capa o 
serpentinito mineralizado está recoberto por serpentinito estéril, mal 
exposto no limite ocidental da cava. 

No tocante aos aspectos genéticos dos jazimentos de crisotila de 
Cana-Brava, Pamplona & Nagao ( 1981) ressaltaram três fatores prin
cipais que condicionaram a formação do minério: 1) Rochas hospedei
ras de composição apropriada, que forneceram o material para fibras 
através da recristalização, especialmente no serpentinito verde-maçã e 
possivelmente na picrolita. 2) Formação de soluções serpentiníticas, 
ou seja, soluções hidrotermais ricas em magnésio e s(lica, as quais 
migraram nas falhas e fraturas para as zonas de tensão Existem abun
dantes evidências das atividades metassomáticas em todo o Complexo 
Cana-Brava, especialmente na faixa serpentinítica, e foi sugerida por 
Pamplona & Nagao (op. cit.) uma fonte de soluções hidrotermais li
gadas à intrusão dos granitos da serrra da Mesa e serra Branca. 3) Con
trole estrutural por fraturamento e cisalhamento. Nas zonas minera
lizadas os serpentinitos encontram-se intensamente fraturados, falha
dos e cisalhados, com evidências de esforços compressivos ( falhamen
tos inversos e cisalhamentos) e tensionais (falhamentos normais e ser 
pentinização ao longo de veios e fraturas). Um levantamento estrutu
ral por técnicos da SAMA nas cavas A e B, com medidas de falhas, 
fraturas e veios, revelou que a distribuição destas estruturas é geral
mente muito dispersa, sugerindo a atuação de diversas fases de defor
mação relacionadas a ciclos tectônicos distintos. Na evolução propos
ta por Pamplona & Nagao (op. cit.), fraturamento, falhamento e cisa-
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lhamento deveriam ter-se iniciado à época do primeiro processo de 
serpentinização e emplacement das rochas ultrabásicas, com a fase 
mineralizante contemporânea com o estágio tardimagmático dos gra
nitos regionais. Nesta fase os serpentinitos foram recristalizados sob 
os efeitos hidrotermais em extensos veios ou fendas de tensão, e a 
formação de fibras de crisotila provavelmente prolongou-se durante 
todo o Ciclo Pré-Brasiliano Pelo menos duas gerações de fibra são re
lacionadas a fases de compressão e descompressão com atitudes dife
rentes. Os falhamentos de idade pós-mineralização, responsáveis 
pelo basculamento ou deslocamento dos blocos tectônicos, foram 
atribuídos pelos referidos autores ao Ciclo Brasiliano. 

Segundo Pamplona & Nagao ( 1981), as reservas de minério e fibra 
da mina de Cana-Brava foram calculadas com base na sondagem, em 
malha principalmente de 35 x 35 m (zonas A e B), incluindo cálculos 
do teor e do valor da fibra recuperável depois da amostragem e aná
lise dos testemunhos em faixas de 10m de profundidade correspon
dentes às alturas das bancadas delimitadas com respeito a uma altitude 
de referência. Os blocos geométricos assim definidos têm teores e 
valores representativos da sondagem central, com áreas de influência 
determinadas pelo método de "meias distâncias" entre furos contí
guos, e cada bloco contém 30.000 t de minério ou estéril (densidade 
2,4 ) . Milewski ( 1975) reportou reservas totais (60% medidas e 40% 
indicadas e inferidas) de 43 milhões de toneladas de minério com teor 
médio de 7,9% e aproximadamente 3.4 milhões de toneladas de criso
tila (fibra) contida Reavaliações posteriores, com cálculos padroniza
dos de teor e valor da fibra e mais s~mdagens, aumentaram as reservas 
consideravelmente até chegar àquelas citadas por Pamplona & Nagao 
( 1981), com uma reserva total de 79,5 milhões de toneladas de miné
rio, com teor médio de 6,8% e 5,2 milhões de toneladas de crisotila 
contida. As reservas em 31 12.80 correspondentes a esta avaliação 
(Pamplona & Nagao, op. cit.) encontram-se detalhadas na Tabela 
1.XXXVIII. 

A lavra a céu aberto em duas cavas é feita por caminhão e carre
gadeira (Est. 1.V A.), com a extração de minério, estéril e decapea
mento (a relação estéril/minério final prevista é 1,08). Subseqüente
mente, o minério sofre processos de britagem, concentração, secagem, 
impactação, aspiração, classificação e abertura das fibras, para obter 
fibra livre de crisotila da qualidade adequada para as especificações do 
mercado. Os detalhes de mineração e beneficiamento da mina de 
Cana-Brava foram abordados exaustivamente por Girodo & Paixão 
(1973) e Milewski (1975). 

Outras ocorrências de crisotila localizam-se no âmbito do Comple
xo Cana-Brava, porém são destituídas de importância econômica. Du
rante os trabalhos de reconhecimento realizados pela equipe deste 
relatório, acompanhando geólogos da SAMA, foram verificadas duas 
ocorrências associadas à faixa serpentinítica no flanco leste do com
plexo. A primeira ocorrência encontra-se no córrego Forquilha, apro
ximadamente 1 O km a norte de Minaçu e a oeste da estrada que con
torna a serra de Cana-Brava, tendo sido descoberta durante a prospec
ção regional da SAMA. Neste local o serpentinito cinza-esverdeado, 
de granulação fina, apresenta-se mineralizado com vênulas milimétri
cas de crisotila do tipo microfibra cross, as quais são geralmente para
lelas ao bandeamento do serpentinito. A segunda ocorrência está loca-

TABELA 1 XXXVIII 
Reservas de minério e crisotila da Mina de Cana-Brava (SAMA) em 31 12 80 

(Pamplona & Nagao, 1981) 

Minério Zona A Zona B Zona C Zona F Total 

Teor médio 6,770,6 6,83% 4,25% 5,43% 6,79% 

Reserva 
23 565 176 t 29 343 660 t 654 000 t medida 

- 53 562 836 t 

Reserva 
5 533 824 t 2389512 t indicada 445 000 t 1 237 440 t 9 605 776 t 

Reserva 
2 250 000 t 1 320000 t in ferida 864 000 t 11925754t 16359 754 t 

Reserva 
31 3490001 33 053 172 t total 1 309 000 t 13817194 t 79 528366 t 

Crisotila 
contida 2121 214 t 2 255416 t 56 000 t 750282 t 5182912t 
total 



lizada na mesopotâmia dos rios Cana-Brava e Maranhão ("Barra do 
Cana-Brava"), aproximadamente 30 km a norte-nordeste de Minaçu. 
Nesta área, Barbosa et ali i (1969) e Schobbenhaus Filhoetalii (1975b) 
cadastraram uma ocorrência na fazenda Amaro Gomes, com veios de 
crisotila associada à magnetita fibrosa em afloramentos de serpentini
to ao longo de uma lombada de aproximadamente 4 km no sentido 
N-S. Foi pesquisada pela SAMA uma zona de extensão de 6 km, com 
levantamentos magnetométricos, escavação de poços e sondagem a dia
mante, principalmente nas anomalias magnéticas. Mais uma ocorrência 
de crisotila foi registrada por Barbosa et alii (1969) e Schobbenhaus 
Filho et ali i ( 1975b) a oeste do Complexo Cana-Brava, aparentemente 
associada a um corpo de serpentinito pesquisado para n(quel, entre o 
ribeirão Dois de Junho e o rio Cana-Brava. 

No Complexo Niquelândia, ocorrências de crisotila foram regis
tradas por Motta et ali i ( 1972) em três áreas dos serpentinitos da por
ção oriental da Zona Ultrabásica. A primeira área, do morro Águas 
Claras, localiza-se na encosta sudeste do morro, a 24 km de Niquelân
dia na estrada para as instalações da CODEMIN. A mineralização de 
crisotila do tipo fibra cross ocorre em zonas de fratura de direções 
variáveis (N2Q0-8000 a N200E) e mergulhos verticalizados, com vênu
las de espessura principalmente de O, 1 a 0,5 em, até uma máxima de 
2 em. As fibras podem ser bipartidas, com magnetita associada, e nos 
planos de cisalhamento a crisotila passa ao tipo fibra slip, de forma 
compacta e com até 30 em de comprimento. Encontra-se a faixa de 
concentração de vênulas com direção SO-NE e largura de menos que 
50 m. Durante as pesquisas da Cia. N(quel Tocantins em 1963-1964, 
com a escavação de trincheiras e poços, 1 O toneladas de fibras medi
das foram cubadas numa profundidade até 3m (diminuindo-se a con
centração de fibras abaixo desse n(vel), e a exploração da crisotila foi 
considerada como sendo antieconômica. 

Na segunda área, de Angiquinho, pesquisada pela Cia. N(quel To
cantins para n(quel later(tico na parte central-sul da Zona Ultrabási
ca, crisotila do tipo fibra slip acha-se numa faixa de dimensões de 50 
m x 50 m, próximo ao contato com gabro. As vênulas nessa área têm 
espessuras de O, 1 a 0,5 em, atingindo 1,5 em localmente, em fraturas 
de direções N40°·50°0 e N80°-90°E, Ocorrem comumente veios de 
antigorita e crisotila, com restos de olivina cortada por vênulas de cri
sotila, espessuras da ordem de 5-1 O em, apresentando direções N-S a 
N 1 0°E aparentemente concordante à foliação e com mergulhos de 
40°-50°NO ou localmente verticalizados. Foram realizados vários 
perfis para verificar a continuidade da faixa amiant(fera. 

Ainda segundo Motta et alii (1972), concentrações de crisotila 
apareceriam nas encostas leste e sul do morro da Cabeçuda, junto à 
zona de falhamento que separa este do morro Oco, na porção norte da 
Zona Ultrabásica. Aí ocorreriam asbesto do tipo fibra slip com até 
2,5 em de espessura em fraturas de direção N-S, aproximadamente 
paralelas à foliação das rochas encaixantes, e mergulhos subverticali
zados, associando-se a magnetita. As pesquisas realizadas em 1964 por 
uma empresa (Casa Sano?) inclu(ram trincheiras e furos de sondagem. 
Na mesma área, Schobbenhaus Filho et ali i ( 1975b) cadastraram uma 
ocorrência de crisotila no local lmburana. Motta et alii (1972) con
clu(ram em geral que as ocorrências pesquisadas no Complexo Nique
lândia são muito restritas, com a densidade de fraturas diminuindo 
abaixo de 3 m de profundidade, e com espaçamento relativamente 
grande entre as vênulas, tornando-se a exploração antieconômica. 

A norte do Complexo Niquelândia, Schmaltz (1976) referiu-se à 
pesquisa de amianto efetuada pela Rio Doce Geologia e Mineração 
S.A. - DOCEGEO, na fazenda Barriguda, a cerca de 5 km do acam
pamento da CODEMI N na estrada para Rosariana. Nessa área de ter
reno arrasado, um corpo serpentin(tico com forma grosseiramente se
micircular, associado a uma anomalia aeromagnética, foi reconhecido 
na fase de prospecção regional. O corpo acha-se tectonicamente sepa
rado da Zona Ultrabásíca do complexo, apresentando contatos por 
falha com rochas básicas da Zona Gabro-Norltica a su I, leste e oeste 
(no último lado com um pequeno corpo de piroxenito no contato), e 
com os quartzo micaxistos e anfibolitos do Grupo Araxá a norte. 
Ocorrências com raras fibras de crisotila em serpentinito alterado fo
ram mapeadas, principalmente próximo ao contato norte, e um levan
tamento de magnetometria terrestre delineou duas principais zonas 
anômalas associadas aos contatos de norte e sul. Sondagem a diaman
te foi utilizada para testar as anomalias, com quatro furos na zona 
norte e dois na zona sul. O primeiro furo a norte mostrou a melhor 
mineralização de crisotila, apresentando uma seção vertical de 12,80 

m, com um teor de 1 ,22% de fibras, geralmente do tipo slip. Porém, 
os furos locados a oeste e a leste do primeiro furo não revelaram 
continuidade de mineralização Na zona sul, um furo cortou minera
lização fraca de crisotila, principalmente com fribras do tipo slip. 
Em geral as rochas serpentinizadas não apresentavam cisalhamento in
tenso que possibilitaria um jazimento amiant(fero de porte razoável, e 
Schmaltz (op. cit.) concluiu pela negatividade econômica da área. Fo
ram realizados também pela DOCEGEO trabalhos de pesquisa para 
amianto na fazenda Cabeça de Porco, a norte da área da fazenda Barri
guda. A escavação de poços e sondagens a diamante naquela área reve
laram serpentinitos maciços e alterados em subsuperHcie, associados a 
uma anomalia aeromagnética. Quatro furos de sondagem locados nas 
anomalias magnéticas detectadas pelo levantamento terrestre mostra
ram apenas traços de crisotila nos serpentinitos e grandes quantidades 
de magnetita disseminada e em fraturas. 

No âmbito da Zona Ultrabásica do Complexo Barro Alto, urna 
ocorrência de crisotíla localiza-se 2,5 km a noroeste do povoado de 
Santo Antônio da Laguna e aproximadamente 15 km a norte-nordeste 
de Barro Alto na encosta sudeste da serra da Laguna (ou da Mala
cacheta). Segundo Milewski ( 1975), a crisotila nesta área foi descober
ta em 1954. Barbosa et alii (1969) referiram-se a uma área de pesqui
sa de aproximadamente 70 x 120m, tendo a SAMA e a Cia. N(quel 
Tocantins como concessionárias. Veios de crisotila de espessuras mili
métricas a 2 em associados a magnetita em serpentinito ocorreriam 
nesta região. Lindenmayer ( 1970b) incluiu esta ocorrência numa rela
ção de jazidas de crisotila no Estado de Goiás, calculando reservas 
globais de 2.000 t de fibra, com um teor recuperável de 5%, enquanto 
Nilson ( 1971) citou um teor de apenas 1 a 1,5% de fibra, com reservas 
idênticas do mineral. 

Baeta Júnior et ali i (1972) discorreram mais detalhadamente sobre 
o jazimento de Santo Antônio da Laguna, localizando o mesmo em 
serpentinito que afiara numa área restrita, recoberta por uma capa 
later(tica numa região aplainada no sopé da serra sustentada por olivi
na gabros. Segundo estes autores, a crisotila ocorreria em vênulas, 
mormente paralelas, com direção geral de N70°E, concordante à folia
ção do serpentinito, e mergulhos verticalizados, bem como entrelaça
dos ou com direções variadas. As fibras, predominantemente do tipo 
cross, com 1,5 a 2 em de comprimento em média, freqüentemente 
bipartidas, com magnetita principalmente nas suas extremidades e 
localmente silicificadas. O teor de fibras foi estimado em 6%, e nas 
zonas de maior cisalhamento aparecem fibras do tipo slip. As pesqui
sas da empresa SAMA entre 1962 e 1966 foram iniciadas com magne
tometria terrestre para delimitar o corpo serpentin(tico e localizar 
concentrações amiant(feras, e subseqüentemente as áreas de interesse 
foram investigadas por trincheiras, poços e sondagem. A partir de 
1970 a crisotila foi explorada pela empresa PERMATEX Cimento 
Amianto S.A., com lavra a céu aberto, aproveitando as trincheiras 
existentes, e com uma usina de beneficiamento no local. 

Foram cadastradas por Schobbenhaus Filho et ali i ( 1975b) duas 
ocorrências insignificantes de crisotila, associadas a pequenos corpos 
ultrabásicos, na fazenda lzidoro, a sudoeste de ltapaci (com talco), 
e na fazenda Caracol, a sudoeste de Pilar de Goiás (com antofilita e 
talco). 

1.5.2.2.11- Cristal de rocha 

Esta pedra semipreciosa e variedade de quartzo, nos dias atuais, tem 
sido alvo de trabalhos na Folha SD.22 apenas em regiões onde seus 
moradores, antigos garimpeiros, fixaram residência Revolvem estas 
pessoas rejeites antigos, entulhados na época da extração do cristal. 

Barbosa et alii (1969) mencionaram trabalhos garimpeiros para 
extração de lascas (miçangas) de cristal de rocha -ainda existentes 
nos antigos rejeites, amontoados na época áurea (Segunda Grande 
Guerra) de sua produção - nos vilarejos de Colinas (garimpo de Sa
mambaia) e São Luiz do Tocantins (garimpo de São Luis). Barbosa et 
ali i (op. cit.) assinalaram a decadência destes garimpos regra geral 
coluvionares e assim se expressaram quanto à origem dos cristais: "O 
mineral formou-se em veios primários nas fraturas dos quartzitos do 
Grupo Ara(, quando de sua deformação e metamorfismo, pelo fenô
meno conhecido como diferenciação metamórfica (simplesmente 
curta difusão da s(iica do quartzito para zonas de subpressão)" 

Baeta Júnior et ali i ( 1972) abordaram a existência de garimpos de 
cristal de rocha na confluência dos rios das Almas e Maranhão, e a 5,5 
km a nordeste do povoado de Dois Irmãos. Na primeira localidade 
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relacionaram-nos com rochas do Grupo Araxá e, quanto aos últimos, 
com metassedimentos da Formação Paraopeba. 

Ribeiro Filho et a/ii (1975) revelaram durante a execução do Pro
jeto Serra Azul quatro ocorrências entre as rochas e minerais de inte
resse, não divulgadas ~té então. Nas proximidades de Cocalinho (no
roeste), inclusos em rochas do Grupo Cuiabá, veios de quartzo por
tadores deste mineral foram mencionados pelos autores em questão. 
Cristal de rocha como subproduto do berilo, turmalina etc., extraí
do de pegmatitos ou associado com quartzitos do Grupo Ara( (garim
po da Rocinha), a( retirado de seus colúvios, foi referenciado nos tra
balhos de Marini, Fuck e Figueiredo (1976). 

1.5.2.2.12- Diamante 

Sem dúvida alguma, do ponto de vista comercial esta é a pedra precio
sa mais importante no âmbito da Folha SD.22, encontrando-se atual
mente em fase de produção no sudoeste da área deste relatório, onde 
ocorre associada ao ouro, o que a reveste de maior interesse. Faria et 
ali i ( 1969) no Projeto Geologia da região de I porá destacaram os cas
calhos dos rios Claro, Caiapó, Pilões e Santa Marta como responsáveis 
por dezenas de garimpos (aluviões com 3 a 5 m de profundidade) for
necedores de diamantes regra geral menores que um quilate. Pena et 
alii ( 1975) fizeram breves comentários a respeito destas ocorrências. 

Barbosa et ali i ( 1969), caracterizando a presença do diamante na 
Folha SD.22, enfatizaram os garimpos existentes na bacia do rio To
cantinzinho (margem direita), próximo ao povoado de Colinas (OSO). 
Segundo aqueles autores, encimado por areias finas inconsistentes e 
recobrindo quartzito argilo-micáceos, ocorre um leito contendo mata
cães de tamanhos diversos, cujos espaços vazios são preenchidos por 
um cascalho com matriz argilosa, material este trabalhado pelos garim
peiros. Ressaltaram ainda que "dentre os matacões, encontram-se 
alguns de um conglomerado ... e que, presumivelmente, é a matriz 
secundária do diamante. Esse tipo de conglomerado é encontrado na 
região fazendo parte da Formação Arraias". Dentro deste contexto, os 
autores posicionaram os garimpos do ribeirão dos Padres (2 km x 20m 
de largura) e de Chiqueiro de Pedra (30 x 10 m de largura), neste 
último inexistindo a cobertura arenosa inconsistente e o conglomera
do, tendo como satélites: ilmenita, sílex, rutilo, martita, calcedônia, 
cianita, granada, monazita, ardósia, filito e jaspe. Lessa Sobrinho 
& Andrade (1971) assinalaram garimpagem de diamante no rio Claro, 
próximo ao vilarejo de Betânia, onde alguns exemplares de 20 a 50 
pontos teriam sido achados. No rio Culuene, a montante da fazenda 
Beck e a jusante da fazenda Azul, Ribeiro Filho et a/ii (1975) citaram 
pequeno garimpo de diamante aluvionar, desenvolvido em região da 
Formação Diamantino. Referiram-se ainda à presença de quimberlitos, 
possível rocha-matriz do diamante, na região de Paranatinga, local 
onde a SOPEMI S. A. realizava trabalhos de prospecção 

Várias regiões de garimpo de diamante aluvionar foram citadas 
por Costa et alii (1975), sendo os principais aqueles dos rios Batovi, 
Piranhas, Coliseu, Culuene e Pacuneiro, onde cristais regra geral bem 
arestados, incolores ou levemente amarelados, de pequeno tamanho, 
foram extraídos rudimentarmente. Estes mesmos garimpos e outros 
abordados anteriormente foram comentados por Schobbenhaus Filho 
et alii ( 1975b). 

No canto sudoeste da Folha, em regiões do rio Piranha, limite da 
fazenda homônima com a fazenda Umuarama, foi coletada no presen
te trabalho uma amostra de concentrado de bateia que revelou, entre 
vários minerais e fragmentos de rocha, a presença de ilmenita, granada 
e cromo diopsídio, índices de uma paragênese quimberlítica (fonte 
próxima?) Tentando melhor conhecer a região, mais uma vez recor
reu-se aos técnicos do 6Q Distrito ( DNPM), os quais informaram sobre 
a geologia da planície aluvionar 

Os depósitos aluvionares no sudoeste da Folha SD.22 evidenciam 
espessuras variáveis entre 1 a 20 m, raramente fogem a este padrão. 
A base de tais depósitos é constituída por cascalhos diamantíferos, 
repousando sobre os sedimentos paleozóicos da Bacia do Paraná. 
As camadas de cascalho variam em espessura de 0,5 a 1Om, ressaltan
do os eixos que as compõem, composição de chert e si/ex principal
mente, e formas arredondadas. 

1.5.2.2.13- Esmeralda 

Trata-se de uma variedade de berilo, cor verde-grama forte e com 
aspecto aveludado. Independente de seus defeitos quando de grandes 
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dimensões, atinge preços elevadíssimos no comércio das pedras precio
sas. Nos tratos da Folha SD.22 Goiás, duas localidades foram alvos de 
citações bibliográficas: serra Dourada, com alguma freqüência, e Po
rangatu, a última nos trabalhos de Machado, Moreton e Pinheiro 
( 1980) e Machado et ali i ( 1981) Recentemente três outras localidades 
têm sido referendadas devido à descoberta da esmeralda e ao afluxo 
de garimpeiros; Santa Terezinha de Goiás, Amaralina e Pirenópolis, 
esta sem grandes comprovações, 

Marini et ali i ( 1974), ao mencionarem cassiterita na região do Pé la
Ema (serra Dourada), alertaram quanto à existência de importante 
ocorrência de esmeralda naquele local, cujos trabalhos de exploração 
se desenvolviam intensivamente. 

Cassedanne ( 1976b), abordando a geologia de algumas jazidas de 
gemas brasileiras, mencionou ligeiramente esmeraldas ocorrendo em 
zonas de pegmatitos estan(feros na serra Branca Parece que em reali
dade o autor gostaria de referir-se à ocorrência citada por Marini et 
alíi (1974) anteriormente. 

Moreira (1977), referindo-se à ocorrência do Péla-Ema (serra 
Dourada), assim se expressou: "A esmeralda ocorre em delgados veios
camadas de natureza pegmatítica (com biotita xisto) encaixados nos 
primeiros níveis de xisto circundante ao granito, em pequenos depó
sitos eluviais, ou nos relictos de biotita xisto dentro do granito". Acre 
ditava o autor que os biotita xistos acima mencionados seriam apó
fises de natureza serpentinítica. 

Eluviões e pegmatitos portadores de esmeralda foram divulgados 
no trabalho de Souza & Zalán ( 1977), na serra Dourada. Nas rochas 
filoneanas, acham-se incrustadas em cristais de quartzo, sempre em 
contato com lentes ricas em biotita do micaxisto, assinalaram aqueles 
autores. 

Machado, Moreton e Pinheiro ( 1980) informaram a existência de 
um garimpa de esmeralda na cidade de Porangatu (SD.22-X-D), pró
ximo ao abrigo dos velhos Ocorreria (não visualizada) em biotita 
xistos associados a clorita xistos e pegmatitos. Machado et ali i ( 1981), 
ainda com relação à ocorrência do abrigo dos velhos, assinalaram uma 
faixa mineralizada com 2 a 3 m de largura, em cujo rejeito diminutas 
pedras manchadas e fraturadas foram recolhidas pelos autores. Levan
do em consideração o padrão do jazimento, ou seja, a associação de 
pegmatitos com encraves ou intrusões de caráter básico ou ainda com 
basitos e ultrabasitos do "Conjunto Vulcanossedimentar" destes autO" 
res, ressaltaram a região a nordeste da fazenda Coura Danta como um 
importante local para prospecção de esmeraldas. 

Quanto às esmeraldas ultimamente descobertas, as informações de 
técnicos do DNPM (69 Distrito) são ainda escassas, embora de grande 
contribuição. Mencionaram pequenos trabalhos de garimpagem (6 ho
mens) em terras da fazenda Altamira, a sete quilômetros a sul de Ama
ralina, onde veios de quartzo encaixados em gnaisses anfibolíticos 
continham exemplares da pedra preciosa. Em Santa Terezinha de 
Goiás, 21 km a norte desta cidade, dentro da fazenda São João, inten
sos trabalhos de garimpagem estariam se processando numa seqüên
cia de rochas do tipo clorita xisto, talco xisto ferruginoso e talco xisto 
feldspático O primeiro e o último tipo litológico são regra geral os 
portadores da esmeralda. Afloramentos de quartzo segregado acham
se freqüentemente espalhados na região. Os dados sobre o garimpo de 
esmeralda descoberto a cerca de 18 km a noroeste de Pirenópolis, 
na fazenda Contendas, são ainda imprecisos, parecendo ligar-se a 
esmeralda a bolsões de biotititos. 

1.5.2.2.14- Fluorita 

As principais ocorrências de fluorita na Folha em estudo encontram-se 
associadas aos processos de alteração metassomática impressos em 
corpos graníticos posicionados no nordeste da área. Nenhum estudo 
sistemático para determinar a viabilidade econômica deste mineral foi 
efetivado, principalmente na serra Branca, onde parece ser mais abun
dante. Um outro ambiente onde a fluorita encontrou condições pro
p(cias para desenvolver-se foi aquele carbonático do Grupo Bambu(. 
Inúmeras ocorrências neste contexto são conhecidas a leste da Folha 
SD.22, na região entre Galheiros e Aurora do Norte ou mais a leste, 
como em Montalvânia (Bruni et ali i, 1976). Godoy ( 1968), sem 
entrar em detalhes, relatou a presença de fluorita em pegmatitos na 
região de Uruaçu. Marques et ali i; ( 1973), abordando o depósito esta
n (fero da serra Branca, identificaram uma variedade de greísen porta-



dor de fluorita roxa, perfazendo entre Q-15% da composição do mes
mo. 

Em associação com veios de quartzo ou disseminada no interior 
dos greisens da serra Branca, fluorita com possibilidade de ser aprovei
tada como subproduto do estanho naquela região foi citada por Mari
ni, Fuck e Figueiredo (1976)_ 

Andrade ( 1978) elegeu os greisens lenticulares e de fraturas e os 
greisens endógenos, por ele definidos na serra Branca como portadores 
das melhores concentrações de fluorita. Nos primeiros, apareceria na 
forma nodu lar, podendo atingir até 20 em de comprimento, orientado 
segundo a xistosidade principal dos greisens e associado ao berilo e à 
fenacita Ocorreria ainda em níveis de 1 a 5 mm de espessura. Nos 
greisens endógenos é freqüente sua associação com o óxido de esta
nho e minerais de cobre. Andrade (op. cit.) referiu-se também a veios 
de quartzo onde a fluorita preenche cavidades de forma e tamanhos 
variados, bem como à existência deste fluoreto nas rochas encaixan
tes greisenizadas do maciço. Concluindo, assinalou como sua caracte
rística mais marcante as diversas tonalidades que apresenta de acordo 
com o posicionamento das rochas do maciço: filões de quartzo, 
greisens lenticu lares ou de fratura inseridos nas fácies graníticas evi
denciam fluorita incolor; fácies de greisen mais inferior, fluorita vio
lácea a rosa; greisens endógenos mais superiores e exogreisens, fluorita 
verde ou verde-azulada, raramente violácea. 

Na região do corpo granítico da serra Dourada, principalmente na 
borda leste, indícios de fluorita se fazem presentes de modo acentua
do, o que levou Marini et ali i ( 1974) a indagar sobre possíveis con
centrações da mesma Fernandes & Hildred (1981) evidenciaram na 
borda sul deste mesmo corpo fluorita em greisens lenticulares ou em 
granitos greisenizados, sendo um dos minerais-padrão utilizados pelos 
autores para posicionar o trend da evolução dos processos metassomá
ticos aí desenvolvidos. 

1.5.2 2.15- Grafita 

Em várias unidades litoestratigráficas tivemos a oportunidade de assis
tir o desenvolvimento de ocorrências grafitosas no Centro-Oeste bra
sileiro, embora em apenas um local a mesma tivesse sido alvo de 
exploração (norte de Mata Azul). Resultados ar~alíticos colhidos da 
bibliografia revelam que tais concentrações estudadas deixam muito 
a desejar quanto ao teor em carbono fixo Outras aparentemente mais 
promissoras não se enquadram como objeto de análise dos projetos 
onde foram caracterizadas. Barbosa et ali i ( 1969), referindo-se a este 
mineral na área em epígrafe, caracterizaram a existência de um distri
to produtor da mesma na região a norte (± 50 km) de Mata Azul, 
onde uma camada grafitosa encaixada concordantemente em biotita 
gnaisses teria, através de catas de lavra e trincheiras abertas, suas di
mensões grosseiramente delineadas, totalizando indicativamente o de
pósito, 2.500 toneladas. Mencionaram ainda outra ocorrência a nor
deste, na margem direita do rio das Almas, com grande semelhança à 
anterior, embora de importância inferior. Lessa Sobrinho & Andrade 
(1971) abordaram a presença de xistos grafitosos (lentes) inseridos 
nos metassedimentos do Grupo Araxá na serra de Santa Rita (atribuí
dos ao Grupo Pilar de Goiás no presente relatório). 

Wernick & Corso ( 1972) relataram a existência de corpos filonea
nos de grafita lamelar associada a biotita xistos na região de Mata 
Azul, nos locais denominados Patrimônio, Quebra e Tamboril. No pri
meiro, através de trincheiras e escavações ali existentes, constataram 
corpos de minério irregulares, cujas espessuras variavam de alguns 
centímetros a um metro e teores oscilantes entre 40% de carbono em 
amostras de calha a mais de 70% em bolsões. Estimaram cerca de 
2.000 t de minério de grafita retiradas nesta área. Na localidade de 
Quebra, em que pese visualizarem apenas delgados filetes verticaliza
dos de grafita, ainda inseridos em biotita xistos, alertaram quanto à 
existência de indícios de mineralização contidos em uma faixa de 1 5 
por 2 km. Na última localidade, embora inexistissem praticamen;e 
trabalhos de pesquisa, identificaram caracteres iguais àqueles de Que
bra. Levando em consideração a ausência de veios de grafita discor
dantes às camadas xistosas, o confinamento da mineralização aos bio
tita xistos e a ausência de corpos graníticos às proximidades, atribuí
ram aos depósitos uma origem metamórfica a partir de sedimentos 
carbonosos. Concluíram ainda citados autores que trabalhos adicio
nais seriam necessários para melhor caracterizar o potencial da região. 
Baeta Júnior et alii (1972) fizeram referência a várias ocorrências 
(mais de dez) de xistos grafitosos e lentes de filitos grafitosos da por-

ção superior do Grupo Araxá, na área do Projeto Goianésia-Barro 
Alto. Na estrada BR-414 (Anápolis-N iquelândia), a 6 km a norte da 
fábrica de cimento R i o Branco, uma amostra coletada revelou os se
guintes valores: umidade + material volátil - 3,0% cinzas - 92,8%; 
carbono fixo - 4,2%. 

Filitos do Grupo Bambu( aflorantes entre o povoado de Dois 
Irmãos e Niquelândia, cujas amostras (onze) coletadas por ocasião 
do desenvolvimento do Projeto Niquelândia (Motta et ali i, 1972) fo
ram submetidas a análises químicas, revelaram resultados compreen
didos entre 0,2 e 1,8% de carbono fixo. Marini et alii (1974), além 
das ocorrências de grafita a norte da Mata Azul, mencionaram na por
ção sudeste da Folha Serra da Mesa do Projeto Serra Dourada camadas 
com até três metros de espessura de xistos grafitosos com teores apa
rentemente baixos de carbono fixo. Marini, Fuck e Figueiredo (1976) 
relataram inúmeras ocorrências de xisto grafitoso em camadas e lentes, 
inclusas em gnaisses da Formação Cachoeira das I:Ôguas e xistos dos 
Grupos Serra da Mesa e Araí. Estimaram teor em carbono fixo inferior 
a 10% para estas rochas e, em termos de dimensão, ressaltaram a 
camada do córrego Batéia e aquela que circunscreve a serra Branca, 
com dez e sessenta metros de espessura, respectivamente. 

R i beiro Filho et ali i ( 1978) mencionaram lentes de grafita associa
das à seqüência vulcanossedimentar do Grupo Araxá na fazenda Dois 
Irmãos e fazenda dos Vieira, respectivamente, na estrada ltapaci
Guarinos e córrego Cabaça!. Referiram-se ainda a furos de sondagem 
efetivados pelo Projeto Geofísico Brasil-Canadá (6 furos), onde gra
fita quase pura, detectada em alguns deles, revelou espessura de quase 
um metro. Tendo em vista a extensão da faixa grafitosa, sugeriram es
tudos mais detalhados para definir sua potencialidade. 

1.5.2.2.16- Granada 

Este silicato de composição múltipla representou um papel importan
te na metalogenia da Folha SD.22, responsável que foi, como consti
tuinte principal das rochas gondíticas, pela formação de vários depósi
tos pequenos de manganês Como acessórios, acham-se freqüentemen
te presentes nas rochas do Complexo Goiano rochas xistosas dos Gru
pos Pilar de Goiás e Araxá, pegmatitos etc. Um outro ambiente onde 
este mineral é de alta importância é aquele das rochas alcalinas, mais 
proeminente no centro-sul e no sudoeste da Folha em tela, onde sua 
presença pode ser indicativa, com outros minerais, de corpos quimber· 
líticos portadores de diamante. Entretanto, menções específicas sobre 
o desenvolvimento de granadas na área deste relatório e com fins 
econômicos são raras, como será visto a seguir. 

Barbosa et alii (1969) ressaltaram a grande quantidade (± 20%) 
deste mineral em rochas granulíticas aflorantes, aproximadamente 1 O 
km a leste de Uruaçu. Tendo em vista o volume de material represen
tado por este litótipo, cerca de 50 milhões de metros cúbicos e as pró
prias condições topográficas locais admitiram uma lavra a céu aberto 
para sua extração. Marini et alii (1974) fizeram referências a cristais 
de almandina de cores intensas e límpidas, utilizados como subprodu
to de berilo, turmalina ou mica na exploração de pegmatitos, na Folha 
de Mata Azul do Projeto Serra Dourada. Em associação com xistos 
do Grupo Araxá, mencionaram cristais (até 3 em) de granada atape
tando o solo proveniente destas rochas na serra Grande, próximo às 
cabeceiras do córrego Boqueirão, e a 3 km a sul de Canalina Associa
dos com mineralizações de estanho na serra Dourada, exemplares de 
almandina foram explorados durante alguns anos e utilizados para fins 
de lapidação, segundo Souza & Zalán ( 1977). 

1.5.2.2.17- Mica (muscovita) 

Independentemente dos seus tempos de formação, os pegmatitos de
senvolvidos nos limites da Folha em questão foram também responsá
veis pelos jazimentos de mica, explorados apenas em regime de garim
pagem. A muscovita predomina amplamente sobre a lepidotita e a 
vermiculita e, em função dos seus termos consagrados de forma iso
lada, optamos por descrevê-las separadamente. Barbosa et ali i ( 1969) 
revelaram a existência de vários garimpos abandonados ou em ativida
dade à época de seus trabalhos no Projeto Brasília-Goiás, notadamen
te na bacia do rio Capivara, serra Dourada, serra da Mantiqueira e 
Santo Antônio da Laguna. Nas duas primeiras regiões, a muscovita 
extraída (livros) exibia cor rosada e verde, respectivamente, inclusa 
em pegmatitos, encaixados nos metassedimentos do Grupo Araxá. 
Nas duas últimas localidades, as encaixantes dos pegmatitos eram ro-
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chas básicas ou ultrabásicas das serras da Mantiqueira e Santa Bárbara. 
Especificamente na serra da Mantiqueira, junto ao acampamento da 
Cia. N(quel Tocantins, na localidade Macedo, o pegmatito era explo
rado subterraneamente (poço vertical e galeria) já atingindo àquela 
época extensão da ordem de 1 00 m. 

Diques de pegmatitos ácidos(± 20) com possançada ordem de 1-3 
m, alguns mineralizados a mica e posicionados mais freqüentemente 
na zona de rochas gábricas, foram citados no trabalho de Baeta Jú
nior et ali i ( 1972) na região de Goianésia-Barro Alto. As principais 
características das micas seriam uma distribuição irregular, com blocos 
imperfeitos, forma de livros e réguas, grau de aproveitamento da mica 
extraída (± 30%) e, relativo ao seu tamanho, três quartos das placas 
retiradas atingiam 150 cm 2 ; raras alcançavam 350 cm 2 . 

Motta et alii (1972) realizaram um estudo mais completo sobre 
os pegmatitos da região de Niquelândia, provenientes das amostras 
de 25 garimpos, dos quais apenas quatro encontravam-se em ativida
de (Canta-Galo, Arriba-Saia, Lavra e Totonho) para exploração da 
mica. Neste complexo, os pegmatitos posicionavam-se principalmente 
na sua zona central e, tendo em vista os trabalhos já atingirem o nível 
freático, o preço baixo pago pela mica e a falta de recursos financei· 
ros do garimpeiro, os garimpos tendem a ser abandonados segundo 
esses autores. 

Marini et alii ( 1974) assinalaram vários corpos de pegmatitos ga
rimpados para extração de mica, sobressaindo dentre estes o da fazen
da Agua Quente (rio Capivara) com placas de 15 a 25 em de largura 
e 5 a 1 O em de espessura. Mencionaram ainda garimpos nas fazendas 
Manuel Luiz e Luizão (Folha Dois de Junho), no Péla-Ema e Mica 
Verde (Folha Serra da Mesa) e na fazenda Iracema, a 2 km do morro 
da Mesa. A extração da mica, como em quase todos os garimpos da 
região, se processava através da abertura de catas e túneis Todas loca
lizam-se na Folha SD.22-X-D deste relatório 

Quatro ocorrências de mica muscovita (Posselândia, norte de Gua
rinos e leste de Mara Rosa) foram abordadas por Ribeiro Filho et ali i 
(1978), os quais admitiram como rochas hospedeiras pegmatitos que 
cortam indiscriminadamente rochas gnáissicas ácidas e básico-ultrabâ
sicas originados por soluções desenvolvidas durante os eventos migmá
ticos an ocorridos. 

Araújo et ali i ( 1979) fizeram citações quanto à existência de pla
cas micáceas em pegmatitos de dimensões reduzidas encaixadas em 
rochas do Complexo Basal (SO da fazenda São Luiz) e do Complexo 
Cana-Brava (córrego Curral). 

Machado et ali i ( 1981) referiram-se a uma ocorrência isolada de 
muscovita na fazenda Boa Vista, onde o rejeito visualizado continha 
placas de mica inferiores a 20 em de diâmetro. Destoando do quadro 
geral destas mineralizações, as encaixantes deste depósito seriam 
rochas gabróides, embora segundo os autores processos hidrotermais 
pudessem ser os responsáveis pela ocorrência micácea. 

1.5.2 2.18- Talco 

Encontra-se o talco como produto de alteração (talcificação) princi
palmente das rochas ultrabásicas serpentinizadas, apresentando-se em 
várias formas: talco xisto, esteatito (maciço e compacto, de granula
ção fina) e talco lamelar (foliado, de granulação grosseira). As ocor
rências dessa substância mineral são amplamente distribuídas na Fo
lha SD.22, nas auréolas de contato e associadas às zonas de falhamen
to, fraturamento e cisalhamento dos corpos serpentiníticos, intrusi
vos no Complexo Goiano e nos grupos Pilar de Goiás e Araxá. As 
maiores concentrações de ocorrências localizam-se nas regiões de Cri
xás, Pilar de Goiás, ltapaci, Niquelândia, Goiás e Jussara, com aprovei
tamento localmente em regime de garimpagem intermitente. 

A principal região produtora foi localizada por Schobbenhaus 
Filho et alii (1975b) nos municípios de Crixás, Pilar de Goiás e lta
paci (Folhas SD.22-Z-A e SD. 22-Z-B) Foram cadastradas as seguintes 
ocorrências associadas a pequenos corpos serpentiníticos: fazenda 
Santo Antônio do Angico, a oeste de Hidrolina (município homôni
mo); área de Cedrolina, na estrada Pilar de Goiás-Santa Terezinha de 
Goiás (munidpio de Pilar de Goiás); fazenda União e Progresso, a 
norte de Pilar de Goiás; fazenda Chácara das Flores, a norte de Pilar 
de Goiás; ribeirão Tocambira, a oeste de Pilar de Goiás; fazenda Cara
col, a sudoeste de Pilar de Goiás; próximo a São José do Caiamar (mu
nicípio de ltapaci); e fazenda Boa Vista, na estrada São José do 
Caiamar-Crixás (munidpio de Crixás). Anteriormente, Pinheiro 
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( 1973) reportou ocorrências de talco na serra da Figura e em outras 
áreas (munidpio de ltapaci), na fazenda Caracol (município de Pilar 
de Goiás) e no córrego Forquilha (município de Crixás). 

Na mesma região, Ribeiro Filho etalii (1978) registraram 18 ocor
rências de talco, principalmente na área entre Pilar de Goiás e São 
José do Caiamar. As ocorrências são geralmente pequenas, com talco 
lamelar em zonas de fratura nos serpentinitos intrusivos na "Associa
ção Metamórfica de Pilar de Goiás" destes autores e principalmente 
no Grupo Araxá. A atividade garimpeira foi descrita como sendo in
tensa nessa região, com muitos garimpos abandonados e outros ainda 
ativos à época dos trabalhos de mapeamento. As cabeceiras do rio 
Patricinho, a oeste de ltapaci, no âmbito do Grupo Araxá, forarn con
sideradas por Ribeiro Filho et alii (op. cit.) como o distrito com maior 
potencial para talco, seguidas pela faixa de Pilar de Goiãs-Hidrolina, 
no âmbito da "Associação Metamórfica Pilar de Goiás" (Grupo Pilar 
de Goiás no presente relatório) 

Localizam-se numerosas ocorrências taldferas nas regiões de Jussa
ra, ltapirapuã e Goiás, na parte centro-sul da área em estudo (Folha 
SD.22-Z-C). Durante os trabalhos do Projeto Jussara, Lessa Sobrinho 
& Andrade ( 1971) constataram a existência de talco xistos oriundos 
de corpos anfibolíticos nos gnaisses do Complexo Basal (Complexo 
Goiano deste relatório), a 8 km a sudeste de Jussara, com talco de 
baixa qualidade dentro de uma área de 30 km 2 com afloramentos 
descontínuos. Na fazenda Sebastião Braga, no lado oeste da serra de 
Santa Rita (ou do Cubatão), no munidpio de Goiás, Lessa Sobrinho 
& Andrade (op. cit.) descreveram talco xistos oriundos de serpentini
to em um corpo intrusivo no Grupo Araxá (essa seqüência foi correla
cionada com o Grupo Pilar de Goiás pela equipe deste relatório). 
A área encerra uma ocorrência de talco lamelar com placas de até 
20 em de diâmetro perpendiculares às paredes dos veios que mostram 
extensão superior a 20 m numa direção geral E-0. O talco, de cor 
verde, contém poucas impurezas e ocorre em um grande número de 
fraturas mineralizadas, tendo sido garimpado pelo proprietário da fa
zenda. As ocorrências supracitadas foram cadastradas também por 
Schobbenhaus Filho et alii (1975b). bem como mais três, ao sul e ao 
norte de ltapirapuã. 

No relatório de viagem de Vasconcelos et alii (1973), foram des
critas ocorrências de talco ou pirofilita na área da Colônia de Uvá, a 
oeste da cidade de Goiás, no município de Goiás. Segundo estes auto
res, o mineral em questão ocorre na forma compacta, de cor averme
lhada, nos morros ao redor do referido povoado e também associado a 
tremolita e actinolita em fraturas de serpentinito a 2 km a leste do 
povoado, na fazenda Cristal Uma ocorrência de talco foi cadastra
da também no distrito da Colônia de Uvá (Cruz das Almas e outros 
locais) por Pinheiro ( 1973). 

Nas proximidades da cidade de Goiás apresentam-se várias ocor
rências de talco a noroeste e um corpo de serpentinito talcificado na 
margem direita do rio Bagagem, a sudeste da cidade. Uma pequena 
ocorrência de talco, localmente maciço (esteatítico), foi cadastrada 
por Pena et alii (1975) às margens do rio Vermelho na saída da cidade 
de Goiás para F aí na Foi registrada nesta área por Schobbenhaus Fi
lho et alii (1975b) uma única ocorrência na fazenda Pedra de Amolar. 
Durante as atividades de campo deste relatório foi visitada a referida 
ocorrência a sudoeste da cidade de Goiás, verificando-se que a mesma 
localiza-se ao sul dos limites da Folha SD.22. Outras ocorrências na 
área foram visitadas, incluindo a única explorada, aproximadamente 
3,5 km a noroeste da cidade de Goiás, onde se processavam os traba
lhos não mecanizados da CEM I NA. A norte desta ocorrência e tam
bém no âmbito do Grupo Pilar de Goiás, existe outra na fazenda do 
Sr. Luiz Hensinas, com afloramentos descontínuos de esteatito en
caixando talco lamelar em cores verdes, com dimensões da ordem de 
20 em, em veios de possanças métricas. Para oeste, já nos domínios 
do Complexo Goiano, afloram talco xistos na margem esquerda do 
rio Vermelho, a norte da estrada BR-070, mais especificamente nas 
terras da fazenda Barra do Agápito e adjacências. Nesta área duas 
ocorrências talcíferas foram individualizadas, com aquela ao sul apre
sentando vestígios de garimpagem pretérita 

Na fazenda Taboquinha, a 26 km a NE de Formoso (Folha SD.22-
X-D), Barbosa et alii (1969) mencionaram a presença de uma lente 
de talco xistos com largura de 12 m, extensão de 40 m e 6.500 t de 
material talcífero, a qual encontra-se encaixada em micaxistos do Gru
po Araxá com veios de quartzo. 



Ocorrências de talco maciço e/ou lamelar foram registradas por 
Motta et alii (1972) e Schobbenhaus Filho et alii (1975b) a norte e 
nordeste do Complexo Niquelândia, associadas a xistos com tremolita, 
actinolita e talco do Grupo Araxá. A ocorrência mais expressiva afiara 
com área aproximada de 1 km2 no chamado morro do Talco, a leste 
da serra Negra e próximo ao rio Bagagem, porém as ocorrências são 
geralmente pequenas e antieconômicas na opinião de Motta et alii 
(1972). 

Na região de Jaraguá (Folha SD.22-Z-D) Baeta Júnior et ali i 
( 1972) referiram-se a três pequenos afloramentos de talco xistos rela
cionados a corpos de serpentinito intrusivo no Grupo Araxá, e Schob
benhaus Filho et alii (1975b) cadastraram uma ocorrência de talco 
num corpo serpentin(tico no local Malhador, na margem direita do 
rio do Peixe. 

1.5 2.2.19- Topázio 

A totalidade de informações obtidas na literatura geológica sobre a 
presença de topázio na Folha SD.22 é algo desanimadora, embora suas 
perspectivas não o sejam. Os próprios dados, excetuando-se aqueles 
onde o mesmo aparece como acessório das rochas gran(ticas ou de 
seus produtos metassomáticos, são incompletos ou imprecisos. Na 
serra Branca, as primeiras not(cias sobre a existência de topázio em 
greisens como constituinte acessório dos mesmos foram divulgadas 
no trabalho de Marques et alii ( 1973). Na tese de mestrado a( efetua
da por Andrade ( 1978), ao abordar a evolução dos processos metasso
máticos impressos nas rochas do corpo gran(tico, tornou-se evidente 
a presença do topázio dentro de toda série de transformação. Quan
do em visita à serra Branca, embora sem comprová-las, fomos infor
mados pelo geólogo da Mineração Gonduana Ltda. que associado a 
filões de quartzo e pegmatitos ocorreriam massas irregulares de topá
zio e berilo com cassiterita e fluorita localmente. 

Na região da serra Dourada, as not(cias referentes a este tipo de 
mineralização foram divulgadas por Marini et alii (1974), relatando 
dentre os vários minérios associados aos veios pegmat(ticos também 
o topázio, embora não fornecendo posicionamento geográfico do 
mesmo. Na mesma região, sul da serra Dourada, próximo ao garimpo 
da Mica Verde, informações colhidas junto ao 69 Distrito do DNPM 
dão-nos conta da presença de bolsões de topázio hospedados em 
xistos do Grupo Araxá, próximo ao contato com o corpo gran(tico. 

No que diz respeito à serra da Mesa, Marini, Fuck e Figueiredo 
( 1976), referindo-se à abundância de corpos pegmatfticos a( presen
tes, alertaram quanto a necessidade de estudá-los mais detidamente 
visando a definir o potencial destes corpos em berilo e seus associa
dos, como topázio e turmalina. Segundo dados divulgados verbal
mente por técnicos do 69 Distrito do DNPM, no garimpo Rajada, 
associados à tantalita proveniente de pegmatitos, exemplares de topá
zio foram extra(dos por garimpeiros da serra da Mesa. 

1.5.2.2.20- Tremolita e actinolita 

Esses anfibolitos são produtos comuns da transformação de rochas 
ultrabásicas pelo metamorfismo regressivo, especialmente nas bordas 
de contato dos corpos serpentin(ticos e nas zonas de deformação in
tensa associadas a fraturamento e cisalhamento. Na área em estudo 
tremolita e actinolita xistos são bem distribufdos em quantidades 
variáveis, porém foram cadastradas ocorrências desses minerais so
mente nas regiões de Goiás e Jus sara (Folha SD.22-Z-C). 

Lessa Sobrinho & Andrade (1971) referiram-se a uma ocorrência 
de "amianto anfibólico", localizada a 7 km a sudeste de Jussara, na 
fazenda do Sr. João Arantes, com poços escavados pelo proprietário. 
Esta ocorrência, também cadastrada por Schobbenhaus Filho et alii 
( 1975b), constitui-se de tremolita-actinolita derivada da transforma
ção de hornblenda em um corpo anfibol(tico encaixado no Comple
xo Basal (Complexo Goiano deste relatório). Os anfibólios são quebra
diços, com fibras de até 2-3 em de comprimento, e a pequena quanti
dade e a baixa qualidade do material tornam a ocorrência antieconô
mica. Lessa Sobrinho & Andrade ( 1971) também mencionaram a pre
sença de actinolita xisto, com "amianto anfibólico", associado a uma 
ocorrência de talco dentro de um corpo de serpentinito no flanco 
oeste da serra de Santa Rita, no munic(pio de Goiás 

Foi cadastrada por Vasconcelos et alii (1973) eSchobbenhaus Fi
lho et alii ( 1975b) uma ocorrência de tremolita-actinolita numa serra 
orientada N-S aproximadamente 2 km a leste da Colônia de Uvá, a 

oeste da cidade de Goiás, no municfpio de Goiás. Neste local os re
feridos anfibólios ocorrem nas fraturas de um serpentinito alterado 
e localmente associados a talco, que foi descrito como pirofilita por 
Vasconcelos et alii ( 1973). 

Durante os trabalhos de campo deste relatório foi cadastrada uma 
ocorrência de tremolita-actinolita na fazenda Caiapó (ou S. Isabel?), 
a cerca de 3 km a norte da estrada BR-070 (Goiás-Colônia de Uvá), 
ao longo do ramal para a fazenda Cristal. No local existe uma pequena 
cata trabalhada antigamente para exploração de esmeralda, apresen
tando-se tremolita e actinolita em placas isoladas com cristais colu
nares fibrorradiados que atingem dimensões da ordem de 5 em. 
Encontra-se essa área no âmbito do Complexo Goiano. 

1 5.2.2.21 -Turmalina 

À semelhança do que se passa com o topázio, a maioria das infor
mações sobre ocorrências de turmalina na Folha SD.22 é vaga. Ocorre 
este mineral na forma econômica quando associado a outras gemas 
nos depósitos pegmat(ticos. Regionalmente, é mineral acessório 
freqüente ou esporádico de várias unidades litoestratigráficas que 
compõem o escopo deste relatório. 

Barbosa et ali i ( 1969) citaram uma ocorrência de turmalina preta 
e verde, a 11 km a nordeste de Mata Azu I (fazenda Capivara) relacio
nada a pegmatitos decompostos. Sua composição seria à base de cao
lim, mica, quartzo e schorlita alterada 

Baeta Júnior et ali i ( 1972) referiram-se a corpos de pegmatito 
inseridos em rochas básico-ultrabásicas do Complexo Barro Alto, 
contendo turmalina (schorlita) como mineral subordinado. 

Rocha & Bez ( 1973) fizeram breve citação a respeito de pegmatitos 
mineralizados a berilo e turmalina preciosa, na serra da Mesa. 

Marini et alii ( 1974) referiram-se à abundância de schorlita em peg
matitos e granitos pegmatóides na área do Projeto Serra Dourada. 
Cristais l(mpidos, transparentes e bem formados de turmalina também 
ocorreriam, principalmente nos seguintes locais: fazenda da Dona Ana 
(borda leste da serra Dourada); barra do córrego das Pedras com o rio 
Capivara (aluvionar) e córrego Mateira (turmalina, verdelita e rubeli
tal. 

Marini, Fuck e Figueiredo (1976) relataram sua presença como 
acessório freqüente das rochas gran(ticas na serra da Mesa, bem como 
nos gnaisses (Formação Cachoeira das E:guas) encaixantes. Em relação 
i\ serra Branca, ocorreriam de modo semelhante nos granitos greiseni
zados e quartzo xisto (Grupo Serra da Mesa), este também encaixante 
dos primeiros. 

Andrade (1978) assinalou a presença de turmalina como acessórios 
raros dos greisens endógenos e exógenos da serra Branca. 

Durante os trabalhos de campo do Projeto RADAMBRASI L e 
dentre os diversos jazimentos visitados, três ocorrências de turmalina 
foram cadastradas. A primeira (garimpo do Romão) situa-se na borda 
leste da serra Dourada, tendo sido alvo de menções anteriores. Trata
se de uma antiga galeria efetuada em corpo pegmatftico encaixado nos 
xistos do Grupo Araxá. A turmalina encontra-se encravada em blocos 
de quartzo e revela cor cinza-azulado, tendendo mais para a primeira 
quando alterada em massas desagregáveis. Quartzo, feldspato caulini
zado e mica (lepidolita) completam o quadro mineralógico local, anti
go garimpo de berilo, segundo moradores da região. A segunda ocor
rência localiza-se às margens do córrego Garcia (Folha SD.22-Z-C), 
cerca de 3 km a leste da estrada que liga ltapirapuã a Lua Nova, onde 
o córrego é seccionado pela rodovia. Regionalmente afloram sericita 
xistos finos, claros, alterados, aparecendo bolsões de turmalina negra 
em cristais centimétricos ou texturalmente disseminada como agre
gados grosseiros disformes. A última ocorrência, possivelmente inclu
sa no Grupo Pilar de Goiás, situa-se próximo à fazenda Tuguinha, 5 km 
a noroeste da cidade de Goiás, onde belos exemplares de cristais centi
métricos negros ao acaso ou radiados de turmalina alojam-se em lentes 
de cloritito maciço intercaladas em talco xistos alterados. 

1.5.2.2.22- Vermiculita 

As únicas ocorrências de vermiculita na área em pauta associam-se 
às rochas ultrabásicas do Grupo I porá do Maciço de Santa Fé, nas pro 
ximidades do povoado homônimo, no munic(pio de Jussara (Folha 
SD.22-Z-C). 

Durante trabalho~ de reconhecimento geológico na área da serra 
do Fogo ou do Quebra-Galho, a poucos quilômetros de Santa Fé, 
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Godoy & Galvão (1967) reportaram a exploração de vermiculita pela 
empresa IBRASME, bem como a presença numa área adjacente de um 
pegmatito com placas de vermiculita de 20 em em contato brusco 
com dunito. 

Na mesma área, L essa Sobrinho & Andrade ( 1971) descreveram 
filões pegmatóides básicos mineralizados em vermiculita, que ocorrem 
também na forma de disseminações ou bolsões, com dunitos e perido
titos como rochas encaixantes. Os minerais associados incluem felds
pato, diops(dio e euxinita, e os corpos são de pequeno tamanho indi
vidual, porém são numerosos nas encostas dos morros Segundo Les
sa Sobrinho & Andrade (op. cit.), a vermiculita na superf(cie foi ga
rimpada pela I BRASME na década dos anos de cinqüenta, e a dureza 
das rochas ultrabásicas em subsuperf(cie dificulta a exploração dos 
filões mais profundos. 

Vasconcelos et alii ( 1973) também referiram-se à vermiculita de 
Santa Fé, observando que esse mineral ocorre em palhetas mi li métri
cas, localmente centimétricas, preenchendo fraturas com espessuras 
de alguns cent(metros a 1 m, extensões de alguns metros até aproxi
madamente 1 O m e direção geral de N23°E. Foi cadastrada por 
Schobbenhaus Filho et alii (1975b) uma ocorrência de vermiculita 
nesse local (morro do Pontal). 

1. 5.3 - Possibi I idades metalogenéticas 

Dentro das diversas unidades litoestratigráficas que compõem o esco
po deste relatório, particularidades inerentes a cada uma delas se re
vestem de ~m certo interesse econômico, quer no aprisionamento 
de pequenas ocorrências quer no desenvolvimento de grandes jazi
das. Uma série de fatores ligados a processos ígneos, sedimentoló
gicos, paleogeográficos, tectônicos etc. imprimidos sobre estas uni
dades seria capaz de proporcionar-lhes ambientes favoráveis para o 
aparecimento de substâncias minerais úteis. Em s(ntese, estes princi
pais ambientes, representados pelas inúmeras litologias que constituem 
a geologia da Folha SD 22 ou que sejam poss(veis de ser encontrados, 
aliados às suas possibilidades de conter mineralização é que serão re
produzidos a seguir. 

A) Complexo Goiano 

- Cobre associado às rochas calcossilicatadas e básicas intercaladas em 
gnaisses. 
- N(quel, cobre, cobalto, talco e asbesto nos corpos básico-ultrabá
sicos. 
- Cassiterita e wolframita em áreas greisenizadas ou nas proximidades 
de plutons gran(ticos. 
- Columbita-tantalita, cassiterita, ouro, urânio, berilo, topázio e 
fluorita nos granitos metassomaticamente alterados e veios pegmatí
ticos. 
- Ouro associado aos veios de quartzo 
-Manganês (supergênico) nas rochas metamórficas granad(feras 
- Cianita nas rochas cataclásticas. 

B) Complexos Cana-Brava, Niquelândia e Barro Alto 
- N (que I, cobre, cobalto, cromo, platina, talco e crisotila nas rochas 
básico-u ltrabásicas 
- Níquel, cobt e e cobalto nos I ater i tos associados 
-Titânio e vanádio nas rochas gabro-anortos(ticas. 

C) Grupo Pilar de Goiás 

- N(quel, cobre, cobalto, cromo, crisotila, asbesto anfibólico e talco 
nas rochas básico-u ltrabásicas 
-Ouro, prata, cobre e zinco em metavulcânicas 
-Ouro em xistos grafitosos e formações ferr(feras. 
-Ouro em veios de quartzo e remobilizações em fraturas 
- Fet r o, manganês, grafita e bar i ta em metassedimentos. 

D) Grupo Araxá 

- Cobre, chumbo, zinco e ouro na seqüência vulcanossedimentar 
basal 
-Chumbo e zinco nas rochas carbonatadas. 
-Manganês, grafita, titânio e ouro nos metassedimentos. 
- Berilo, turmalina, esmeralda, mica, barita, lepidolita, tantalita e 
cassiterita nos pegmatitos 
-Ouro, rutilo e cristal de rocha nos veios de quartzo 
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-Turmalina e cianita em zonas de cisalhamento. 
- Calcários e dolo mitos em lentes e camadas. 

E) Grupo Ara( 

-Cobre e zinco nas metavulcânicas. 
-Ouro em quartzitos, conglomerados e veios de quartzo. 
- Diamantes nos conglomerados. 
- Urânio em xistos e conglomerados. 
-Manganês (supergênico) em metapelitos. 
- Cristal de rocha em veios de quartzo 

F) Grupo Estrondo 

- N(quel, asbesto anfibólico e talco nas rochas ultrabásicas. 
-Grafita e manganês nas unidades xistosas 
-Ouro rutilo e cristal de rocha nos veios de quartzo. 
-Ouro' nos metaconglomerados (?). 

G) Grupo Tocantins 

- Calcário em lentes ou camadas (?) 
- Ferro nos quartzitos ferruginosos. 
- Ouro, rutilo e cristal de rocha nos veios de quartzo. 

H) Granitos Serra da Mesa, Serra Dourada, Serra do Encosto e Serra 
Branca 

- Cassiterita, wolframita, cobre, fluorita e topázio nas porções greise
nizadas. 
- Columbita-tantalita, cassiterita, berilo, fluorita, amazonita e polu
cita nas fases pegmat(ticas. 
-Ouro nos veios de quartzo. 

I) Alcalinas de Peixe 

- Apatita, titânio, nióbio, terras raras, fluorita, zircão e codndon, os 
três últimos principalmente na fase pegmatftica 
- Bauxita pela alteração supergênica do maciço. 

J) Grupo Cuiabá 
-Cobre, chumbo e zinco numa seqüência vulcanossedimentar (?). 
-Ouro nos metapelitos e veios de quartzo. 
-Grafita e manganês nos metassedimentos 
- Calcário em lentes ou camadas (?) 

L) Grupo Paranoá 

-Manganês (supergênico) em metapelitos. 
-Ouro nos conglomerados basais. 
- Cobre nos metarenitos. 

M) Grupo Bambu( (Subgrupo Paraopeba) 

- Chumbo, zinco, prata e cobre nos termos carbonatados. 
-Cobre nas seqüências pel(ticas inferiores. 
-Ouro nos metapelitos carbonosos e piritosos 
-Calcários e dolomitos em lentes e camadas 

N) Grupo Alto Paraguai 

- Chumbo, zinco, cobre, calcita e fluorita nos termos carbonatados. 
- Lentes e camadas de fosfato nas rochas argilo-carbonatadas. 
-Calcários calc(ticos e dolom(ticos em lentes e camadas. 
-Concentrações fosfáticas nos arcóseos superiores. 
- Urânio em células redutoras dos arcóseos. 

0) Formação Agua Bonita 

-Ouro e urânio nos termos conglomeráticos. 

P) Grupo Paraná 

-Diamante, ouro e urânio nos conglomerados (Formação Furnas) 
-Cobre, chumbo e zinco nos termos pel(ticos. 
-Ferro ool(tico nos arenitos. 
-Fosfato nos arenitos e siltitos. 
- Urânio nos arenitos da borda da bacia. 

Q) Formação Aquidauana 

-Manganês (supergênico) em argilitos e arenitos. 

R) Formação Palermo 

-Possibilidades metalogenéticas incertas. 



S) Grupo São Bento 

-Cobre nativo e ametista nos basaltos (Formação Serra Geral). 
-Ouro e diamante nos conglomerados (Formação Botucatu). 

T) Formação Bauru 

-Diamante e ouro nos níveis conglomeráticos. 

U) Formação Utiariti 

-Ouro e diamante nos possíveis conglomerados. 
-Minerais radioativos em paleocanais. 

V) Grupo !porá 

-Diamante em prováveis corpos quimberlíticos. 
- Apatita, titânio, nióbio, terras raras, fluorita, z1rcao e coríndon 
nas rochas alcalinas, os três últimos principalmente na fase pegmatíti· 
ca. 
- Vermiculita em pegmatitos. 
-Níquel pela alteração laterítica das rochas ultrabásicas. 
- Bauxita pela alteração supergênica das rochas alcalinas. 

X) Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária 

- Ouro em concentrações eluviocoluvionares laterizadas e terraços 
antigos. 
- Diamante e rutilo em terraços antigos. 
- Cassiterita e columbita·tantalita próximo aos corpos graníticos e 
pegmatíticos. 
- Zircão e coríndon próximo aos centros alcalinos. 
- Cromo e platina nas adjacências dos complexos básico·ultrabásicos. 

Z) Cobertura Sedimentar do Bananal 
-Ouro e diamante em paleocanais. 

AA) Holoceno Aluvionar 
- Ouro, diamante e rutilo. 
- Cass"1terha e columbita·tantalita, nas cercanias dos corpos graníti· 
cos e pegmatíticos. 
- Zircão e coríndon próximo aos centros alcalinos. 
- Cromo e platina nas vizinhanças dos complexos básico·ultrabásicos. 

1.6- CONCLUSÚES 

Com base nos trabalhos realizados sobre imagem de radar em escala 
regional, nos atuais níveis de conhecimento, chegou-se às seguintes con· 
clusões sobre os tópicos geológicos aqui desenvolvidos. 

As rochas granito·gnáissico-migmatíticas de estruturação com· 
plexa cartografadas como Complexo Goiano são altamente carentes 
de estudos mais detalhados. Na faixa centro-leste da Folha onde se 
expõe a maior parte dessa unidade existem inúmeros pequenos corpos 
de rochas graníticas intrusivas diferenciadas não cartografadas no pre· 
sente trabalho, bem como rochas básico-ultrabásicas e outras compo· 
sições de natureza ainda desconhecida, onde mineralizações diversas 
eventualmente podem ser detectadas. 

Ao longo do vale do rio Araguaia, mormente no seu lado oriental, 
as rochas granito-gnáissicas e migmatitos exibem faixas de rochas an· 
fibolíticas e faixas de rochas de natureza ácida com visíveis evidências 
petrográficas de origem ígnea onde foram encontrados indícios de 
mineralizações a cobre, sendo relacionados em prindpio a uma faixa 
mais jovem que a anterior, possivelmente ligada ao cinturão metamór· 
fico do Supergrupo Baixo Araguaia. O limite dessas duas faixas que 
compõem o atual Complexo Goiano é impossível de se precisar no 
atual estágio de conhecimento. 

Pelas evidências geocronológicas, concluiu-se ainda que a faixa 
que forma a Depressão do Araguaia teve uma evolução muito longa, 
com importantes eventos geológicos conhecidos no Paleozóico e no 
Cretáceo, atestados pelo Granito Lajinha e as rochas magmáticas do 
Grupo I porá, com possíveis reativações tectônicas no Cenozóico. 

Sobre os três grandes complexos básicO·\Jitrabásicos, concluiu-se 
pela origem a partir de um mesmo evento geológico original, porém 
com compartimentações geológicas algo distintas de idade arqueana, 
ao qual se associaram posteriormente e/ou ainda no Arqueano fenô· 
menos vulcanossedimentares e plutônicos de evolução complexa, pos· 
sivelmente em vários períodos geológicos. 

Os terrenos greenstone be/ts, que compõem o Grupo Pilar de 
Goiás, embora não apresentem nenhuma relação de contato com os 
grandes complexos básico·ultrabásicos granulitizados, não se pode 
esquecer que, na maioria das faixas arqueanas do globo, existe distri· 
buição dessas duas províncias geotectônicas, como ocorre na Austrá· 
lia, no Canadá, na África, na t'ndia e em outros países, isto é, os ter
renos de alto grau e os terrenos granito-greenstone estão próximos ou 
se inter-relacionam. 

No Brasil os cinturões granulíticos básicos estão próximos dos cin· 
turões greenstone belts, como na Bahia, no Amapá, no Pará (serra dos 
Carajás) e também em Goiás. Como mostrado no decorrer do traba· 
lho, concluiu-se que as seguintes relações hipotéticas poderiam existir 
entre os greenstone belts e os complexos máfico-ultramáficos granuli· 
tizados e anfibolitizados: 
-os complexos máfico-ultramáficos fariam parte do embasamento so· 
bre o qual se implantaram os greenstone belts; 
- os complexos máfico-ultramáficos seriam as raízes profundas dos 
greenstone belts; 
- as rochas máfico-ultramáficas fariam parte dos chamados "Cintu· 
rões Móveis Zonados" pós-greenstone belt; 
- seriam ainda os complexos máfico·ultramáficos representantes late· 
rais dos greenstone belts, em zona de maior compressão e maior gra· 
di ente geotérmico; e 
- finalmente, seriam os greenstone belts pequenas bacias, que se for· 
maram perpendicularmente com a zona transformante. Nesta ter· 
se-iam desenvolvido as rochas granulíticas que compõem os cinturões 
básico·u ltrabás icos. 

Quanto ao Grupo Araxá, é possível que se tenham incluído no 
grupo, por falta de melhores critérios de separação, rochas mais anti· 
gas, principalmente na região de Mara Rosa-Porangatu. 

O Grupo Arar foi considerado como seqüência marginal ou pia· 
taformal do Grupo Araxá. 

Sobre as seqüências de rochas, consideradas anteriormente como 
unidade xisto·quartzitica e Grupo Tocantins, concluiu-se fazerem par· 
te do segmento sul do Supergrupo Baixo Araguaia dividido aqui em 
Grupos Estrondo e Tocantins. 

Ainda com relacão às rochas quartzito-xistosas, mapeadas tentati· 
vamente no Grupo. Araxá na região de Britânia-Mozarlândia, tanto 
é possível tratar-se de seqüência ligada ao Supergrupo Baixo Araguaia 
como pode ainda eventualmente tratal·se de uma outra unidade litoes· 
tratigráfica de relações e evolução ainda desconhecidas. 

Em referência aos grandes corpos graníticos, os estudos realizados 
permitiram caracterizar pelo menos o Granito Serra Branca como pós· 
tectônico, o qual intrudiu-se magmaticamente nos metaconglomera· 
dos, quartzitos e mica-quartzitos do Grupo Araí. As evidências prin· 
cipais devem-se à formação dos exogreisens nos metassedimentos da 
citada unidade litoestratigráfica 

Pelas diferenças litoestruturais não foi possível correlacionar o 
Grupo Cuiabá com o Supergrupo Baixo Araguaia, por isso interpreta· 
dos como cinturões metamórficos distintos, embora se reconheça o 
caráter preliminar destes estudos. 

1.7- RECOMENDAÇÚES 

A caracterização de seqüências metavulcânicas gnaissificadas e rochas 
originariamente sedimentares, a existência de inúmeros pequenos 
corpos graníticos, além da incrustação de rochas anfibol íticas e ultra· 
básicas, tornam viável a recomendação de estudos para um melhor co· 
nhecimento do Complexo Goiano, tanto no que tange a sua composi· 
ção original e evolução como no potencial metalogenético que pode 
estar a ele relacionado durante seus vários ciclos evolutivos, onde mi· 
neralizações diversas podem ser reveladas. 

Como exemplo, cita·se a seqüência metavulcanossedimentar reco· 
nhecida por esta equipe ao longo do vale do rio Araguaia, aqui incluí· 
da em princípio no Complexo Goiano. Naquela área específica, em· 
bora se reconheçam as dificuldades de pesquisa devido ao seu arrasa· 
mento, o ambiente geológico e os indícios de minera!izações encontra· 
dos por si sós a tornam merecedora de estudos mais detalhados 

Recomendam-se ainda prospecção e pesquisa sistemáticas para 
Cu, Ni, Pb, Zn, Au nos terrenos arqueanos do Grupo Pilar de Goiás; 
Greenstone Be/ts de Crixás, de Guarinos-Pilar de Goiás-Hidrolina e 
de Goiás, sendo a prospecção de ouro direcionada principalmente nos 
metassedimentos grafitosos, carbonatados e/ou quartzosos, estes prin· 
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cipalmente quando derivados de cherts, sugestão válida para as se
qüências semelhantes dos Grupos Araxá e Ara(; nas seqüências vulca
nossedimentares do tipo Mara Rosa, Juscelândia, lndaianópolis, Pal
meirópolis e ainda nas rochas acamadas dos Complexos Niquelândia, 
Barro Alto, bem como nas rochas anfiboliticas com metassedimenta
res associadas, que têm sido relacionadas às seqüências de topo dos 
complexos, hoje interpretadas como pertencentes às seqüências vulca· 
nossedimentares. t também viável a prospecção de Cu, Ni, asbesto 
anfibólico e talco nos corpos básico-ultrabásicos menores. 

Recomendam-se estudos cuidadosos nos granitos e granito-gnáis
sicos a riebeckita associados às seqüências vulcanossedimentares, co
mo os que ocorrem na região de Niquelândia, e também nos pequenos 
corpos graniticos ricos em K, visando principalmente ao direciona
mento à pesquisa de Sn, Ta, Nb, W etc. 

Salienta-se ainda a necessidade de pesquisas nas seqüências carbo
natadas do Grupo Araxá, a fim de esclarecer melhor os controles 
sedimentológicos, geocronológicos e estruturais das mineralizações 
em auxílio à prospecção de Pb, Zn, Cu e Au. 

As rochas graniticas mineralizadas a estanho, como os granitos 
Serra Dourada e Serra da Mesa, sofreram intensa atuação de processos 
metassomáticos, tornando-se merecedoras de cuidados especiais quan
to a possíveis mineralizações em nióbio-tantalatos, para os quais 
podem ser usados métodos de pesquisa indireta, como o uso de ele
mentos farejadores tipo tório e ítrio. 

A existência de faixas de calcários e dolomitos elásticos com estru
turas recitais no Grupo Bambuí, onde são observados inúmeros indi
cios de mineralizações a Pb e Zn, o torna merecedor de trabalhos de 
prospecção e pesquisa sistemáticos para esses elementos, assim como 
as áreas de sedimentos pelítico-arenosos, onde são conhecidas ocor
rências de minerais de Cu remobilizados. Ainda se tem a recomendar 
no Grupo Bambuí um melhor estudo das ocorrências auríferas nos 
termos pel(tico-piritosos e/ou carbonosos, principalmente nos locais 
onde se associam rochas ferríferas, que eventualmente podem tradu
zir-se em jazimentos econômicos. 

A possibilidade das seqüências de calcários elásticos e dos metape
litos piritosos e/ou carbonosos se repetirem em subsuperHcie faz 
ainda os terrenos dessa unidade litoestratigráfica merecedores, princi
palmente na região de Niquelândia, de furos para um melhor conheci
mento estratigráfico da região, que além disso trarão subs(dios para o 
entendimento dos controles sedimentológicos, paleogeográficos e 
estruturais, tão necessários à pesquisa mineral naquele tipo de am
biente geológico 

Com respeito ao campo econômico, recomendam-se ainda: 
- estudos dos controles das mineralizações de esmeralda nas áreas 
de Santa Terezinha de Goiás, Amaralina e Pirenópolis; e 
- prospecção de pegmatitos com allanita e monazita para terras raras 
na área das Alcalinas de Peixe; estudos dos pegmatitos estaníferos na 
área de Pirenópolis; um melhor estudo das áreas diamantiferas, inclu
sive no que se refere às fontes, tanto nos terrenos paleozóicos das 
regiões de Barra do Garças-Toricuieje como nas ocorrências em 
terrenos pré-cambrianos, exemplificados por aqueles da região de Ni
quelândia e do povoado de Colinas, a NE da Folha SD.22-Z-B, onde 
notamos rochas ultrabásicas sob as rochas conglomeráticas ferríferas 
do Grupo Arai. 

Devido à grande expansão da fronteira agr(cola, principalmente na 
área da Folha pertencente ao Estado de Mato Grosso, recomenda-se 
um estudo de viabilidades para corretivos de solos, da faixa de dolomi
tos que ocorrem na região do alto rio Coluene, além de eventuais con
centrações, naquela região, de minerais fosfáticos tanto nas rochas da 
Formação Ponta Grossa como na Formação Diamantino, que revela
ram muitos pontos positivos nos testes expeditos de campo. 

Apesar de grande parte da estratigrafia da Folha apresentar muitos 
pontos passiveis de várias interpretações, recomendam-se em princípio 
um melhor estudo estratigráfico das seqüências vulcanossedimentares, 
mormente pela possível ampliação de seus aspectos econômicos, aqui 
inclu f das no Grupo Araxá, e também estudos detalhados dos Grupos 
Paranoá-Bambu í e seus relacionamentos com os Grupos Araxá-Araí, 
que parecem pontos duvidosos, cujo entendimento pode ser facilmen
te conseguido através de mapeamento sistemático. 

Recomenda-se ainda um estudo estratigráfico mais detalhado do 
front da serra do Roncador, Folhas SD.22-V-B e V-D, onde alguns 
autores têm cartografado rochas pertencentes às Formações Diaman
tino e Aquidauana ou ainda rochas pertencentes à Formação Bauru. 
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tartaruga" em serpentinllo minerallzado em amianto Mina de Cana·Brava, municlpio de Minaçu Folha SD 22-X·D 
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B-Grupo Araxá Seqüência Vulcanoue<limantar de lndaianópolis (vs) Afloramento de rocha anlibolltica migmatizada 
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algognaissilicado, &!)(&sentando conspícua loliaçao Rocha motamorl•z.ada na zona da granada (lác•es anlibofito), com 
caracteristicas de rocha metavulcAnica Margem direita do no MaranMo, município de Niquelàndía Folha SO 22·Z·8 
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direita da zona da falha. Estrada Níquelãndía- Moquém Folha S0.22·Z·B 
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8 - Grupo Arai-Fonnaçêo Tralras Afloramento de metassedimentos constftufdo de biot«a-magnetita·albita-<:f()(ita 
xisto dalécíes xlstoverde (zona da biotíta) Margem esquerda do rio Paranê.localfdade de Ta boca Folha 50 22-X·B 
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A - Supergrupo Baixo Anlguaia
Grupo Estrondo Vista de um aftora· 
manto. constituldo por moscov~a· 
biotita quartzito, localmente grana· 
dlfero, Intercalado por granada· 
quartzo·biotlta·muscovlta xisto 
Córrego Lajeado, próximo à locah· 
dade da Mlneirópotls Folha 

S022·X·A. 

B-Gran>to ~rra Branca Área grelsenizada, lado oriental do corpo, mostrando t rinchelraade proapecçlo e os quartzitos 
conglomerétlcos do Grupo Aral, formando cristas RegiAo da Serra Branca Folhe S022·X·D 



A - Grupo Bambu! Aspecto mlcrosc6pico de um calcoarenito com arcabouço levemente doiOmitico e matr.z calcltoea 
Alguns grAosde aspecto oolflico foram interpretados como estruturas oncolitícas LP 40X Folha SD 22-Z·B 

B-Grupo Bambul Cak:Ario brechado com ocorrênçias de galena Noroeste de Bra.ttêndia Folha SO n·Z·D 
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A- Grupo Sambul Sancos de calcoarenitos com estralificação cru2ada intercalados com dolomltos estromatoliticos 
Fa2enda Paciência, munlclplo de NIQuelândia Folha 5022-Z-B 

B- Rochasgranltlcas Estrutura de Aruana.. Xenólitosde anfibolíto em blotitagranitognáiasico Rio Araguaiaajuaante da 
cidade de Aruanll Folha 5022-Y-B 



A - Grupo Paraná Aspectos dos arenitos conglomerâticos da Formação F urnas cape ando os metassedimentos 
dobrados do Grupo Cuiabá- BR·158, entre as cidades de Barra do Garças e Xavanllna Folha SD22·Y·O 

8-Grupo Paraná. Aspectoe dosarenlt08COnglomerátlcos da Formação Furnas encimando os SG<limentos ar:oseanos 
da Formaçlo Diamantino RegiAo de Malinha Folha SD22·V·D 
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A- Grupo Paraná Aspectos dbsarenitos conglomeráticosda Formaçao Furnas edillcando acachooira da Fumaça, rio 
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8-Aspectos doa arenitos arcoseanoaconglomeréllcos de Formação Aquldauana.localmentalalh,doe e tlllcltlcados 
BR-()70, próximo à localidade de Alminhas Folha 50.22-Y·C 
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RESUMO 

Este relatório e o mapa geomorfológico em anexo tratam do estudo 
e cartografia do relevo de parte dos Estados de Mato Grosso e 
Goiás, unidades federais inseridas na Região Centro-Oeste do Brasil. 
A área mapeada corresponde a 16 Folhas na escala 1:250.000, per
fazendo um total de 286.770 km 2

, relativos à Folha SD 22 Goiás, 
segundo o encarte internacional. Posiciona-se entre os paralelos de 
12 ° a 16 o de latitude sul e os meridianos de 48 o a 54 o de 
longitude oeste. O relatório apresenta os problemas relativos à carto
grafia geomorfológica sistemática na escala 1 :1.000.000 e aponta as 
soluções encontradas. Discute a contribuição bibliográfica dispon(
vel, comparando-a com os resultados obtidos com a pesquisa através 
das imagens de radar. Baseado na similitude das formas de relevo, 
na altimetria relativa e nas caracter(sticas genéticas, define na área 7 

unidades geomorfológicas: Planalto Central Goiano, Planalto dos 
Guimarães, Planalto dos Parecis, Depressão lnterplanáltica de Para
natinga, Depressão do Tocantins, Depressão do Araguaia e Plan(cie 
do Bananal. Analisa os diversos fatores que caracterizam a evolução 
do relevo. Reconhece várias fases erosivas, resultando na elaboração 
dos Pediplanos Terciários, Pliopleistocênicos e Neopleistocênicos. 
Refere-se à abertura dos relevos dobrados e à interferência de uma 
movimentação tectônica recente sobre a drenagem e as superf(cies 
aplanadas, culminando com o abatimento da Plan(cie do Bananal. 
Avalia as formas de relevo sugerindo um melhor uso da terra. Indica 
s(tios para a instalação de hidrelétricas, analisa os traçados das estra
das, propondo modificações, quando necessárias, e discute o poten
cial tur(stico da área 
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ABSTRACT 

This report and the annexed geomorphological map refer to the 
rei ief study and cartography of part o f the States of Mato Grosso 
and Goiás, in Brazil's Centrai-Western Region. The mapped area 
comprises 16 Sheets at a 1:250,000 scale, integrating a total of 
286,770 square kilometers, which correspond to the Sheet SD 22 
Goiás, in the international cartographic chart; it is located between 
parai leis 12 o and 16 °S and meridians 48 o and 54 °WGr. The 
repor t presents the problems related to the systhematic geomorpho
logical cartography at a millionth scale and points out some 
solution for them lt discusses the contribution given by the 
available literature, comparing it to the main results achieved by the 
research with radar imagery. The similarity of relief forms, its 
relative altimetric positioning and the genetic characteristics were 
the basic criteria for the indication in the area of seven geomorpho
logical units: Central Plateau of Goiás (Planalto Central Goiano), 
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Guimarães Plateau (Planalto dos Guimarães), Parecis Plateau 
(Planalto dos Parecis), Paranatinga lnterplateau Depression (Depres
são I nterplanáltica de Par anatinga), Tocantins Depression (Depressão 
do Tocantins), Araguaia Depression (Depressão do Araguaia) and 
Bananal Plain (Pian(cie do Bananal) lt analyzes different factors 
which define the relief evolution. Severa! erosion stages, resulting in 
t h e elaboration of the Tertiary, Plio-Pieistocenic and Neo
Pieistocenic pediplains, are recognized. lt treats of the opening of 
the folded reliefs and the interference of a recent tectonic 
movement on the drainage network and pediplained surfaces, which 
culminated in the subsidence of the Bananal Plain. Through the 
evaluation of relief forms it suggests the best land use. Favorable 
sites for the construction o f hydro-electrics plants are indicated. I t 
studies the location of roads, proposing, if necessary, modifications, 
and also discusses the area touristic potentialities. 



2.1- INTRODUÇÃO 

Este relatório e o mapa geomorfológico anexo correspondem à área 
de 286.770 km 2 abrangida pela Folha SD.22 Goiás na escala 
1:1.000.00, localizada entre os paralelos 12° e 16° de latitude sul 
e os meridianos 48 o e 54 ° de longitude oeste. 

Abrange a parte centro-ocidental do Estado de Goiás e a parte 
centro-oriental do Estado de Mato Grosso. 

A área é cortada por importantes rios da Bacia Amazônica, 
como o Xingu e Tocantins que têm a( as suas nascentes. O rio 
Araguaia corta a área no sentido SSO-NNE, estabelecendo um 
limite natural entre as duas unidades da Federação e separando duas 
áreas flsica e economicamente distintas. Esses rios comandam basi
camente toda a rede de drenagem da região. Entretanto, não desem
penharam um papel relevante no povoamento e, tampouco, como 
vias naturais de circulação Poucos são os núcleos populacionais que 
se desenvolveram a parti r das vias fluviais. É o caso de Bandeirantes, 
Luiz Alves, Aruanã, Registro do Araguaia, dentre outras localidades. 

Historicamente, o Estado de Goiás foi povoado por bandeirantes 
em busca de ouro. Em suas passagens fundaram povoados e vilas, 
que se transformavam em cidades, cujas populações se mantinham 
através de urna agricultura de subsistência. Esses núcleos popula
cionais adquiriram hábitos e costumes muito próprios 

Contudo, a partir de 1960, com a implantação de estradas, os 
"embriões" de cidades ribeirinhas foram tolhidos em seu cresci
mento natural. O eixo de desenvolvimento passou a ser definido 
pelas áreas cortadas por rodovias. Assim desenvolveram-se centros 
urbanos ao longo da BR-153 (Belém-Bras(lia), como Ceres Uruacu 
Porangatu e Jaraguá dentre outros, cuja origem vincula-se' à fertÚi: 
dade das terras e à exploração de minérios 

Na parte referente ao Estado de Mato Grosso, entretanto, o 
crescimento não foi igual A única cidade de maior concentracão 
populacional é Barra do Garças. Nos últimos três anos entretant~ a 
implantação de cooperativas agropecuárias estimulou o crescimento 
de outros núcleos urbanos, como Canarana e Água Boa 

Do ponto de vista flsico, a área apresenta uma grande variedade 
de aspectos morfológicos, litológicos e estruturais. 

A parte sudoeste é representada pela borda norte da Bacia do 
Paraná, onde os sedimentos das Formações Ponta Grossa e Aqui
dauana constituem o Planalto dos Guimarães, recoberto por vege
tação de Cerrado, desenvolvida predominantemente em Latossolos e 
secundariamente em Areias Ouartzosas 

A noroeste, encontra-se o Planalto dos Parecis, desenvolvido 
sobre camadas sedimentares Apresenta o topo coberto por um 
capeamento detr(tico-later(tico generalizado, sobre o qual desenvol
veram-se Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos. A vegetação, 
entretanto, difere daquela do planalto anteriormente descrito. 
Trata-se de Floresta Estacionai Semidecidual, constituindo, provavel
mente, o limite meridional da floresta amazônica. A homogeneidade 
da vegetação, a cobertura uniforme dos Latossolos e a monotonia 
do relevo conferem a essa unidade caracter(sticas próprias. Esses 
dois planaltos são separados entre si pela Depressão I nterplanáltica 
de Paranatinga. 

A parte oriental da área compreende o Planalto Central Goiano. 
Trata-se de um planalto intensamente dissecado, fragmentado e com 
grande número de intrusões básico-ultrabásicas e gran(ticas, resul
tando feições geomórficas diversas. Recobre-o uma vegetação de 
Savana Arbórea Aberta (Cerrado). Secundariamente ocorrem a 
Savana Arbórea Densa (Cerradão) e Savana Parque (Campo Sujo) 
com ou sem Floresta-de-Galeria. Dominam os Latossolos Vermelho
Amarelos distróficos. Contudo, onde a estrutura é vis(vel e interfere 
no relevo, ocorrem solos Litó\icos distróficos. 

Na parte central da área, estendendo-se de norte a sul, situa-se 
extensa área rebaixada preenchida por sedimentos terciário-quater
nários, com extensa cobertura de Lateritas Hidromórficas, onde se 
desenvolve a vegetação de Savana (Cerrado). Trata-se da Depressão 
do Araguaia e da Plan(cie do Bananal. 

Os detalhes sobre a constituição geológica, as caracterlsticas dos 
solos e a composição das associações vegetais estão referidos nas 
partes próprias dentro deste volume. Quando houver necessidade de 
remissão a detalhes de geologia, solos e vegetação, ela será feita pela 
numeração, em algarismos arábicos, seguida do Htulo das seções. 
Para todos os casos foi mantida a terminologia contida nos mapea-

mentos correspondentes a esta área, realizados pelo Projeto 
RADAMBRASI L. 

2.2 - METODOLOGIA 

2.2.1 - Histórico da metodologia 

Em 1973 o Projeto RADAM lançou, juntamente com o volume n. 0 

1, o primeiro mapa geomorfológico. Experiências pioneiras tinham 
sido feitas, mas a publicação em cores, decidida em 1973, invalidou 
suas caracter(sticas essenciais. O mapa apresentou uma cartografia 
inédita, criada pelas condições da região a ser mapeada - a Ama
zônia - e pelas caracter(sticas técnicas do material - o levantamen
to radargramétrico. A ausência de cartografias, brasileiras ou estran
geiras, dentro das condições citadas, foi a um tempo uma dificul
dade e um est(mulo à criação de uma representação gráfica especial, 
adaptada a um levantamento sistemático de recursos naturais na 
escala 1:1.000.000. 

O ponto de partida básico desse mapeamento inicial foi o da 
fotoidentificação de todas as formas de relevo, para depois grupá-las 
em unidades morfoestruturais. Isto constitu(a objetivos simples, 
porém suscet(veis de gradual melhoria de qualidade, desde que es
tavam baseados em uma legenda aberta. Nestas condições foram 
publicados os três mapas que correspondem à Bacia Sedimentar do 
Piaui-Maranhão. Entretanto, quando o mapeamento atingiu a 
região Amazônica, as imagens de radar mostraram formas de relevo 
aglomeradas e mais complexas. O sistema de legenda aberta permitiu 
mapear esses complexos, porém o mapa tendia a um detalhamento 
que prejudicava sua clareza na leitura e interpretação. Essas formas 
complexas criavam mais dificuldades na medida em que o dom(nio 
técnico sobre a imagem aumentava. Isto provocava desequil(brios 
nas operações, pois o tempo dedicado à elaboração do mapa era 
demasiado longo em relação àquele destinado ao relatório, então 
elaborado dentro de uma estrutura muito simples. A legenda, por 
sua vez, tendia a tornar-se muito extensa, apesar de adequada. 

Desde o volume n.u 1 até o de n.v 1 O essas dificuldades foram 
gradualmente e\ i minadas a cada Folha publicada. Muitas dessas mo
dificações podem ter passado impercept(veis, mas melhoravam pou
co a pouco o mapeamento. Citam-se a retirada da letra d que ante
cedia todas as letras-slmbolo dos relevos dissecados; a padronização 
das definições das formas de relevo, o que permitia melhor apresen
tação e discernimento da legenda; e um aumento da simbologia. Da 
mesma forma, a estrutura do relatório acompanhava as modificações 
do mapa. A partir do volume n. 0 7 elas podem ser melhor apre
ciadas 

Os aperfeiçoamentos foram conseguidos aos poucos graças à 
adoção de sistemas abertos tanto para o mapa e o relatório como 
para a operacionalidade do trabalho. Isto resultava de uma filosofia 
básica na qual os aperfeiçoamentos, melhoramentos e experiências 
eram conscientemente admitidos pelo pessoal técnico. Entretanto, 
uma situação operacional atrasava a introdução das modificações 
mais substanciais e mais integradoras, pois, por motivos do Projeto 
RADAM, várias Folhas a 1:1.000.000 eram interpretadas ao mesmo 
tempo. Desse modo as modificações mais sistemáticas só puderam 
ser introduzidas a partir do volume n. 0 11, apesar de já estarem 
equacionadas desde o volume n. 0 9. O volume n. 0 11 apresenta um 
conjunto acumulado de experiências, principalmente na parte carto
gráfica. A partir desse volume rompeu-se o compromisso visual com 
o chamado "efeito de painel", isto é, que as Folhas não poderiam 
sofrer modificações profundas desde que um objetivo final seria 
reuni-las em um painel que possibilitasse uma visão global da Ama
zônia. O acúmulo de dez Folhas já publicadas não mais comportava, 
por sua dimensão, o agrupamento em um mesmo painel. Mais im
portante que isto, como cada conjunto de mapas do Projeto 
RADAM era encaixado em apenas um volume, a maior parte dos 
usuários habituou-se à consulta por volume. Um mapa ao milioné
simo era então a "unidade de consulta" e o painel tornou-se cada 
vez mais desnecessário e diHcil de ser montado. 

As modificações introduzidas no volume n. 0 11 permaneceram 
até o volume n. 0 18. Elas são expressivas e foram introduzidas em 
bloco, a saber: uma nova forma de utilização da cor para os relevos 
dissecados; uma sistematização, codificação e quantificação parcial 
dos relevos dissecac(os; a modificação das cores utilizadas nos 
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mapeamentos anteriores; a introdução de um quadro demonstrativo 
da extensão das áreas mapeadas e a maior integração com outros 
mapas do Projeto RADAMBRASI L. A nivel de relatório não houve 
modificações .estruturais profundas, apenas ampliou-se a ênfase a 
determinados itens. Operacionalmente a mais importante reformu
lação ocorreu na reorganização do trabalho, porque os mapas pu
deram ser elaborados em menor tempo sem perda da qualidade já 
conseguida. O tempo ganho foi aproveitado para uma elaboração 
mais refinada dos relatórios Isto estava sendo conseguido desde o 
volume n. 0 7, mas se tornou mais n(tido a partir do volume n. 0 11 
Juntou-se, desse modo, uma alteração técnica a uma operacional 
para atender aos cronogramas de produção estabelecidos pelo Pro
jeto RADAM. 

Não obstante os sens(veis melhoramentos introduzidos, não ces
saram as pesquisas para se atingitem nt'veis de aperfeiçoamento mais 
altos. Este fato foi importante porque em 1975 o Projeto RADAM, 
em vias de terminar o mapeamento da Amazônia, recebeu a incum
bência de mapear o restante do território brasileiro. Uma reavaliacão 
global foi então necessária. Com novas atribuições, o Proj~to 
RADAMBRASI L teve sua estrutura técnico-operacional descentra
lizada, criando bases regionais para a elaboração de mapeamentos e 
relatórios. O aumento do corpo técnico necessário para as cinco 
bases (Salvador, sede do Projeto, Natal, Goiânia, Florianópolis e Rio 
de Janeiro) e a criação de consultorias regionais ensejaram esta rea
valiação global 

A cartografia geomorfológica introduzida no volume no 11 foi 
então testada em outras tegiões diferentes. Igualmente o relatório 
foi submetido aos testes dessas regiões e os resultados foram generi
camente satisfatórios. Mas um grande número de sugestões foi siste
mMizado e introduzido já nos primeiros mapeamentos extra-amazô
nicos. A compilação do conjunto destas sugestões foi importante 
para que não se perdesse a homogeneidade técnica com a dispersão 
das bases bem como os prindpios básicos adotados no mapeamento. 

Alguns volumes referentes à área Periamazônica representam o 
terceiro nivel de modificações progressivas inseridas no mapeamento 
geomorfológico. Muitas delas resultam de estudos antigos que não 
puderam ser colocados em prática na região Amazônica. A maior 
parte situa-se no âmbito da cartografia geomorfológica, tais como a 
representação de uma hierarquia altimétrica mais refinada; a intro
dução do conceito de unidades geomorfológicas e seu mapeamento, 
no lugar das unidades morfoclimáticas e morfoestruturais; uma 
reorganização da legenda mais direta com o mapa e com um público 
mais amplo e diversificado; e a inclusão de estudos de formações 
superficiais visando ao seu mapeamento e interpretação, entre 
outros. A introdução do conceito de unidades geomorfológicas no 
lugar das unidades motfoestruturais e morfoclimáticas encontra jus
tificativas na ampliação da utilização das cores no mapa ao milioné
simo e na inclusão de dados morfoestruturais e morfoclimáticos, ao 
lado de outras informações, em um conceito mais amplo. A ausên
cia dos estudos de formações superficiais constitu(a uma antiga defi
ciência do mapa geomorfológico, assinalada desde a publicação do 
volume n. 0 1. Durante o mapeamento da Amazônia, a cobertura 
florestal e a falta de acesso impediram praticamente qualquer tenta
tiva bem sucedida de tratar este informe dentro de suas técnicas 
próprias. Modificações menores resultam do processo geral de re
visão a que foram submetidos os mapas e relatórios, dentro de um 
espirito cdtico e aberto às alterações. 

2 2.2- Análise do material 

O material básico da pesquisa geomorfológica são as imagens de 
radar, ou mosaico, impressas em papel cronapáquer, abrangendo 1° 
de latitude e 1 o 30' de longitude na escala 1 :250.000, no total de 
aproximadamente 18.000 km 2 cada mosaico. O imageamento é do 
tipo visada lateral e em banda X. O mosaico é semicontrolado e traz 
suas coordenadas impressas. É obtido por montagem de faixas am
pliadas dos diapositivos originais na escala 1:400.000 O diapositivo 
tem ótima qualidade, sendo utilizado em câmara clara. A montagem 
das faixas no mosaico a 1:250.000 baixa a qualidade da imagem e 
acrescenta algumas distorções de ajuste e revelação. Estes defeitos 
foram, entretanto, analisados e conhecidos, podendo ser contor
nados. Raramente a informação fica ausente, mas quando isto ocor
re a consulta aos diapositivos ou a outras fontes pode suprir a 
deficiência. 
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O mosaico, com boa qualidade fotográfica, é um elemento muito 
rico para o mapeamento; não apresenta cobertura de nuvens, ressal
ta o relevo e tem importantes gradações de tons e texturas. Teorica
mente sua capacidade de resolução é de 7 m, mas nem sempre isto é 
atingido. A granulação é adequada para a escala, o que permite 
distinções nitidas de tons e texturas, que são os elementos da inter
pretação. Como o levantamento radargramétrico é feito com ima
geamento lateral na direção leste-oeste em algumas áreas e norte-sul 
em outras, os relevos que têm direção igual ao recobrimento podem 
gerar sombras negras, onde se considera a informação como ausente. 
Nenhum outro produto do levantamento pode sanar esta defi
ciência. Contudo, estas sombras são muito úteis para definir alguns 
tipos de lineamentos estruturais, embora do ponto de vista geomor
fológico elas só permitam em condições especiais o cálculo da alti
tude relativa do relevo que originou a sombra. As formas presentes 
na zona de sombra só podem ser verificadas em missões de campo. 
Esttadas largas e formas de relevo cont(nuas podem ser bem acom
panhadas, porém aglometados urbanos são dissimulados pela proxi
midade dos prédios e a pequena largura do arruamento em relacão à 
escala As áreas agrlcolas também podem mascarar Ó relevo, prin~ipal
mente quando ocorrem pequenas propriedades 

Algumas dessas deficiências podem ser corrigidas com a estereos
copia. Cada mosaico é utilizado com estereoscópio através de faixas 
de 15° de longitude e 1° de latitude. 

Cobte aproximadamente 27 km de largura e o tecobrimento em 
estereoscopia é da ordem de 25%. Os eventuais desajustes entre as 
faixas criam os problemas comuns em esteteoscopia mas sem preju
dicar os resultados. A estereoscopia é um recurso a mais do levanta
mento radargramétt ico, sendo utilizada sistematicamente para que 
não se percam detalhes significativos. Trata-se de detalhes que 
muitas vezes não podem ser observados nem com lupa nem com a 
vista desarmada. A lupa é um instrumento usual para uma explo
ração preliminar e funciona também como um ampliador da escala, 
para exame de detalhes. As faixas de diapositivos, os mosaicos e as 
faixas estereoscópicas formam um conjunto de instrumentos que se 
presta adequadamente à interpretação geomorfológica A vantagem 
preliminar é a visão de conjunto que se pode obter de uma área 
muito extensa (18.000 km 2

) sobre uma Folha que mede aproxima
damente 44 x 65 em. A esta visão de conjunto junta-se a distinção 
dos detalhes já referidos. Os grandes conjuntos estruturais são niti
damente perceptíveis e formas de relevo de grande extensão são 
acompanhadas sem maiores dificuldades. A drenagem pode ser 
acompanhada de modo preciso e seus padrões são claramente discer
niveis. Linhas de ruptura podem ser traçadas, até mesmo aquelas 
que separam os tipos de leitos de um rio. Foram estes elementos 
que levaram os mapas geomorfológicos a dividirem, com nitidez, o 
relevo em partes conservadas, geralmente superficies de et osão an
tigas ou relevos estruturais, e relevos dissecados. O contraste entre 
estes dois tipos é claro quando ambos estão presentes em apenas 
uma Folha. 

Todavia é no campo dos relevos dissecados que a imagem de 
radar pode oferecer conttibuições mais efetivas. Pode-se definir, 
nestes relevos, um conjunto de colinas até uma dimensão de 250 m 
de extensão cada uma. Sob vegetação dispersa pode-se chegar até à 
medição de orientação de dunas ou restingas. Um conjunto de rede 
de drenagem e interflúvios pode configurar fácies de dissecação 
onde inferências sobre a morfogênese podem ser tecnicamente con
troladas. Fácies de dissecação iguais são discerniveis em diferentes 
posições altimétricas. A homogeneidade do imageamento permite a 
compartimentação do relevo com precisão comparável àquela ba
seada em curvas de nivel. Uma exploração adequada dos tons, consi
derando as direções do imageamento, permite um aumento de cla
reza nos diferentes tipos de dissecação ou de áreas de relevos con
servados. 

É ocioso comparar dados fornecidos pela imagem de radar para a 
interpretação geomorfológica, com outros tipos de aerolevantamen
to, pois cada um deles foi feito para fins diferenciados. Assim, 
também, a resolução da imagem de radar é reduzida quando ela é 
utilizada como elemento de campo, pois a visão de conjunto obs
curece os detalhes vistos pelo pesquisador localizado sobre o 
terreno. 

Assinaladas as limitações e qualidades da imagem como instru
mento de interpretação geomorfológica, constata-se que as quali-



dades podem ser aumentadas com a utilização dos outros produtos 
obtidos do levantamento radargramétrico. 

Dos mosaicos a 1 :250.000 foram montados fotoindices na escala 
1:1 000 000 (4° de latitude e 6° de longitude). Nesses fotoindices 
obviamente perdem-se detalhes, mas eles são úteis para uma visão de 
conjunto de uma Folha referente ao corte cartográfico internacional 
seguido pelo Projeto RADAMBRASI L Um fotoindice completo, 
pelo sistema de projeção UTM, abrange aproximadamente 290 000 
km' O problema de ampliação da imagem não conta com boas 
perspectivas. As experiências revelam que as ampliações não podem 
ultrapassar a escala 1:150.000, porque a granulação da imagem 
torna-se muito aberta Os mosaicos a 1:250 000 disponiveis estão 
montados em cronapáquer e em cópias impressas em offset Estes 
dois tipos apresentam grandes diferenças de qualidade e por isso a 
i~pressão offset não é utilizada na interpretação Uma parte do 
público tem adquirido as cópias em offset, utilizando-as com métodos 
interpretativos comuns à fotografia aérea mas sem estereoscopia Os 
resultados negativos então obtidos decorrem, por isso, mais do méto
do utilizado e da ausência de estereoscopia, do que da qualidade 
intrínseca do material 

Alguns outros produtos do levantamento radargramétrico utili
zados no recobrimento da Amazônia foram abolidos no recobri
mento de 1976, que abrange a parte restante do Brasil São exem
plos o levantamento de radaraltímetro e as fotografias multiespec
trais As fotos multiespectrais, na escala 1:70.000, nos canais do 
azul, verde, vermelho e infravermelho, ocupando a parte central de 
cada foto infravermelha colorida, foram pouco utilizadas devido às 
restrições quanto à presença de nuvens e nevoeiro O levantamento 
de radaraltrmetro, um elemento importante para a Geomorfologia, 
oferecia restricões mesmo na região Amazônica, onde há ausência de 
altimetria de .precisão Um erro de 30 a 50 m, registrado em cada 
faixa de recobrimento, espaçada a cada 27 km, não permitia uma 
confiabilidade proporcional ao nível do mapeamento O subuso 
destes elementos em relação ao custo justificou sua eliminação 

Estes recursos não estão mais disponíveis a partir do recobrimen
to feito em 1976 e sua ausência será compensada com a utilização 
de outros elementos informativos, como as cartas topográficas e os 
levantamentos convencionais de aerofotos Destes recursos desta
cam-se as cartas topográficas, já publicadas, para diversas áreas do 
Brasil de forma sistemática e em escalas que podem ajudar a inter
pretação da imagem de radar Estas cartas são úteis essencialmente 
para medições e quantificação de estudos de compartimentação do 
relevo Nas escalas menores podem complementar bem os mosaicos 
de radar, ainda que a imagem seja mais útil na obtenção de uma 
visão geral Elas auxiliam também na correlação imagem-terreno, 
dando referências significativas 

A circunstância de não utilizar aqueles outros informes e o em
prego, por outro lado, de recursos não produzidos diretamente pelo 
recobrimento de radar modificam um pouco a função que o mo
saico a 1:250.000 desempenhou no mapeamento da Amazônia 
Naquele mapeamento a imagem representou o elemento mais impor
tante e muito frequentemente o único recurso disponivel A mudan
ça tende a transformar a imagem em um termo de referência ainda 
fundamental, mas com a possibilidade de se acrescentarem a ele 
outros tipos de informes. Isto está condicionado pela maior densi
dade da rede rodoviária, pela integração com os múltiplos dados 
fornecidos pelo satélite Landsat, pelo acúmulo de pesquisas geomor
fológicas publicadas e pelas variadas coberturas de aerolevantamen
tos convencionais em diferentes escalas 

Os registros das linhas de vôo do recobrimento radargramétrico de 
1976, em conjunto com outras informações específicas, tais como as 
condições meteorológicas e pluviométricas na época do recobrimento, 
permitem uma análise comparativa dos regimes dos rios. Esta recom
posição e a utilização das fotos de satélites abrem um caminho novo 
para equacionar, entre outros, problemas ligados à obtenção e uso da 
água, graves em certas áreas do recobrimento. As mudanças da cober
tura vegetal, em muitos casos, poderão dar respostas a um problema 
importante que é a pesquisa de padrões de imagem para o estudo das 
formações superficiais. 

Todo este material, já experimentado em áreas de cobertura flo
restal densa, e o aumento em quantidade e qualidade do corpo 
técnico permitem expectativa de melhor qualidade do mapeamento 
geomorfológico. 

2.2.3 - Princípios básicos 

Os principias básicos da metodologia que amparam mapas e relató
rios estão fundados na idéia de se obter um quadro geral da geo
morfologia do Brasil, dentro do qual estudos detalhados poderão ser 
desenvolvidos. Isto representa um acúmulo de conhecimentos, pro
porcionais ao nivel da escala, de cuja falta o Brasil ainda se ressente. 
Como objetivo procura-se também um instrumento de trabalho que 
possa, ao mesmo tempo, aumentar os conhecimentos cientificas 
sobre a geomorfologia do Brasil e servir a um número crescente de 
usuários, que têm no mapa e relatório informes úteis a finalidades 
muito diversas O atendimento a clientelas tão diferenciadas obrigou 
ao uso de linguagem descritiva na Introdução, uma linguagem técni
ca para a Evolução do Relevo, e uma linguagem menos técnica na 
parte de Aplicações da Pesquisa Geomorfológica Divulgar pesquisas 
cientificas em linguagem e cartografia acessíveis a um público amplo 
é uma idéia básica da metodologia. 

Os fatores limitantes da escala 1:1 000 000 e o uso dos produtos 
do levantamento radargramétrico induziram à elaboração de um tipo 
de mapa diferenciado daqueles que usualmente são realizados por 
aerofotos convencionais De acordo com a qual idade do material e 
com a área a ser mapeada, a representação cartográfica tende a 
evoluir de uma fotoidentificação para uma fotointerpretação Fre
qüentemente as duas atitudes estão presentes em um mesmo mapa 
Isto representa também um dos princípios metodológicos: o desco
nhecimento do que se vai mapear evita que se faça uma fotointer
pretação baseada em pressupostos teóricos. A fotointerpretação só é 
conseguida após os trabalhos de campo e sobrevôos a baixa altura 
Evita-se também que um conhecimento de terreno seja ajustado à 
interpretação da imagem, desde que a visão de conjunto que ela 
fornece não pode ser obtida no campo Tal princípio aumenta a 
homogeneidade do mapeamento Os trabalhos de campo e sobrevôos 
são planejados e efetivados de acordo com os limites de um mapea
mento na escala 1:1 000 000. Isto permite um aumento de grau de 
certeza do que se está mapeando, pois a imagem, por si só, não é 
capaz de fornecê- I o. 

Os sobrevôos, os trabalhos de campo e principalmente a redução 
da interpretação de 1 :250 000 para 1:1 000 000 marcam o limite de 
intensidade e aprofundamento da pesquisa geomorfológica. Eles se 
destinam à correção dos pontos obscuros da interpretação prel i mi
nar e a recolher informes para relatórios Não se pode esperar que o 
mapa geomorfológico contenha contribuições sistemáticas de um 
profundo trabalho de campo. A densidade da rede rodoviária é tão 
grande em algumas regiões que uma seleção de estradas é inevitável 
para satisfazer o nível de reconhecimento que se impõe para o 
mapeamento. Já os sobrevôos podem ser mais úteis na medida em 
que atingem visualmente pontos de diHcil acesso e buscam as rela
ções imagem-terreno. Isso é importante porque a imagem de radar, 
devido aos seus princípios de obtenção e características técnicas, pode 
sugerir ao fotointérprete feições do modelado que deverão ser esclare
cidas em campo. 

Dentro desses princípios básicos, a metodologia aplicada pelo 
Projeto RADAMBRASI L assume um papel singular. Os mapeamen
tos geomorfológicos existentes no Brasil, e que podem ser compa
rados apenas ao nível das escalas, foram quase todos de iniciativa do 
Conselho Nacional de Geografia, como o mapeamento do Vale do 
São Francisco, baseado em fotografias trimetrogon, e a elaboração 
dos Atlas Regionais Nas universidades muitos mapas geomorfoló
gicos foram compostos a partir da interpretação de aerofotos com 
escalas em torno de 1:50 000 Esses mapeamentos são esparsos e 
geralmente atingem regiões onde ocorrem fatos geomorfológicos que 
mereçam, do ponto de vista acadêmico, um estudo particularizado 
Ainda assim, o que se dispõe no Brasil em matéria de mapeamento 
geomorfológico é bastante reduzido em extensão espacial e, sobre
tudo, não sistematizado O mapeamento do Projeto RADAM
BRASI L não veio para preencher essas lacunas, mas sim para dar 
um quadro geral, dentro do qual pesquisas mais detalhadas possam 
ter um referencial amplo 

Outro prindpio sobre o qual se apóia a metodologia é um com
promisso com o tempo O processo de desenvolvimento brasileiro 
passou da fase de contemplar com pequenas soluções problemGs 
locais, para uma etapa de planejamento regional integrado Os pro
dutos finais do Projeto RADAMBRASI L são realizados em curta 

GEOMORFOLOGIA/307 



duração para que medidas governamentais não sejam tomadas sem 
apoio de instrumentos de base, como o mapa geomorfológico e 
outros produtos do Projeto RADAMBRASI L A velocidade de pro
dução é, pois, um elemento fundamental, mas não pode ser tradu
zida pela diminuição da qualidade A solicitação de um trabalho 
técnico de qualidade e as exigências dos cronogramas puderam ser 
solucionadas por metodologia eficaz Um instrumento como a ima
gem de radar pode ser explorado de modo profundo e por um 
tempo muito longo. Todavia os compromissos com os cronogramas 
fixaram na metodologia e nas etapas de trabalho o nível de reconhe
cimento. A escala também é um fator interveniente na velocidade 
de produção. 

Desse modo, amparado por uma metodologia que fixa os prind
pios básicos e o perfil do produto final, por um fluxograma opera
cional e por uma sistematização de mapeamento, todos suficiente
mente abertos, o mapa geomorfológico adquire a característica de 
reconhecimento, adequada à escala, e apresenta uma linguagem car
tográfica aberta, para a qual convergem informes cientl'ficos e prag
máticos 

2 2 4 - Etapas de trabalho 

Estabelecidos os prindpios gerais de metodologia, as etapas de tra
balho foram o modo decorrente encontrado para satisfazer àqueles 
princípios Estas fases de trabalho garantem um tratamento homo
gêneo das imagens de radar A homogeneidade é necessária na medi
da em que o mapa geomorfológico é utilizado para a complemen
tação de outros produtos do Projeto RADAMBRASIL e também 
porque as bases operacionais estão dispersas pelo Brasil. O tratamen
to homogêneo garante a integração dos mapas geomorfológicos 
entre si, os quais devem ser, portanto, um produto uniforme 

A experiência adquirida nos mapeamentos da Amazônia indicou 
que cada unidade de consulta, isto é, uma Folha de 1:1 000.000 (4° 
x 6°), integrada por até dezesseis Folhas na escala 1:250000 (1° x 
1°30'), pode ser mapeada com êxito e homogeneidade na qualidade 
por uma equipe de três técnicos. Desse modo, uma base de opera
ções pode mapear várias Folhas ao mesmo tempo 

Na seqüência operacional uma primeira fase consiste no levanta
mento do material bibliográfico, bem como de toda a cartografia de 
apoio Da bibliografia são selecionadas várias hipóteses de trabalho 
no plano interpretativo, assim como informações diversas que po
dem interessar em qualquer momento do fluxograma de trabalho 
Uma exploração inicial sobre o mosaico a 1 :1 000 000, e sobre 
aqueles que marcam seus limites, permite obter uma visão global 
Um reconhecimento de segundo nível é feito com as Folhas a 
1:250 000 através de uma análise feita inicialmente na direção dos 
paralelos e depois na direção dos meridianos para se obter uma 
visão integrada dessas Folhas entre si As correlações temáticas, 
quando disponíveis, são realizadas nesta fase Os mapeamentos topo
gráficos, geológicos e fitoecológicos, entre outros, são sempre bus
cados porque permitem que as relações mais diretas já sejam expli
cadas ou transformadas em hipóteses de trabalho Ainda nesta fase 
são assinalados os defeitos de imagem e de revelação e deficiências 
tais como a presença de áreas sombreadas. Além disso, a equipe 
obtém outras hipóteses de trabalho e assinala pontos de interpre
tação mais obscuros. Esta vivência com a imagem é importante para 
que os objetivos das equipes fiquem claramente definidos e possam 
ser organizados 

A segunda etapa de trabalho é a interpretação preliminar feita 
Folha a Folha na escala 1:250.000 Ela inclui o mapeamento da 
drenagem e das formas de relevo, em posicionamento preciso Isto é 
efetivado sobre papel plástico transparente de baixa ou nenhuma 
deformação. A delimitação das formas de relevo é concluída com o 
fechamento de linhas e dentro da área fechada é colocada a letra
símbolo, que juntamente com os símbolos serão os indicadores que 
integrarão a legenda Esta operação é realizada sobre a imagem em 
papel cronapáquer, com estereoscopia. Para homogeneização das in
terpretações há um Referencial de Padrões de Imagem, constituído 
por cópias de imagens cujas formas de relevo, já mapeadas ou en
contradas em outras Folhas, tiveram seu padrão classificado e 
definido Este Referencial contém múltiplos padrões de imagem de 
uma mesma forma de relevo. Desse modo, não se corre o risco de 
mapear imagens iguais com letras-símbolo diferentes. Simultanea-
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mente à interpretação preliminar é preenchida uma ficha com os 
pontos de dúvida, indefinições de legenda e todas as demais obser
vações, sejam de ordem cartográfica, sejam de natureza geomorfo
lógica. Este registro é fundamental para a montagem de sobrevôos e 
trabalhos de campo As Folhas topográficas e outros elementos 
temáticos continuam a ser consultados 

Terminada a fase de interpretação preliminar, integradas todas as 
Folhas, iniciam-se as operações de campo Elas podem ser feitas 
apenas com sobrevôos a baixa altura ou com percursos sobre 0 

terreno, mas de modo geral os dois tipos são utilizados As rotas a 
serem percorridas são escolhidas segundo as fichas preenchidas du
rante a fase de interpretação preliminar Essas operações destinam-se 
a sanar dúvidas havidas na interpretação preliminar e a identificar 
áreas de sombra. São utilizadas as Folhas interpretadas, reduzidas a 
1 :500 000 e a 1 :1.000 000 Porém, mais que isso, as operações de 
campo permitem o controle imagem-terreno, a descrição do relevo, 
a coleta de material das formações superficiais e de fotografias e, 
principalmente, reunir mais elementos para averiguar as hipóteses de 
trabalho anteriormente levantadas Quando os trabalhos são reali
zados em percurso sobre o terreno eles permitem a observação de 
detalhes da geomorfogênese, do grau de equilíbrio das vertentes, das 
relações solo-relevo-vegetação e das formas de ocupação do solo 
As operações de campo coletam um número muito grande de infor
mações, seja para o mapeamento seja para o relatório, incluindo a 
seleção de padrões que aumentarão o Referencial de Padrões de 
Imagem, e a identificação de características das unidades geomorfo
lógicas É importante que as operações de campo, principalmente 
nos sobrevôos a baixa altura, sejam organizadas de modo a que 
todas as unidades geomorfológicas sejam observadas em visão global, 
para que cada uma delas seja plenamente identificada nos mosaicos 
e no campo. Todos os informes colhidos nas operações de campo 
são incorporados ao mapeamento na etapa denominada reinterpre
tação 

A fase seguinte tem o objetivo de preparar o mapeamento para 
impressão As Folhas reinterpretadas a 1:250 000 são sucessivamente 
reduzidas, por xerocópias, para as escalas 1 :500 000 e 1 :1 000 000 
As reduções sucessivas têm como objetivo revelar, por sua dimensão, 
as formas que podem aparecer no mapa final, as que podem ser 
eliminadas e as que podem ser agrupadas O processo automático de 
redução retira algum subjetivismo ocasionalmente incluído na inter
pretação Após a montagem final trabalha-se sobre a base cartográ
fica (blue-lines) preparada pelas Divisões de Cartografia e de Publi
cação, a qual recebe as informações geomorfológicas em delicada 
operação de copiagem por transparência Desta transposição de 
temas resulta a fidedignidade no exato posicionamento das formas e 
dos símbolos mapeados Ela é feita pela equipe de técnicos e sofre 
dois processos de revisão internos antes que o blue-line seja encami
nhado para a Divisão de Publicação onde são feitas novas revisões 
e ajustes Todos os itens técnicos são cuidadosamente revistos Uma 
nova revisão é feita com a "prova química", já na fase de impressão 
do mapa 

O preparo do relatório é a última etapa dos trabalhos executados 
numa Folha a 1:1 000 000. Além das partes acessórias contidas em 
todos os tipos de relatórios, o de Geomorfologia do Projeto 
RADAMB R ASI L contém uma estrutura básica comum a todas as 
Folhas executadas em qualquer uma das bases Suas partes essenciais 
são: 
-Evolução dos Conhecimentos Geomorfológicos; 
- Unidades Geomorfológicas; 
- Evolução do Relevo; e 
-Aplicações da Pesquisa Geomorfológica 

Estas partes incorporam tudo que foi conseguido em matéria <Jt. 

conhecimento sobre a área mapeada no campo da Geomorfologia 
A primeira parte - Evolução dos Conhecimentos Geomorfoló

gicos - tem por objetivo mostrar o nível de informações acumu
ladas sobre a área até o mapeamento geomorfológico do Projeto 
RADAMBRASIL Pretende separar claramente o nível pré
RADAMBRASIL. Isto implica no levantamento e crítica da biblio
grafia disponível, avaliando todas as contribuições, principalmente 
aquelas mais amplas, e mostrando o que foi confirmado e o que não 
foi, após o mapeamento Os trabalhos discutidos nesta parte, soma
dos às citações pontuais em outras partes do relatório, formam uma 
lista de referências bibliográficas suficientes para o nível da pesquisa 



sobre a área. A parte evolutiva deste item começa das primeiras 
idéias, mostrando como cada uma delas evoluiu, no tempo, por 
acréscimos de novas contribuições. O número de referências biblio
gráficas comentadas neste item é menor que o total das referências 
bibliográficas, desde que o interesse é acompanhar a evolução de 
idéias ou interpretações globais A linguagem é essencialmente téc
nica, porque o conteúdo interessa particularmente aos especialistas 
em Geociências 

A parte seguinte denomina-se Unidades Geomorfológicas. A 
função desta parte é subdividir o relevo buscando unidades que 
permitam ser tratadas individualmente. Elas correspondem à com
partimentação ampla do relevo mapeado e são identificadas por um 
conjunto de tons de uma mesma cor. Elas são analisadas por ordem 
de grandeza. Do ponto de vista pragmático, essas unidades indicam 
os limites até onde uma providência de ordem administrativa ou de 
planejamento pode ser posta em prática sem se tornar inadaptada às 
condições naturais da unidade. Do ponto de vista geomorfológico, 
estas unidades são representadas no mapa através de dois elementos 
sintéticos: um conjunto de formas de relevo que apresentam uma 
certa similitude ou relacionamento direto entre si; e uma posição 
altimétrica individualizada. Estas duas caracter(sticas, obtidas direta
mente do mapeamento geomorfológico, significam que os processos 
geomorfogenéticos que atuaram numa unidade são diferentes dos 
que agiram nas outras. Significam ainda que alguns destes processos 
foram predominantes em decorrência de condições litológicas, estru
turais ou climáticas. A cobertura vegetal e os tipos de solos são 
também elementos definidores de uma unidade geomorfológica. O 
conjunto dos indicadores mencionados revela ainda a energia da 
erosão a que foi submetida a unidade, seja no passado, seja no 
presente. 

Para se atingirem aqueles elementos o mapa é submetido a uma 
análise cont(nua que começou na primeira etapa de trabalho. O 
problema da altimetria é controlado pela fotointerpretação, pelas 
cartas topográficas e pelos pontos cotados, estrategicamente plota
dos para se conseguir uma primeira idéia de hierarquia topográfica. 
A coleção e classificação das formas de relevo existentes nas uni
dades esboçadas podem, preliminarmente, definir a natureza da mor
fogênese em cada uma. Isto também é obtido pelas relações entre as 
formas encontradas em uma unidade. A drenagem, por seus padrões 
e anomalias t(picas, bem como pelos regimes de seus componentes, 
revela condições de relacionamento com o clima e a geologia. O 
conjunto de mapas produzidos dentro do Projeto RADAMBRASIL 
- geológico, fitoecológico e pedológico - é igualmente superposto 
aos esboços preliminares Ao lado dos elementos cartográficos uti
lizam-se ainda as informações bibliográficas e aquelas colhidas nas 
operações de campo. De posse de todas essas informações, o relevo 
da Folha mapeada é subdividido em unidades Os dados de campo 
podem permitir que outras informações geomorfológicas sejam 
acrescentadas a algumas delas. Busca-se, desse modo, a obtenção de 
um maior número de elementos diferenciais entre as unidades 
geomorfológicas, através das inter-relações de muitos indicadores. A 
adoção de mútiplos critérios para definir uma unidade geomorfoló
gica decorre da insuficiência de se usar apenas um ou dois, que nem 
sempre são capazes de esclarecer, por si só, uma compartimentação 
adequada A delimitação de uma unidade geomorfológica é, pois, 
um estudo detalhado que começa pelos dados de interpretação da 
drenagem e termina com a definição do grau de equili'brio morfodi
nâmico. Uma unidade geomorfológica não tem uma dimensão pre
fixada, mas evita-se ao máximo uma microcompartimentação, uma 
vez que ela é montada de forma que uma subdivisão em unidades 
menores seja poss(vel, de acordo com as escalas e os objetivos da 
utilização. 

A denominação das unidades geomorfológicas obedece, via de 
regra, à topon(mia regional, e quando esta não é significativa a 
referência é feita pelos estudos do IBGE ou através de estudos 
regionais significativos. Essa denominação é precedida de termos 
geomorfológicos amplos tais como plan(cie, planalto, dentre outros. 
No relatório essas unidades geomorfológicas são apresentadas em 
uma linguagem essencialmente descritiva, capaz de ser entendida facil
mente pelos usuários. Nesta descrição não se mencionam a origem da 
unidade, sua evolução no tempo ou os processos morfogenéticos que 
a caracterizam. 

A parte seguinte do relatório - Evolução do Relevo - constitui 
um est11do essencialmente geomorfológico mais detalhado O assun
to pode ser abordado tanto do presente para o passado como ao 
contrário, dependendo dos resultados dos trabalhos de campo, das 
análises geomorfológicas dos mosaicos e das informações obtidas da 
bibliog, afia. A Evolução do Relevo inclui também um ordenamento 
rac•onal das várias etapas da morfogênese, a natureza das formações 
supe ficiais, as constatações morfoclimáticas e suas conseqüências na 
orgartização do relevo. As unidades geomorfológicas podem ser 
tomadas como elementos de referência da evolução mas isso não é 
necessariamente obrigatório. A linguagem é essencialmente técnica e 
os padrões são cient(ficos. Nesta parte há uma distinção clara entre 
o que foi provado, o que é provável e o que é sugestão. Parte das 
conclusões da Evolução do Relevo é resultado de informações colhi
das das diferentes fontes utilizadas, mas o principal está represen
tado no mapeamento ou deriva da interpretação dos mosaicos 

A exploração conjunta dos mapas geológico, geomorfológico, 
pedológico e fitoecológico, todos do Projeto RADAMB RAS I L, 
permite, pois todos estão baseados em imagens de radar, compa
rações que levam a conclusões paleocl imáticas. Não raro essas con
clusões propiciam o estabelecimento de uma cronologia dos eventos 
geomorfológicos Na medida em que os estudos das formações su
perficiais forem sendo desenvolvidos, dados relativos à cronologia 
absoluta podem aumentar bastante o n(vel de conhecimento sobre o 
Quaternário brasileiro. 

Esse não é o único momento em que se integram os mapas da 
série Levantamento de Recursos Naturais. Por se tratar de um 
levantamento integrado, as consultas entre os técnicos dedica
dos a vários temas são permanentes e a troca de informações é 
cont(nua, com uma crescente interação operacional e técnica. Essa 
segmentação entre parte descritiva das Unidades Geomorfológicas e 
linguagem explicativa da Evolução do Relevo resulta de uma idéia 
básica do trabalho: torná-lo acessi'vel aos diferentes usuários. Para o 
público especializado em Geomorfologia esta segmentação não inter
fere no entendimento das duas fases, e a dificuldade de compreen
são fica eliminada para os usuários não especializados. 

A Evolução do Relevo é uma parte do relatório que não serve 
apenas aos geomorfólogos Ela é utilizada também como embasa
mento cient(fico da quarta parte essencial do relatório, intitulada 
Aplicações da Pesquisa Geomorfológica Esta parte estuda, com base 
cienti'fica, as diferentes aplicações sugeridas pelas pesquisas reali
zadas Procura-se indicar aos planejadores e usuários quais os pro
blemas existentes na área mapeada e os erros cometidos no uso do 
relevo, apontando caminhos para o adequado aproveitamento do 
mesmo A variedade de problemas que estão relacionados à pesquisa 
geomorfológica é muito grande e, na medida do diagnóstico feito, 
todos eles referidos em linguagem técnica acess(vel a um público de 
especialistas de formações diferentes A experiência tem demons
trado que a metodologia já exposta é adequada, com a imagem de 
radar e os trabalhos de campo funcionando como elementos apro
priados para os estudos de Geomorfologia Aplicada. São exemplos 
os controles geomorfológicos no traçado, abertura e conservação de 
estradas, a interferência na mineração aluvial ou coluvial e de jazidas 
de enriquecimento supergênico, as mudanças de s(tios urbanos, a 
indicação de locais para a instalação de usina hidrelétrica, a explo
ração adequada dos relevos segundo suas caracter(sticas para deter
minadas formas do espaço, entre outros 

2 2.5 - Composição do mapa 

Dentro deste conjunto de conceitos, definições e matenats, o mapa 
geomorfológico elaborado pelo Projeto RADAMBRASI L pretende 
acumular o máximo de informações úteis a diferentes usuários e 
estabelecer uma ligação direta entre a expressão cartográfica e a 
legenda. Um grande volume de pesquisas tem sido feito nesta dire
ção e outras estão em andamento para que o mapa represente com 
clareza as informações que se deseja transmitir 

O mapa-base, comum a todos os mapeamentos temáticos do Pro
jeto RADAMBRASI L, mostra a rede hidrográfica em azul e os ele
mentos planimétricos convencionais impressos em sépia. 

Sobre este fundo de mapa destacam-se conjuntos coloridos que 
representam as unidades geomorfológicas. O nome de cada uma 
pode ser identificado imediatamente no conjunto de retângulos 
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(boxes) que se encontra empilhado na legenda. Agora, cada unidade 
geomorfológica pode ser analisada individualmente Esta análise re
velará uma cor característica da unidade e tonalidades desta cor: a 
cor representa os relevos conservados e as tonalidades, os relevos 
dissecados. Os relevos conservados são aqueles onde a erosão age 
com pouca intensidade, de modo que as formas aí contidas pude
ram ser conservadas desde tempos mais antigos que os atuais. Se um 
relevo tem, entre seus rios, uma distância inferior a 51 mm, medi
dos na imagem de radar a 1:250.000, isto significa que a erosão tem 
maior energia e pode trabalhar intensamente sobre o relevo. Ele é 
chamado de relevo dissecado 

Há apenas uma exceção: deposições de material como os terraços 
e as planícies podem ocorrer tanto nos relevos conservados como 
nos dissecados Estas formas são mapeadas com tonal idades de 
amarelo. As cores e tonalidades dão, assim, uma primeira ligação 
direta entre o mapa e a legenda. 

Além das cores e tonalidades há um segundo elemento distintivo 
entre as unidades geomorfológicas: a letra-símbolo, delimitada por 
uma linha (limite de forma de relevo) dentro de cada uma dessas 
unidades Estas associações de letras são divididas em dois conjun
tos, cada qual referente a uma cor ou a uma tonalidade. 

Dentro dos relevos conservados, logo, de uma cor, o conjunto se 
inicia por uma letra maiúscula seguida de letras minúsculas forman
do um código. Apenas três letras maiúsculas são utilizadas: S para as 
formas de relevo ligadas à estrutura; E para as formas de relevo 
ligadas à erosão e A para as formas de relevo relacionadas aos pro
cessos de acumulação Após cada letra maiúscula seguem-se letras 
que dão o nome da forma e outras informações sobre ela. 

No segundo conjunto de letras-símbolo, o dos relevos dissecados, 
correspondentes às tonalidades, são usadas três letras minúsculas se
guidas de um dígito numérico composto, sempre, por dois alga
rismos As letras são a, c e t, significando, respectivamente: formas 
aguçadas, formas convexas e formas tabulares. 

Um conjunto de símbolos desenhados encerra tudo o que é re
presentado no mapa geomorfológico. 

Cores, tonalidades, letras-símbolo de relevos conservados, letras
símbolo de relevos dissecados e símbolos têm sua correspondência 
na legenda, a qual está organizada de modo que o leitor possa 
conhecer o que foi mapeado, seja pela cor, seja pelas letras-símbolo. 

A legenda está montada em três conjuntos destacados uns dos 
outros: 

- Unidades Geomorfológicas e Distribuição Percentual das Formas 
de Relevo; 
- Formas de Relevo; e 
-Símbolos 

O primeiro conjunto marca os nomes das unidades geomorfoló
gicas, tendo, à direita dos mesmos, as cores e tonalidades que cor
respondem a cada unidade, limitadas por boxes e contendo as letras
símbolo das for mas de relevo mapeadas. Dentro de uma mesma 
unidade os boxes estão empilhados das cores para as tonalidades 
Isto representa que os relevos conservados (cores) estão topografica
mente mais elevados que os dissecados (tonalidades). Estes empilha
mentos de cores e tonalidades são feitos para todas as unidades 
geomorfológicas de modo a representar um conjunto de hierarquia 
altimétrica das formas de relevo mapeadas Eventualmente, duas uni
dades podem ter a mesma posição altimétrica, mas distinção pelas 
cores continua a ser feita. Ainda dentro do primeiro conjunto da 
legenda pode-se notar que os boxes referentes a uma unidade geo
morfológica estão um pouco separados dos boxes de outra unidade 
À direita dos conjuntos de boxes, e um pouco afastado deles, há 
um conjunto de linhas verticais e paralelas cuja distribuição obedece 
a uma escala logarítmica Sobre estas linhas, as cores dos boxes 
estendem-se da esquerda para a direita, formando um gráfico de 
barras que mostra a percentagem de cada forma de relevo mapeada. 
A extensão de km2 de cada forma e o total da área da Folha 
marcado em km 2 completam o primeiro conjunto. 

() segundo conjunto, denominado Formas de Relevo, está sub
dividido em três partes: Formas Estruturais, Formas Erosivas e 
Formas de Acumulação A finalidade precípua deste segundo con
junto é definir os códigos de letras-símbolo. Assim, as formas estru
turais, cujo código se inicia por S, seguido por outras letras, têm a 
tradução das letras feita claramente. Após a tradução segue-se uma 
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definição padronizada, retirada do Referencial de Padrões de 1 ma
gem. A estes dois elementos pode-se acrescentar especificidades 
regionais. O tratamento é idêntico para as formas erosivas e para as 
formas de acumulação. 

Um destaque precisa ser feito para as letras-símbolo compostas 
de apenas uma letra minúscula (a, c e t) seguida de um número de 
dois algarismos. Estas três letras e os dígitos numéricos correspon
dem à primeira tentativa de se determinarem os diferentes tipos de 
dissecação. Como a legenda é aberta, outras letras e outros números 
podem ser acrescentados na medida em que o Referencial de Pa
drões de Imagem recolha mais pesquisas sobre o assunto. Ao nível 
atual de pesquisa sobre cartografia geomorfológica o tema está re
presentado dentro do subconjunto Formas Erosivas sob dois pontos 
de vista: os Tipos de Dissecação e os fndices de Dissecação. 

Nos Tipos de Dissecação encontram-se as três letras básicas a, c e 
t com suas traduções, ou seja, formas aguçadas, formas convexas e 
formas tabulares, e suas definições. 

Os fndices de Dissecação estão representados em um quadro 
onde são combinados tipos de informes: ordem de grandeza das 
formas de relevo (Fig 2.1), com cinco classes medidas na imagem 
de radar, e intensidade de aprofundamento dos talvegues (Fig. 2.2). 
avaliada qualitativamente e também representada por cinco classes. 
Desse modo, as letras a, c e t v§m sempre acompanhadas de um 
número de dois algarismos. 

O tipo de modelado de dissecação interessa particularmente à 
conservação das terras e águas, problema de suma importância no 
Brasil. Com efeito, as unidades geomorfológicas intensamente disse
cadas oferecem maiores probabilidades de escoamento torrencial das 
águas e de rápido desaparecimento dos solos. Elas necessitam uma 
atenção especial dos planejadores que devem prever a manutenção 
de uma cobertura vegetal tão densa quanto for possível, para frear o 
escoamento e reter o solo Se não se cumpre esta necessidade, parte 
destas unidades pode ser destruída muito rapidamente. Os dois parâ
metros de maior importância para esta avaliação são o tipo de disse
cação e a profundidade dos entalhes. Estas informações são reto
madas quando se estabelece o mapa de utilização potencial da terra. 
Mas elas interessam também, diretamente, a todos os técnicos que 
são encarregados da implantação de vias de comunicação e de insta
lações urbanas e industriais. Eles devem levar em conta o grande 
perigo da ocorrência de escoamentos violentos, capazes de destruir 
ou danificar as obras instaladas e de acumular grandes quantidades 
de material perto dos leitos, se por uma razão qualquer se destrói a 
cobertura vegetal. 

O último conjunto da legenda corresponde aos símbolos geomor
fológicos. Estão organizados com os símbolos pontuais precedendo 
os símbolos lineares. Neste conjunto dois símbolos merecem des
taque. Inicialmente aquele referente às áreas de antropismo, dentro 
das quais se distinguiram áreas urbanizadas, que constarão do mapa 
básico, e áreas onde o homem exerceu alguma utilização do solo a 
ponto não só de modificar as formas de relevo, mas também de 
romper o equilíbrio ecodinâmico e criar problemas relacionados ao 
meio ambiente 

2.3 -EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS 

O levantamento da bibliografia existente sobre a Folha SD 22 Goiás 
revelou-se quantitativamente extenso, dado o interesse por parte dos 
pesquisadores em uma área de grande potencialidade em riquezas na
turais, sobretudo no tocante à mineração. 

Para efeito de sistematização da análise dessa extensa biblioqrafia. 
adotou-se o critério de dividi-la ern perfodos, segundo a natureza de 
seus objetivos. Na presente análise, verificou-se que três períodos se
riam suficientes para ter uma idéia geral da evolução dos estudo efe
tuados na área, e que trouxeram suas contribuições ao presente tra
balho 

O primeiro perfodo é representado por observações esparsas efe
tuadas por viajantes e naturalistas, e por descrições deixadas pelos geó
logos estrangeiros do século XIX. O principal objetivo desses trabalhos 
foi o reconhecimento geral da área, efetuado através de poucas vias de 
comunicação de que dispunham, ou seja, raras estradas e os principais 
rios As observações de natureza geográfica refletiam as tendências da 
época, cuja preocupação foi descrever a paisagem e precisar a sua loca
lização, caracterfsticas estas que predominaram durante os séculos 



XVIII e XIX. RepresentamesseperfodoostrabalhosdeMattos (1874), 
Fonseca (1880), Derby (1895), Coudreau (1897). 

O maior interesse dos pesquisadores foi pela ilha do Bananal e pe
los relevosesculpidosem rochas sedimentares, na parte oeste da Folha. 

Mattos (1874) executou um estudo pioneiro sobre os aspectos his
tóricos da provincia de Goiás. Suas observações de natureza geográfi
ca prendem-se às descriçqes dos sftios das comarcas, limitando-se a 
"relevo plano ou relevo montanhoso". Faz uma descrição pormenori
zada da drenagem e das "montanhas", citando a serra dos Pirineus co
mo a mais alta de Goiás, com ramificações para todos os lados e picos 
muito elevados. Observa que nela nascem os rios Corumbá, das Almas 
e outros A leste da localidade de Faina observa a serra Dourada, 
"com rumo NE.SO prolongando-se até o Cayapó", e a descreve como 
"áspera e escalvada". Refere-se a Bananal como a maior e mais exten
sa ilha do Brasil, formada pelo braço do Araguaia, pelo furo do Bana
nal (SO-NE) e pelo braço menor do Araguaia. 

Fonseca (1880) descreve o rio Araguaia preocupando-se em preci
sar a latitude de suas nascentes e descrevendo todos os seus afluentes. 
Refere-se à ilha do Bananal descrevendo e precisando sua localização: 
"A 72,24 km da foz do Crixá, divide-se o Araguaia em dois grandes 
braços, formando a ilha do Bananal ou Sant'Anna, a que o braço 
esquerdo banha numa extensão de 477,17 km. O braço direito toma o 
nome de "furo do Bananal" ou "Carajahy", conservando o outro, o 
nome do rio" Observou que no mês de setembro de 1879 o Carajahy 
estava quase seco. Coudreau ( 1897) refere-se às amplas praias e águas 
tranqüilas do rio Araguaia e aos campos de Tapirapé como "constan
temente e completamente inundados com muito poucos arbustos", 
fato confirmado na Folha cont(gua a norte, SC 22 Tocantins. 

A área referente à borda norte da bacia do Paraná foi alvo de estu
dos a partir do trabalho de Castelnau (apud Fonseca, 1880). Para esse 
autor, "a serra da Taquara não parece ser outra coisa mais do que os 
lados de um grande planalto de grés, cujos flancos tenham sido bati
dos e rotos por um mar que outrora cobrisse o centro do Brasil". 

Derby (1895) documentou a existência do devoniano marinho do 
centro de Mato Grosso, no Planalto de "Sant'Anna da Chapada". Seu 
estudo desenvolveu-se a NE de Cuiabá, mas presumiu que a chapada 
continuasse para leste, "ao Jongo da estrada de Goiás até o Araguaya". 
O trabalho de Derby (op. cit.) sobre a geologia e a paleontologia de 
Mato Grosso abrange grande parte do estado embora não compreenda 
a área recoberta pela Folha SD.22 Goiás. No entanto, suas observa
ções sobre a "serra" dos Parecis podem ser extrapoladas para esta Fo· 
lha, já que ela se projeta extensivamente pela área em estudo Ele a 
descreve como "a brusca terminação meridional de um extenso pla
nalto de camadas horizontais que se estende para norte, com fracas 
ondulações até a margem meridional da grande depressão do Amazo
nas". Observa a uniformidade da estrutura da área e identifica o Are
nito Parecis na região do Alto Paraguai. 

O segundo perfodo (1915 a 1969) é o que abrange maior quantida
de de observações, tanto de natureza geológica quanto geomorfológi
ca. O maior apoio por parte das entidades governamentais, como o 
DNPM, o Ministério da Agricultura, a PETROBRÁS e a Fundação 
Conselho Nacional de Geografia, impulsionou o aumento das pesqui
sas realizadas no Pafs, e particularmente na área do presente estudo. 
Também o surgimento de várias publicações de natureza geológica e 
geográfica contribuiu sobremaneira na difusão dos conhecimentos 
geomorfológicos. Esse impulso incrementou a participação efetiva dos 
pesquisadores brasileiros interessados na ciência geomorfológica e as 
pesquisas passaram a abordar áreas detalhadas e problemas espec ífi
cos. Passou-se da simples observação e descrição dos fatos para análi
ses mais·detalhadas, visando a uma sistematização das observações. Ao 
lado disso, surgiram explicações generalizadas do relevo regional, de 
grande importância para o entendimento das feições geomorfológicas 
locais Foram teorias, utilizadas ate pelos que buscam uma interpreta
ção de conjunto para a área. Constitui pois uma das fases mais impor
tantes, visto que dos trabalhos realizados nesse perfodo são extra(das 
muitas informações que fundamentam as tentativas de abordagem glo
bal sobre os aspectos geológicos e geomorfológicos do território nacio
nal. Desl'acam-se nesse perfodo, quanto aos trabalhos de natureza geo
lógica e geomorfológica, os estudos de Almeida (1948 a e b, 1959 e 
1967 a e b), Ab'Sáber & Costa Júnior (1950), Ab'Saber (1954), 
Ruellan (1947), Barbosa et alii (1966 e 1969) e Beurlen (1959). 

Assim, inicia esse longo perfodo, que abrange mais de meio sécu
lo, o trabalho de Oliveira (1915), geólogo da expedição cient(fica 

Roosevelt-Rondon. Ele atribui ao Arenito Parecis uma idade mais 
recente do que a do Arenito Botucatu (Cretáceo) e afirma que o Pla
nalto dos ParE>cis é constitu(do de arenito vermelho ou amarelo. Ron
don (1933) data.o como do Devoniano, e mais tarde Almeida (1948b) 
atribui-lhe uma idade cretácica, embora frise que os conhecimentos 
dessa área se devam à Comissão Rondon. 

Diversos autores se preocuparam com a gênese do Planalto dos Pa
recis enquanto outros se prenderam apenas à descrição e denominação 
do seu relevo. Assim, Oliveira (1915) o denomina "Planalto dos Pare
eis", Para Rondon ( 1933), esse planalto é formado de arenito devonia
no e "seus chapadões são, em geral, constitu(dos de argila impermeá
vel (laterito)". Soares (1953) o descreve como sendo formado por um 
conjunto de extensos chapadões escalonados e de altitudes que variam 
de 600 a 700 m 

Ab'Sáber ( 1954) estudou o Planalto dos Parecis na região de Dia
mantino (MT). Para esse autor "as formações paleozóicas dobradas 
participam da própria estrutura do planalto, constituindo suas escar
pas meridionais festonadas, seu topo e uma grande parte de seu reverso 
amazônico". Para Scorza (1960), que realizou uma viagem de Cuiabá 
até a Chapada dos Parecis, na área de Diamantino, o Planalto dos Pa
recis é um antigo "peneplano" soerguido e formado pelo truncamento 
das rochas sedimentares. 

Um aspecto importante observado na análise da bibliografia foi a 
individualização geomorfológica da "serra" ou "planalto" do Ronca
dor como unidade Há uma grande preocupação com sua gênese e a 
denominação e datação de seus sedimentos Almeida (1948a) a indi
vidualiza como "Planalto do Roncador", dentro da compartimenta
ção efetuada nos Planaltos do Grande Divisor. Observa que sobre o 
Roncador há uma cobertura sedimentar pouco espessa, nem sempre 
cont(nua, cuja idade não confirma, dizendo parecer provável que seja 
uma extensão do Cretáceo existente no divisor Mortes-Paranatinga
Cuiabá. Atribui sua origem a perturbações terciárias. Almeida,(1948b) 
reafirma a provável idade cretácica desses sedimentos, que repousam 
sobre as rochas metamórficas da Série Cuiabá e do Complexo Brasi
leiro. Confirma também serem eles uma continuação do "Planalto do 
Rio das Mortes", restando como testemunho de erosão dos planaltos 
sedimentares do Brasil Central. 

Toledo ( 1962), observando os aspectos do vale do rio Araguaia, re
fere-se à serra do Roncador como uma "cuesta em evolução", e atri
bui sua origem a um clima mais seco no passado. Barbosa et ali i (1966) 
a denominam "serra do Roncador" e datam seus sedimentos como de
vonianos, sobre os quais se superpõem as camadas da Formação Aqui
dauana, que datam como do Carbon(fero Superior 

Almeida & Hennies (1969), num trabalho de reconhecimento geo
lógico da serra do Roncador, a ela se referem como a borda escarpada 
e festonada de uma cuesta, em cujo front, voltado para o rio das Mor
tes, se apresentam camadas do Grupo Alto Paraguai, sendo o reverso 
sustentado pelos arenitos e folhelhos do Grupo Chapada. Para os au
tores, essa frente escarpada não é somente um divisor de águas do Xin
gu e das Mortes, mas assinala aproximadamente o limite estrutural e 
geotectônico da borda do miogeossinclinal Paraguai-Araguaia em 
contato com a cobertura não holomorficamente dobrada do Craton do 
Guaporé. No presente mapeamento, o Roncador foi considerado co
mo serra, embora incluído na unidade Planalto dos Parecis, visto tra
tar-se apenas da borda escarpada oriental do referido planalto 

Outra área considerada como uma unidade geomorfológica em 
muitos trabalhos é a "Planície do Xingu". Barbosaetalii (1966) a ela 
se referem como uma área recoberta por sedimentos terciários, deno
minando-a pitorescamente "espanador do Xingu" Associaram sua 
origem a um nfvel de base local, que é a cachoeira de Von Martius. 
Atribuíram aos sedimentos idade pliocênica, denominando-os de For
mação Araguaia. Almeida & Hennies (1969) se referem à mesma área 
como uma vasta depressão sedimentar cenozóica. 

Neste trabalho a imagem de radar permitiu verificar que a referida 
área como um todo constitui a parte mais rebaixada do Planalto dos 
Parecis. O termo planície restringiu-se exclusivamente às áreas de de
posição fluvial (Apf) da bacia do rio Xingu. 

O extenso vale do rio Araguaia e suas adjacências também foram 
uma área de grande interesse nas pesquisas da região Centro-Oeste. 
As preocupações dos pesquisadores nessa área foram com sua delimi
tação, gênese e datação. Teixeira ( 1932) a ela se refere como uma "pe
neplan ície gnáissica", tectonicamente deprimida entre o pé da escarpa 
da serra Negra e Bom Jardim (na Folha contígua a sul, SE.22 Goiânia). 
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1- ~250m 

3- > 750m ~ I 750m 

5- > 3 750m < 12.750m 
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2- >250m ~ 750 m 

4- > 1750 m,;;; 3 750m 

Paro o definição dos lndices de 1 o 5 poro o ordem de grondero do o formos de dis • 
secoolio, foi possível o mediplio doreto de'so' formos de relevo nos mosoocos semo· 
eonrrotodo• de rodar o 1-250.000 

Fog. 2 t - Padroes de tmagens de radar para Ordem de grandeza das formas de dossecaçAo 



1- Mui to fraco 

3- Mediano 

5 - Muito forte 

2- Fraco 

4 - Forte 

A mrensidode do entalhe do drenagem foí qual~icodo, uma vez que não é poss1vel , 
até o atual oproveiromenlo do 1moQem de rodar o 1'250.CXJ01 chegar o estabelecer 
medidos verticais. 

Fig. 2.2 - Padrões de imagens de radar para Intensidade de aprofundamento da drenagem. 
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Descreve-a como uma planície de estrutura dificilmente analisável de
vido ao adiantado estágio de erosão, apresentando, em alguns lugares, 
restos de sedimentos antigos, metaforfizados. Observa que as grandes 
planícies cristalinas dos rios Araguaia e das Mortes acham-se ainda em 
esculturação no ciclo atual. Diz que elas evidenciam a existência de 
um ciclo anterior que atingiu a senilidade, em idade não definida 

Ltlfgren (1936) atribui ao Plioceno a idade das areias e argilas ao 
longo do rio Araguaia, sem contudo fornecer evidências que a confir
mem Ltlfgren (1946) reconheceu gnaisses no leito do rio Araguaia, 
próximo à cidade de Araguaíana e Registro do Araguaia. Posteriormen
te, Almeida (1948 a) denomina a área de "peneplanície Araguaia" 
Para esse autor, trata-se de uma superfície estrutural, que corta indi
ferentemente rochas perturbadas pré-cambrianas, principalmente xis
tos, gnaisses e granitos. Atribui sua origem à erosão normal através de 
longo processo erosivo que vem desde o Terciário. Refere-se à área 
drenada pelos formadores do rio Pindaíba como um exemplo de como 
essa planície vem sendo esculpida: "o recuo pela erosão, das escarpas 
devonianas, descobre uma peneplan ície fóssil, base dos Arenitos Fur
nas, que é imediatamente atacada, e como se constitui de filitos pouco 
resistentes, rapidamente se deprime, permitindo a expansão da plan(
cie para o sul". Cita como exemplo de testemunhos mantidos por li
tologias quartzosas e às vezes ainda coroadas pelo Arenito Furnas a 
serrinha dos Araés, às margens do rio das Mortes, constituídos na sua 
maior parte por rochas da Série Cuiabá. Observou ainda que no vale do 
Araguaia o rio das Mortes e seus principais afluentes sofreram acentua
da acomodação às estruturas da Série Cuiabá, às quais o próprio Ara
guaia se adapta. entre Barra do Garças e Leopoldina 

Barbosa (1958) identifica uma superfície aplanada formando lar
gas faixas em ambos os lados dos rios Almas, Maranhão, Tocantins e 
Araguaia, sendo que no último vai além de Aragarças Afirma que a 
idade dessa superfície é provavelmente pleistocênica. Notou que essa 
superfl'cie se inicia a 50 km a norte de Anápolis, a 750 m de altitude, 
chegando a 190-210 m em Carolina (Folha SE 22 Tocantins) Anali
sando esse caimento da superfície pediplanada chegou à conclusão de 
que a erosão biselou, no Pleistoceno, todas as formações pré-cambria
nas e paleozóicas Relaciona essa superffcie pediplanada aos eixos de 
drenagem do Araguaia e Tocantins, pois notou também o caimento 
dessa superf(cie para esses rios, rumo E-0. 

Para Ab'Sáber & Costa Júnior (1950), a gênese da planície do Alto 
Araguaia é extremamente dif(cil de explicar. Colocam as observações 
a nível de hipótese, dizendo que talvez a região se ligue a dois ciclos 
de erosão e desnudação, que se relacionam a dois ciclos de atividades 
tectônicas laterais, um dos quais por reativação do outro. Verificam a 
existência de três patamares ligados à gênese da Peneplanície do Alto 
Araguaia: o Planalto do Rio Verde, o Planalto da Caiapônia e a 
"Peneplanície", que constitui o terceiro patamar Geomorfologica
mente admitem a possibilidade de a peneplanície ter sofrido reescultu
ração recente, forçada por ligeiro estímulo de epirogênese positiva. 
Atribuem uma idade possivelmente pré-devoniana à esculturação da 
superfície cristalina cuja evolução tectônica "deve ter sido muito 
complexa, pois em seu seio encontram-se pacotes de formações per
mianas, ali encravadas por falhas, e aplanadas posteriormente pelos 
processos de desnudação ao nível do peneplano atual". 

Almeida (1959) retoma o assunto, dizendo ser a "peneplanície 
Araguaia" uma continuação da pediplanação cenozóica do vale ama
zônico e qi.le essa superfície topográfica secciona indistintamente me
tassedimentos, eruptivas pré-cambrianas e blocos de falha que embuti
ram, no cristalino, sedimentos paleozóicos. Aperfeiçoa sua idéia quan
to à gênese da "peneplan ície", atribuindo sua origem a "processos de 
erosão fluvial e evolução das vertentes em clima tropical, condiciona
dosa nível de base de grande estabilidade". Chama atenção para o fato 
de nas áreas interfluviais haver um acentuado nivelamento das rochas 
pré-cambrianas com algumas estruturas mais resistentes, constituindo 
monadnocks isolados. 

Beurlen (1959) não dá nenhuma denominação especial à unidade 
anteriormente denominada de "peneplan ície Araguaia" por Almeida 
(1959) No entanto, observou-a a leste da serra dos Araés e a ela sere
feriu como uma planície suavemente ondulada, e percorrida pelo rio 
das Mortes, baixo Pindafba e córrego dos Areões, sendo coberta pelos 
aluviões dos três cursos de água. Refere-se à presença de "morrinhos 
isolados" entre Araés e Xavantina, que documentam a extensão da Sé
rie Cuiabá, por toda a zona, Observa em toda essa área a predominân
cia de filitos, que pouco resistem ao intemperismo e à erosão, razão 
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por que, na bacia do Pindaíba, toda a área acha-se amplamente esca
vada. Confirmou-se, assim, observação feita por Almeida (1948a). 

Baptista & Cartner-Dyer (1966) também referem-se à área como 
caracterizada por relevo aplanado, com altitudes que variam entre 350 
e 380 m, fazer,do parte de um extenso pediplano que se estende con
tinuamente "Om urna leve inclinação para oeste, em direção ao rio 
Araguaia, n fvel de base local Datam essa superfície como do Terciário 
Superior, estando recoberta quase que continuamente por solo laterí
tico (canga) Referem-se a essa canga como sendo do tipo ferruginoso, 
"em forma de blocos e crostas, aflorando descontinuamente e mais 
notavelmente nas descidas para os vales" Observam que ocasional
mente formam elevações de até alguns metros de altura, mas de um 
modo geral têm cobertura argilo-arenosa, com espessura geralmente de 
poucos metros 

A ilha do Bananal, formada pela bifurcação das águas do rio Ara
guaia, foi alvo de grande interesse por parte dos geólogos e geógrafos 
que estudaram a região. A preocupação maior desses pesquisadores é 
com a gênese, datação e determinação exata de sua extensão 

Rego (1936) mapeou os sedimentos da ilha do Bananal como Ter
ciário-Quaternário da Amazônia, mas não fez comentários sobre ela 
no decorrer do trabalho. Barbosa & Gomes (1957) se surpreendem 
com a largura de até 120 km dessa planície aluvial e atribuem essa 
feição peculiar à presença de uma fossa tectônica (graben). 

Barbosa et alii (1966) reafirmam o caráter tectônico da referida 
ilha, dizendo tratar-se de uma área de subsidência diferencial, já que a 
jusante "não há soleira dura formando o nível de base local" Para o 
autor, a ilha do Bananal representa a expressão mais importante do 
Pleistoceno no Brasil Além disso, observam que a sedimentação pleis
tocênica está embutida no Plioceno, havendo assim um degrau na pas
sagem de uma para outra formação. Baptista & Cartner-Dyer (1966) 
apóiam a idéia de Barbosa et alii (1966) sobre a possibilidade da exis
tência de uma fossa na ilha do Bananal, relacionando-a, ainda, à Fossa de 
Água Bonita, vizinha à grande ilha fluvial Barbosaetalii (1966) con
tinuam admitindo sua origem geológico-tectônica, considerando-a 
como uma fossa interior Entretanto, Barbosa etalii (1969) retomam 
o assunto dizendo que o aluvionamento poderia ser conseqüência tam
bém de um n rvel de base local formado pelas corredeiras que apare
cem de Araguacema para jusante (Folha SC 22 Tocantins) A idéia de 
um condicionamento tectônico, já observado anteriormente, é agora 
reforçada pela observação do paralelismo existente entre o Braço Di
reito do rio Araguaia (rio Javaés) e as falhas do Graben de Água Boni
ta. Sugerem, para esclarecer essa hipótese, um perfil gravimétrico, que 
forneceria a espessura da capa sedimentar 

No presente mapeamento foi observado através das imagens de ra
dar um nítido paralelismo entre o Braço Menor do Araguaia (rio Ja
vaés) e as direções estruturais correspondentes ao Grabén de Água Bo
nita Além disso, observou-se, ao longo do rio Javaés, uma evidente re
tilinidade na disposição das lagoas, fato esse observado apenas nesse 
trecho. Essas evidências associadas a estudos efetuados por outros pes
quisadores já referidos levam a considerar um importante condiciona
mento tectônico na área 

O grande planalto sedimentar, situado na parte SOda Folha SD 22 
Goiás, foi, durante o segundo período de observações, alvo de muito 
interesse principalmente por parte dos geólogos devido à extensão da 
área e ao fato de constituir a borda norte da Bacia Sedimentar do Pa
raná Destacam-se nesta fase os trabalhos de Almeida ( 1948a e b, 1949, 
1954 e 1959) que abordam a geomorfologia, a tectônica, a estratigra
fia e a denominação da área quase sempre ligada a acidentes geográfi
cos locais. Três porções desse planalto foram estudadas separadamente 
pelo referido autor: a região da "Chapada", a oeste, o "Planalto do 
Rio das Mortes", na parte central, e a serra Azul, a leste 

Roxo (1937) se interessou pela "região da chapada", já descrita 
por Derby (1895) como "chapada de Sant'Anna". Descreve-a como 
um "planalto de arenito ocupando a região das nascentes do Cuiabá e 
situada a nordeste da cidade desse nome" Situa a chapada entre 700 e 
800 m 'de altitude com um máximo de 860 m na escarpa meridional a 
sudoeste, onde se localiza a vila da Chapada (Sant'Anna da Chapada 
ou Chapada dos (ndios ou Chapada dos Guimarães), povoado em ruí
nas O autor fez observações precisas sobre a drenagem, a vegetação, 
os diferentes tipos de escarpas Visualizou o contato discordante entre 
as formações desse planalto (arenito) e a mais antiga, formada de xis
tos. Sugeriu que esse chapadão deveria ter se estendido muito mais pa
ra sul 



Erichsen & LI:Hgren (1940) percorreram a estrada que vai de Ara
guaiana a Colônia Sagrado Coração de Jesus (Merure). As ob~ervações 
que efetuaram levaram-nos a datar o extenso chapadão como Devonia
no. Entretanto, esses sedimentos estariam possivelmente recobertos 
em alguns lugares por uma capa de pequena espessura de rochas 
arenosas do Mesozóico (Cretáceo). 

Caster (1947) denomina a área de "Chapada dos Guimarães" Ob
servou ainda os sedimentos devonianos em Aragarças, no rio Araguaia. 

Em Almeida (1948a) nota-se a primeira preocupação com a siste
matização dos estudos geomorfológicos desta área. Assim, as observa
ções geológicas feitas anteriormente servem de base para a definição 
de três importantes divisões: o Planalto dos Alcantilados, o Planalto 
do Rio das Mortes e o Planalto do Roncado r, que constituem para Al
meida (op cit) os "Planaltos do Grande Divisor" Para o autor, o Pla
nalto do Rio das Mortes é aquele em que se desenvolve o alto curso do 
rio das Mortes, acima da cachoeira da Fumaça, sendo delimitado a sul 
pelo Planalto dos Alcantilados (Folha SD.21 Cuiabá) e a leste pela ser
ra Azul Almeida (1948b) relata a excursão que fez em 1947 com o 
Professor Kenneth Caster, onde pela primeira vez denominou a área 
de "Chapada dos Guimarães", localizando-a desde as cabeceiras do rio 
das Mortes para oeste em busca do Cuiabá Nesses dois últimos traba
lhos de Almeida, nota-se a distinção entre "Chapada dos Guimarães" e 
"Planalto do Rio das Mortes" A primeira refere-se apenas à região 
compreendida entre as cabeceiras do rio das Mortes e as adjacências 
do vale do rio Cuiabá. A segunda refere-se à região situada entre as 
nascentes do rio das Mortes e a serra Azul Ainda no mesmo ano o au
tor reconhece, na estrutura da "Chapada dos Guimarães", duas fácies 
da Série Paraná sobre filitos e quartzitos da Série Cuiabá: o Arenito 
Furnas e a Fácies Ponta Grossa Verificou-se também a ligação entre 
os sedimentos devonianos do Planalto de Caiapônia em Goiás e os se
dimentos devonianos da Chapada dos Guimarães Correlacionou o 
Arenito Vermelho das Torres com o Arenito Aquidauana e, em vista da 
continuidade I ateral, propôs o abandono da primeira designação Para 
ele, as camadas que mergulham para N e NO imprimem ao planalto 
uma estrutura em cuesta 

Almeida (1949) apresenta um esboço das principais cuestas do 
Brasil Meridional onde se nota a cuesta em Arenito Aquidauana, es
tendendo-se desde a bacia do rio Apa, na fronteira de Mato Grosso 
com a República do Paraguai, até a serra do Rio Claro, no sul de Goiás. 
Afirma que os Arenitos Aquidauana possuem quase 500 m de espessu
ra, "constituindo um grande planalto, desfeito em belos planaltos ta
bulares, como o "Planalto dos Alcantilados", que contorna a borda dos 
derrames basálticos" Anos depois, o mesmo autor (Almeida, 1954), 
em reconhecimentos geológicos efetuados entre Cuiabá e o vale do 
Araguaia, volta a descrever o "Planalto do Rio das Mortes" e o Planal
to dos Alcantilados, acrescentando novas informações sobre o relevo 
de cuestas na região Assim, ele reconhece dois alinhamentos de cues
tas, estabelecidos respectivamente nas séries devoniana e permiana, 
cujos fronts festonados acham-se voltados para o exterior da bacia do 
Paraná, "fazendo face à peneplan íc ie Araguaia a norte e à cu i abana a 
oeste". Observa também um abaulamento nas camadas devonianas 
"cujo eixo elevado atravessa as proximidades das nascentes do rio das 
Mortes onde ele se chama rio Manso" Observa ainda que na "Chapada 
dos Guimarães", a NE de Cuiabá, as camadas passam a mostrar mergu
lho regional para noroeste, originando, na referida chapada, uma cues
ta voltada para sul. Quanto ao "Planalto dos Alcantilados", volta a 
afirmar que é esculpido em sedimentos arenosos da Série Aquidauana, 
que sustenta áreas interfluviais mais elevadas e a totalidade do relevo 
tabular do alto São Lourenço Cinco anos após esses trabalhos, Al
meida (1959) delimita o Planalto dos Alcantilados entre a serra Negra, 
o rio das Mortes e as terras baixas da Depressão Paraguaia Cita o "Pla
nalto do Rio das Mortes" como o reverso da vasta cuesta com front 
voltado para a baixada Amazônica, a norte. 

Os estudos da parte leste do planalto iniciam-se com Rondon 
( 1933), que estudando a orografia de Mato Grosso, destaca a serra 
Azul, "que se levanta no chapadão como divisor de águas da vertente 
meridional do Tapajós e Xingu, das que vão para os rios Cuiabá e das 
Mortes". Caster (1947), juntamente com Almeida (1959), observou a 
estratigrafia e a estrutura da serra Azul, onde descobriu a enorme es
pessura do arenito Furnas. Traçou os limites dos sedimentos devonia
nos após vários vôos através da serra Azul e obteve provas de falhamen
tos em blocos entre os rios das Garças e Araguaia. Citou também o 
truncamento da superHcie situada abaixo da transgressão devoniana ba-

sal. Em outra oportunidade, Almeida (1948a), observando a área en
tre os rios das Mortes e o Araguaia, chama a atenção para as "deforma
ções do relevo", cujas escarpas voltadas para norte são conhecidas co
mo serra Azul. Inclui essa serra no Planalto do Rio das Mortes e reco
nhece os Arenitos Furnas, acrescentando que eles repousam sobre ro
chas metamórficas pré-cambrianas pediplanadas Para esse autor, o re
levo dessa região revela muito claramente uma tectônica de falhas, 
embora não tenha encontrado evidências que permitissem comprovar 
a sua idade Mas supõe que seja pré-cretácica, com poss(veis reativa
ções durante o Terciário Em 1959, Almeida retoma o assunto, acres
centando que essas reativações modernas devem ser responsáveis pela 
existência de diversas fontes termais nos vales dos rios Araguaia e 
Garças 

Beurlen (1959) observa entre as serras do Taquaral e do Barra (pro
vavelmente pertencentes ao mesmo sistema de falhas da serra Azul) 
uma faixa de terrenos baixos, de aproximadamente 10 km de largura, 
onde não se verifica a presença de rios ou córregos, nem sequer depó
sitos' de aluviões que indicassem curso de água anterior e que repre
sentassem formação erosional. Diz que aparentemente esse entalhe en
tre a serra do Taquaral e do Barra é uma faixa tectonicamente abaixa
da entre dois blocos mais elevados, isto é, uma pequena fossa tectôni
ca Outrossim salienta que o caráter do limite entre o embasamento 
cristalino e os arenitos devonianos demonstra que a superf(cie pré-de
voniana era completamente aplanada e de pouca altitude Assim, um. 
pequeno abaixamento epirogênico possibilitaria ampla e rápida trans
gressão por toda a região Salienta que a expressão atual da capa de
voniana não corresponde à original, que se estendia sobre toda a re
gião, abrangendo inclusive a bacia hidrográfica do Pindaíba e do Ara
guaia Observou também que a superfície que secciona os Arenitos 
Furnas nas diversas serras (Taquaral, Barra e Azul) ocupa, por toda 
área, mais ou menos a mesma altitude, independentemente do n ivel 
do limite inferior dos arenitos com o embasamento cristalino Assim, 
observou que nos blocos mais rebaixados, a capa de arenito possui 
grande espessura, enquanto que nos blocos mais elevados ela se torna 
reduzida, chegando mesmo a faltar completamente, como é o caso do 
bloco oriental da serra do Barra Analisando esse comportamento, o 
autor conclui que depois da fase de falhamento, houve uma fase de 
aplanamento geral, nivelando blocos. Assim, nos mais elevados, com a 
capa sedimentar destru ida pelo aplanamento, a erosão atacou a super
fície dos micaxistos A erosão intensa nos blocos mais elevados, sem 
capa sedimentar, e a conservação do nível de aplanamento nos blocos 
menos elevados, com capa sedimentar, ocasionaram uma inversão do 
relevo. Essas evidências comprovadas levaram o autor a datar o falha
mente da região, com grande probabilidade, no Triássico Superior ou 
Jurássico Inferior, concluindo que o processo de aplanamento é pós
triássico 

Girodo & Lindenmayer (1969) registram a ocorrência de uma sé
rie de fontes de águas termais no Estado de Mato Grosso Esses auto
res as relacionam a um alinhamento de orientação aproximadamente 
leste-oeste, tectonicamente controladas por um sistema de falhamen
tos, responsável por basculamento de arenitos devonianos, formadores 
da serra Azul. Cita como a mais notável delas a que se situa a 8 km a 
sudeste da sede do município de General Carneiro. com alta vazão e 
hipertermalismo 

No presente mapeamento, reconheceu-se a grande extensão do Pla
nalto do Rio das Mortes (Almeida, 1948a) No entanto, optou-se pela 
denominação geral de Planalto dos Guimarães, a qual engloba, além 
do Planalto do Rio das Mortes, a antiga "Chapada dos Guimarães", a 
serra Azul, a do Taquaral e a do Barra 

O "Planalto Central", assim denominado pela maioria dos autores, 
foi estudado de uma forma bastante generalizada, pela maior parte 
dos estudiosos que marcam esse período Outros, entretanto, em tra
balhos mais específicos, tiveram a preocupação de defini r dentro do 
planalto as superfícies de aplanamento e correlacioná-las às unidades 
geomorfológicas 

Rego (1936) faz descrições sobre os aspectos gerais do Planalto 
Brasileiro. Denomina de "Mesopotâmia Central do Brasil" a área situa
da entre os rios Tocantins e Araguaia, limitada a sul pelas "terras-ai· 
tas" do centro de Goiás Descreve o relevo como relativamente suave, 
em cujo centro erguem-se serras formadas de estruturas antigas, com 
topos por vezes ainda recobertos por arenitos poupados pela erosão. 
Para o autor, o divisor entre os dois rios localiza-se muito mais próxi
mo do Tocantins que do Araguaia, devido ao fato de a erosão ter sido 

GEOMORFOLOGIA/315 



mais profunda ao longo do Araguaia, que desde cedo teria atuado co
mo coletor Diz ainda que "somente o vale do Tocantins-Araguaia dis
seca profundamente o capeamento do planalto, subindo de maneira 
gradual desde a Amazônia até as serras altas do grande centro, varian
do gradualmente as feições fisiográficas" O geógrafo Thomaz Pompeu 
de Souza Brasil (apud Pimentel, 1947), médico da Comissão Explora
dora do Planalto Central, observou o "divortium aquarum" no maciço 
central entre as bacias Amazônica e do Prata. Pimentel (op. cit.) ob
servou que esse divisor de águas comporta-se como "uma comprida ra
mificação que, partindo da Cordilheira Central do Espinhaço, em Mi
nas Gerais, caminha com direção muito pouco regular para o ociden
te, sob a forma de altos maciços, cuja elevação diminui à proporção 
que estes se afastam do ponto inicial". Hussak (1947), geólogo da 
mesma Comissão, observa que na serra dos Pirineus há uma alternân
cia do micaxisto e do itacolomito, com inclinação para norte Observa 
que o topo dessa serra, bem como os de outras serras nas vizinhanças, 
é composto de itacolomito. Acrescenta que onde há itacolomito "a 
serra é acidentada, fendilhada e pobre de vegetação", e que onde há o 
micaxisto a forma é de p/ateau, com espesso manto vegetal. Associa 
essa alternância de litologias com a forma escalonada da vertente da 
serra 

Ruellan ( 1947) percorreu parte do Planalto Central, acima do rio 
Grande (Folha SE.22 Goiânia), "numa área de 700 km de comprimen
to por 500 km de largura", com a finalidade prática de sugerir sítios 
ideais para a construção da capital federal. Suas observações denotam 
uma das primeiras preocupações com a gênese do relevo. Assim, obser
vou um aumento progressivo das altitudes do sul do planalto para o nor
te, atingindo o seu máximo segundo um eixo E-0 no Planalto Central, 
e NO SE, mais a oriente. Para o autor, "esse fato parece indicar um bom
beamento transversal interferindo com os longitudinais, orientados de 
SO-NE, e que aparecem tão nitidamente não só no relevo como tam
bém na estrutura do maciço brasileiro" Observou ainda a relação exis
tente entre a litologia e as formas de relevo: "os micaxistos, xistos serici
tosos e arenitos tenros são facilmente modelados em largos vales, en
quanto que os arenitos e os quartzitos originam formas muito acentua
das, produzindo escarpamento e gargantas quando afloram nas verten
tes dos vales e hogbacks nos casos em que estes subsistem nos maciços 
isolados pela erosão 

Waibel (1948) localiza o Planalto Central entre o rio São Francisco 
a leste, o rio Grande a sul e o rio Araguaia a oeste Não precisou o li
mite norte, mas diz estar a mais ou menos 13° da latitude sul. Com
plementa a observação de Ruellan (1947), afirmando que a divisão les
te-oeste entre as bacias do Paraná e Amazonas culmina nas proximida
des de Anápolis, numa crista isolada da serra dos Pirineus a 1.380 m. 
Identifica dois n(veis altimétricos, claramente definidos: o mais alto, 
de 1.000 a 1 100m, forma os interflúvios, sendo que muitos deles são 
quase horizontais e não mostram sinais de erosão O mais baixo situa
se entre 700 e 900 m e é representado por vales chatos e largos. 

Faissol (1952) estudou o "Mato Grosso" de Goiás na região que 
abrange parte dos munic(piós de Anápolis, Pirenópolis, Jaraguá, Ani
cuns, Goiás, Mataúna, ltabera( e ltapaci, localizados no Planalto Cen
tral. Observou que no conjunto a região apresenta-se como um exten
so planalto dissecado, onde algumas serras sobressaem, constituindo 
morros residuais ou cristas monoclinais. Citou a serra Dourada, a nor
te da cidade de Goiás, como a mais importante pela sua extensão, pois 
forma em muitos pontos o divisor Araguaia-Tocantins Observou 
que essa serra é circundada a sul e a leste por uma escarpa de 200 a 
300m de desn(vel, e que na base há uma'zona de acumulação de de
tritos com acentuada ruptura de declive. Mais abaixo observou baixas 
colinas constituídas de gnaisses graníticos, que passam gradualmente a 
uma área plana As inclinações das camadas para leste e para oeste, na 
serra Dourada e serra Pelada, levaram o autor a supor que se tratasse de 
uma grande sinclinal, suposição essa corroborada pelo fato de encon
trar entre essas suas regiões uma área com topografia plana, rodeada 
de "montanhas" elevadas. 

Almeida (1967b), estudando a origem e a evolução da plataforma 
brasileira, fornece subsídios de importância para o estudo da tectônica 
da área abrangida pela Folha SD. 22 Goiás Para ele, a plataforma bra
sileira acha-se ligada, em sua origem, à evolução dos geossinclínebs Ri
feanos (Pré-Cambriano Superior): do Guaporé a oeste e a do São Fran
cisco a leste As plataformas do Guaporé e do São Francisco são orla
das, no Centro-Oeste brasileiro, de extensas faixas de dobramentos li
neares. À borda ocidental da plataforma do São Francisco dispõe-se 
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importante faixa de metassedimentos caracterizando o geossincl íneb 
Brasília. A área central do Estado de Goiás, que geologicamente sepa
ra estas duas faixas geossinclinais, caracteriza-se pela presença de um 
complexo antigo de ectinitos e migmatitos, correspondente ao Grupo 
Ara xá 

A área situada no extremo SE da Folha SD 22 Goiás onde se lo
caliza a cidade de Brasília; apresenta um relevo plano, cuj~s cotas alti
métricas são as maiores do Centro-Oeste Almeida (1959) reconhece 
nessa área os "Planaltos dominados pela superfrcie de erosão Prati
nha" como uma das unidades geomorfológicas que classificou nesse 
trabalho de grande âmbito regional Refere-se a essa unidade como 
"planaltos em estádio maturo pouco avançado de evolução geomórfi
ca a partir de vasta peneplan(cie mesozóica". Atribui o n(tido nivela
mento da área a prolongados processos erosivos que atingiram seu tér
mino com a pediplanação das estruturas antigas No entanto, observa 
que dessa superf(cie existem apenas remanescentes, só muito local
mente conservados, como na região de P irenópolis, Corumbá de Goiás, 
Formosa, Planaltina, Anápolis Identificou nessa mesma superHcie, 
porém mais a sul, uma carapaça de laterita com mais ou menos 3m de 
espessura, desenvolvendo-se indiferentemente sobre diversos tipos de 
rochas e formando cornijas às bordas dos chapadões, que são intensa
mente atacados pela erosão das vertentes Diz ainda que, vistos de lon
ge, esses testemunhos da superfrcie Pratinha lembram relevos tabula
res desenvolvidos em camadas horizontais. Data essa superfrcie como 
anterior ao Cretáceo Superior, "pois trunca em bisei os derrames de 
lava basáltica no Triângulo Mineiro e sul de Goiás e os maciços ultra
básicos e alcalinos a que se tem atribu (do idade rética" 

No ano seguinte, Almeida (1968) analisa a evoluça'o tectônica do 
Centro-Oeste brasileiro no Proterozóico Superior e apresenta um esbo
ço tectônico da área. Situa a área do Distrito Federal, entre outras, 
numa região de dobramentos brasilianos desenvolvidos no sitio de um 
miogeossinclíneo no Proterozóico Superior, adjacente à terminação 
ocidental da Plataforma do São Francisco e superposto em grande 
parte às estruturas Araxaídes 

Já Barbosa et alii (1969) afirmam que as "terras altas" das cabe
ceiras dos rios Maranhão e Paranã têm por subsolo rochas metamórfi
cas muito deformadas e de variada constituição litológica, motivo pelo 
qual classificam essa zona como "relevo montanhoso" Correlaciona
ram os restos dos topos desse relevo à superfrcie Gondwana (King, 
1956), com cotas altimétricas entre 1.300 e 1.400 m, e uma idade 
possivelmente cretácica inferior, concordando em parte com Almeida 
(1968) No presente mapeamento, verificou-se que esse relevo consti
tui uma' subunidade dentro do grande "Planalto Central" localizado 
na parte leste da Folha SD.22 Goiás. Essa subunidade possui cotas 
altimétricas acima de 1 200 m e um aspecto plano que é nitidamente 
visualizado na imagem de radar 

A grande área de relevo fragmentado e elevado, encontrada na par
te leste da Folha, foi observada por diversos pesquisadores que tinham 
os mais diferentes objetivos, entre eles a localização e estudo de recur
sos minerais. Pecara & Barbosa (1944), em trabalhos de campo realiza
dos nos arredores de São José do Tocantins (atual Niquelândia), preo
cuparam-se com os "aspectos fisiográficos" e suas relações com os de
pósitos de n(qu'el Numa análise regional do relevo, citam que a "parte 
montanhosa" do centro de Goiás é drenada pelas cabeceiras de afluen
tes dos rios Araguaia e Tocantins. Correlacionam a topografia com a 
litologia, afirmando que as jazidas de n(qu'el "estão relacionadas com 
os restos de antigas superHcies de erosão levantadas da serra da Manti
queira" Observam que os topos das serras da Mantiqueira, do Barbosa 
e do Borges concordam com os de várias "montanhas" vizinhas da 
região: "desde que essas montanhas são talhadas sobre rochas de dife
rentes durezas, os topos concordantes provavelmente representam 
uma antiga superf(ciê de erosão, que foi posteriormente elevada e 
profundamente dissecada". Sugerem para essa superf(cie a denomina
ção "Superf(cie Elevada de Goiás" Observando a presença de um ter
raço na encosta ocidental da serra da Mantiqueira, sugerem que ela po
de representar um outro estágio de erosão, mais recente que o ante
rior Os autores fazem ainda relações entre a topografia, a ação do in
temperismo e a litologia "Em altitudes acima de 905 ou 1.000 m, 
muitos dos vales longitudinais com embasamento de piroxenito supor
tam um manto de argila, terra vegetal e rochas decompostas, que cons
tituem parte dos depósitos níquel (feros O manto é irregularmente dis
tribu(do. Muitas jazidas podem ser correlacionadas com formas topo-



gráficas bem definidas, referidas como vales em garganta, vales empo
leirados, vales suspensos e terraço de vales." 

Almeida (1959) apresenta um esboço geomorfológico de parte da 
bacia do Paraná e suas adjacências, onde denomina essa área de "Planal
to do Tocantins". Identifica-a como um degrau intermediário entre os 
planaltos elevados dominados pela superffcie Pratinha e a peneplanf
cie do alto vale do Araguaia. Descreve-o como um planalto de estrutu
ra complexa, maturamente dissecado, fortemente irrigado e densamen
te recortado pela rede de drenagem. Para o autor, esse planalto vem se 
desenvolvendo por erosão remontante da bacia do Tocantins, à custa da 
destruição dos planaltos dominados pela superf(cie mesozóica, como 
o comprovam testemunhos existentes nas bacias dos rios Maranhão e 
das Almas. Observa que por toda parte, no "Planalto do Tocantins", é 
muito acentuada a adaptação morfológica às estruturas pré-cambria~ 
nas orientadas geralmente entre NO e NNO, acarretando o desenvolvi
mento de cristas monoclinais, como por exemplo a serra do Jaraguá 
no vale do rio das Almas. Descreve a drenagem como "jovem, com 
cursos correntosos e encaixados, sem plan fcies aluviais importantes". 
Quanto aos limites do "Planalto do Tocantins" com os chapadões do
minados pela superffcie Pratinha, observa que eles se dão através de 
"frontes serranos" muito festonados, com desnfveis de 200 m ou 
mais, e que nas nascentes do rio Maranhão desenvolvem-se verdadeiras 
feições de canyons, os chamados "vãos" goianos. Atribui essas feições 
ao processo de expansão da bacia Amazônica, por erosão remontante, 
invadindo os domlnios da alta bacia paranaica 

Almeida (1967a), estudando a origem e a evolução da plataforma 
brasileira, propõe uma verdadeira teoria a respeito do assunto. Muitas 
explicações para a estrutura do relevo da presente Folha são a( encon
tradas, particularmente para o grande número de estruturas circulares 
verificadas nessa parte fragmentada do planalto. Afirma o autor que no 
Pré-Cambriano Superior, a partir de cerca de 1 .200 MA, processou-se na 
área do interior de Goiás importante fraturamento da crosta, que se
parou as plataformas do São Francisco e Guaporé Disto, resultaram 
condições eugeossincl in ais de sedimentação e ascensão de grandes volu
mes de magma básico a ultrabásico que constitufram o serpentine 
bettl') goiano Ainda no mesmo ano, o autor explica que o serpentine 
belt é uma faixa bifurcada de intrusões de rochas báskas e ultrabási
cas, em grande parte serpentinizadas, constitu(das de pelo menos 40 
maciços, que se dispõem ao longo de 50 km, em direção geral NNE, 
entre as bordas erosivas das bacias sedimentares do Paraná e do Par
naíba Cita como o maior e mais conhecido de tais maciços o da serra 
da Mantiqueira, a norte de Niquelândia, de idade não definida. 

No ano seguinte (Almeida, 1968), o número de intrusões conhe
cidas é aumentado para mais de 70 O autor acrescenta que essas ro
chas e os sienitos são intrusivos no Grupo Araxá, e que tais intrusões 
assinalam a presença, no maciço intermediário goiano, de duas faixas 
de peridotitos alpinos serpentinizados, dispostos subparalelamente às 
bordas das plataformas do Guaporé e São Francisco Relaciona-as com 
a fase magmática inicial do ciclo tectoorogênico Uruaçuano e esclarece 
que, no Proterozóico Superior, grandes falhamentos de empurrão lan
çaram o Grupo Araxá sobre rochas do Complexo Brasiliano. Nesse 
mesmo ano, Scorza (1968) sugere várias teorias sobre a origem das 
serpentinas, e baseado em Almeida (1967a) esclarece que elas situam
se no ciclo comum a dois geossincl(nebs: o de Bras(lia~ cujas bordas 
coincidem com as do Craton do São Francisco, e o Geossincl(neb Pa
raguai-Araguaia, cujas bordas coincidem com as do Craton do Guapo
ré Conclui da( que se trata de um conjunto de rochas que mostra em 
parte a estrutura dos geossincl fnebs. Acrescenta que as ultrabásicas se 
apresentam ern maciços separados uns dos outros por micaxistos da Sé
rie Araxá, e salienta que um dos maciços mais importantes de Goiás é 
o de Niquelândia, estudado há muitos anos devido à presença de jazi
das de minério de n(qu'el. Angeiras (1968), baseado em estudos geo
cronológicos, indica uma idade equivalente ao Pré-Cambriano Supe
rior para os fenômenos tectoorogênicos que afetaram os geossincl (
neos Bras(lia'e Paraguai-Araguaia. 

Nas cabeceiras de muitos tributários do Maranhão, localizadas nas 
serras Acaba Vida, Mantiqueira e Santa Bárbara, Barbosa et ali i ( 1969) 
observam restos de uma superf(cie aplanada na cota de 1.050 a 
1.150 m. Correlacionam-na ao pediplano pós-Gondwana, modelada a 
partir do Cretáceo Superior. Analisam o "relevo montanhoso" obser-

(1) Dá-se o nome de serpentine be/t (cinturão de serpentina) ao conjunto de rochas ui· 
trabásicas que se encontra alterado (Scorza, 1968) 

vado nas regiões de Uruaçu, Niquelândia e rio Canabrava como resul
tante da dissecação das superf(ciEis Gondwana e pós-Gondwana. Consi
deram ainda que os seus detalhes morfológicos espec(ficbs subordi
nam-se imediatamente à natureza litológica do terreno e às estruturas 
resultantes das antigas deformações das camadas. Os mesmos autores 
ainda supõem que a área do maciço de Canabrava esteja confinada por 
um horst que se elevou por falhas inversas laterais, por sobre as rochas 
dos Grupos Araxá, Bambu( e 'Ara(, e que o maciço estaria basculado 
para norte. Não foram, entretanto, encontradas evidências que permi
tissem a esses autores corroborar essa hipótese. Neste trabalho, essa 
grande área de relevo fragmentado, de grande diversidade litológica e 
estrutural, foi considerada como outra subunidade geomorfológica 
dentro do grande planalto situado na parte leste da Folha Concorda
se com Almeida ( 1959), com relação à denominação dessa área como 
Planalto do Tocantins. Apenas verificou-se que se trata de um planalto 
divisor entre as bacias do Tocantins e Parana(ba' (Folha SE 22 Goiâ
nia) o que permite acrescentar àquela denominação o nome da referi
da bacia. Assim, denominou-se a subunidade de "Planalto do Alto To
cantins-Parana(ba". 

A parte baixa do relevo, que interpenetra o planalto fragmentado, 
foi descrita por Almeida (1959), que a observou na Folha SE.22 Goiâ
nia, denominando-a "Depressão Periférica Goiana". Nessa unidade, o 
autor identifica um relevo com formas suavizadas, com "morrotes iso
lados", que correspondem à parte mais baixa dos planaltos cristalinos. 
Para o autor, essa superffcie é barrada a NE pelos relevos mais eleva
dos da Superf(cie Pratinha e do Planalto do Tocantins Afirma que "a 
drenagem da Depressão Periférica Goiana guarda resqu (cids1Ciaros de 
sua origem mesozóica quando, sobre a superHcie Pratinha e mais tarde 
sobre a cobertura senoniana, flu (a independentemente da estrutura 
das regiões cristalinas do escudo para a bacia sedimentar". Atribui a 
acentuada adaptação estrutural de todos os coletores às retomadas de 
erosão cenozóicas. Barbosa et· a/ii (1969) afirmam ter havido nessa 
superf(cie duas ou três épocas de pediplanação ocorridas no Terciário, 
quando já estava estabelecida a drenagem da região centro-ocidental 
do Brasil. Os autores identificaram duas dessas pediplanações sob a 
convenção de "relevo colinoso com restos pediplanados", que se im
põe especialmente a terrenos constitufdos de micaxistos Araxá e 
gnaisses pré-Araxá. Nos interflúvios, identificaram restos de sedimen
tos terciários laterizados. Verificaram que as cotas altimétricas variam 
de 550 a 700 m na superf(cie mais antiga e de 350 a 500 m na mais 
moderna. 

Essa parte rebaixada e embutida no planalto foi no mapeamento 
em questão denominada de "Depressões lntermontanas", concordan
do com Almeida & Hennies (1969) quanto ao aspecto de depressões. 
No entanto, a qualificação "periférica" atribu(da por esses autores 
não foi utilizada no presente trabalho por não se ter, na área, um con
tato de área cristalina com bacia sedimentar. Essa depressão é elabora
da em terrenos cristalinos e inteiramente circundada por relevos mais 
elevados. Da( a denominação utilizada 

A área situada a NE da Folha SD.22 Goiás constitui um relevo 
aplanado, com cotas altimétricas entre 300 a 550 m. Nessa área é efe
tuada a junção dos rios Maranhão e Paranã, que formam o rio Tocan
tins. Poucos trabalhos de natureza geomorfológica abordam a área du
rante esse segundo per(odo. 

Barbosa et alii (1966) analisam a morfologia do rio Tocantins, em 
relação aos aspectos litológico-estruturais do seu curso, em vários tre
chos. No trecho Peixe-confluência Paranã-Maranhão, observam tra
vessões característicos em paragnaisse, como os chamados Tropeço 
Grande e Tropeço Pequeno, dirigido para NNE. Observam ainda que 
nessa extensão o rio tem trechos segundo uma direção NNE e 
outros segundo NO, isto é, completamente controlado pela estrutura 
do substrato geológico. A jusante do rio das Almas, que vem reti
líneo desde a serra Dourada, observam que se alonga na margem 
esquerda uma importante aluvião pré-atual, prospectiva para ouro. 

No presente mapeamento, foram observados e mapeados os terra
ços fluviais que margeiam o rio Tocantins, e que denotam o grande 
controle estrutural. 

O terceiro perfodo (década de 70) é caracterizado sobretudo pelos 
grandes projetos regionais de geologia e prospecção, executados pelas 
equipes da CPRM, onde a geomorfologia, com raras exceções, é abor
dada de forma introdutória. No entanto, dados estruturais e litológi
cos fornecidos por esses trabalhos são muito úteis aos estudos de geo
morfologia. 
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Nota-se a preocupação dos autores em analisar a evolução dos co
nhecimentos geológicos a partir das pesquisas pioneiras em áreas res
tritas. Em todos os projetos, há também uma preocupação em citar as 
unidades geomorfológicas, embora na maior parte das vezes elas já te
nham sido definidas anteriormente. Destaca-se grande número de pro
jetos e trabalhos de âmbito regional como o "Projeto Goiânia" (Bar
bosa et ali i 1970), o "Projeto Serra Dourada" (Marini et ali i, 1974), o 
"Projeto Niquelândia" (Motta et a/ii, 1972), o "Projeto Goianésia
Barro Alto" (Baeta Júnior et alii, 1972), o "Projeto Serra Azul" 
(Ribeiro Filho et alii, 1975). Ferreira (1972), o "Projeto Manis
sauá-Missu" (Araújo et alii, 1975). o "Projeto Serra do Roncador" 
(Costa et alii, 1975), o "Projeto Goiânia 11" (Pena et alii, 1975). 
Schobbenhaus Filho et alii (1975), e trabalhos individuais como os 
de Gonçalves & Schneider (1970), Berbert (1970), Braun {1971). 
Ab'Sáber (1972), Souza (1973). Almeida (1974a e b), Penteado 
(1976), Hales (1976), Olivatti (1976), Moreira (1977), Marini et alii 
( 1977), Araújo & Carneiro ( 1977). Almeida ( 1977) 

Dentro deste per(odo, Costa et ali i ( 1975) reconhecem, entre outras 
unidades, o "Planalto do Roncador" e a "Pian(cie do Xingu". Pela pri
meira vez é identificada e mapeada a "Depressão do Paranatinga" Re
ferem-se ao Planalto do Roncador como o front escarpado de uma 
cuesta, que forma o divisor de águas das bacias do Xingu e Araguaia, 
descrição essa já efetuada por vários outros autores Costa et alii (op 
cit.) acreditam que a elaboração desse relevo está relacionada a um ar
queamento regional de direção NNE.SSO, com áreas mais positivas a 
SSO Dizem que o reverso da cu esta é recoberto por rochas terciárias 
da Formação Araguaia, indicando, assim, uma atividade pós-terciária 
da epirogênese. Reconhecem duas linhas de cuestas na área do Projeto 
Serra do Roncador: uma, esculpida em rochas do Grupo Paraná {a qual 
denomina serra do Roncador), limitando o Planalto do Roncado r e a 
Planicie do Araguaia, e outra esculpida em rochas da Formação Ara
guaia, limitando o Planalto do Roncador e a Plan(cie do Xingu. Mame
de, Ross e Santos { 1981) não consideraram o "Planalto do Roncador" 
como uma unidade geomorfológica e restringiram a denominação "ser
ra do Roncador" apenas às escarpas orientais do Planalto dos Parecis 
Costa et alii {1976) referem-se ainda à "Pianicie do Xingu" como uma 
baixada sedimentar cenozóica, principalmente terciária, que preenche 
uma depressão sobre rochas paleozóicas Inferem que em época ter
ciária, ela estendia-se mais paraSSE, mas os arqueamentos pós-terciários 
soergueram toda a sua borda, levando à erosão da Formação Araguaia 
Araújoeta/ii { 1975) referem-se à "Planície Aluvionar do Rio Xingu" e 
relacionam o seu relevo a arqueamentos atuantes de maneira intermiten
te, a partir do Cretáceo Superior, resultando em sucessivas fases deposi
cionais durante o Terciário, alternadas com fases erosivas. Moreira 
( 1977) denomina a região do Alto Xingu de "Depressão do Xingu", re
sultante da atuação de tectônica e dos processos de erosão-acumulação 
Mamede, Ross e Santos { 1981 ), ao mapearem a Folha contígua SC 22 
Tocantins, verificaram que esse relevo não constitui uma depressão, 
mas um prolongamento do Planalto dos Parecis que a( se encontrare
baixado Sobre o planalto, os mesmos autores verificaram que o rio 
Xingu e alguns de seus afluentes originavam faixas deposicionais, que 
individualizaram como planfch!s. Essas planfcies, contudo, restringem
se aos depósitos marginais aos rios e não à superffcie do relevo c;omo 
um todo. No presente mapeamento adotou-se o mesmo critériq esta
belecido por aqueles autores, visto a expressiva continuidade dos as
pectos geomorfológicos identificados em ambas as Folhas 

A área deprimida entre o Planalto dos Parecis e o Planalto dos Gui
maraes é referida como uma unidade geomorfológica individualizada 
apenas nesse terceiro period'o. Hennies {1966) já definira, sob a deno
minação de "Planalto Daniel", a feição geomorfológica que ocorre nas 
regiões de Paranatinga, e a norte, na serra Daniel Dividiu-o em dois de
graus, onde o mais elevado {serra Daniel) constitui um planalto com co
tas de 500 a 600m, ao nivel do Planalto do Parecis e do Planalto do Ron
cador O outro degrau caracteriza a prov(ncia tectônica, estabelecen
do-se a norte do rio Paranatinga, onde as cotas de 450-500 m elevam
se rapidamente para 650 m. Esse segundo degrau assinalado por Hen
nies {op. cit) foi denominado por Ribeiro Filho et a/ii {1975) como 
"Depressão Periférica do Paranatinga". Esses autores descreveram-na 
como uma superffcie topograficamente mais baixa que o "Planalto do 
Roncador", com cotas altimétricas em torno de 400 a 450 m, sendo 
esculpida em rochas da Formação Diamantino, com restos da sedi
mentação do Paleozóico Superior, constituindo testemunhos de ero
são. 
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Para Almeida {1967a e 1968), a faixa de dobramentos geossincli
nais que orla a ,Plataforma do Guaporé, desenvolvida no sitio do Geos
sincl ineb Paraguai Araguaia, estende-se continuamente desde a zona 
do rio Apa ao baixo vale do rio Tocantins Na presente unidade, refle
te-se no relevo através de dobras e falhas que originam, localmente, 
serras No presente mapeamento considerou-se essa unidade de forma 
individualizada, sendo porém caracterizada como "'Depressão lnterpla
nálticade Paranatinga", visto que se encontra embutida entre dois pla
naltos sedimentares: o Planalto dos Patecis e o Planalto dos Guima
rães A denominação "Paranatinga" deve-se à presença do rio que a 
atravessa no sentido E-0 na Folha cont(gua SD 21 Cuiabá. 

Gonçalves & Schneider ( 1970) mapearam a área referente ao Pla
nalto dos Guimarães, acrescentando-lhe novas informações de grande 
interesse na evolução do relevo regional O estudo prende-se à geolo
gia, onde são analisadas as Formações Furnas, Ponta Grossa e Aqui
dauna Na parte introdutória do trabalho, fazem uma breve análise da 
geomorfologia da área Segundo os autores, a escultura do relevo do 
centro-leste de Mato Grosso teve início com o soergui menta por que 
passou o centro do continente após a deposição dos sedimentos terciá
rios da Formação Cachoeirinha (descrita pela primeira vez por Oliveira 
& Muhlmann {1967) como "unidade C") Esse evento epirogenético 
teria elevado diferencialmente os sedimentos imaturos desta forma
ção, colocando-os a uma altitude de 800 m, na porção central da área 
e a 300m a oeste, próximo à borda escarpada do Pantanal Mato-Gros
sense. Acrescentam que a preservação dos sedimentos da Formação 
Cachoeirinha na porção central da área deu origem a uma unidade 
geomorfolclgica distinta, representada por extensos chapadões planos, 
cuja altitude oscila em torno de 800 m Contudo, não lhe deram ne
nhuma denominação como uma unidade geomorfológica individuali
zada Schobbenhaus Filho et ali i ( 1975) também observam que a For
mação Cachoeirinha ocorre nos nfveis topográficos mais elevados, 
"formando extensos chapadões, constitu (dos pela preservação de de
tritos arena-argilosos laterizados numa superHcie de aplanamento es
culpida em condições de clima semi-árido, durante uma fase estável do 
Terciário" Afirmam que essa formação, por sua vez, assenta-se sobre 
uma superfl'cie pediplanada que corta os sedimentos Bauru. Correla
cionaram essa superficie ao Ciclo Sul-Americano, de King { 1956), da
tado como Terciário Inferior 

O vale do Araguaia e a ilha do Bananal são aspectos geomorfolclgi
cos que despertaram muito interesse na última década, devido à gran
de extensão e profundidade do pacote sedimentar, aliado ao possfvel 
tectonismo que os afetou originando uma paisagem sui generis no cen
tro do País Barbosa et alii {1970) identificaram no interflúvio Mor
tes-Araguaia, através de fotografias aéreas, diferentes níveis de terra
ços que os levaram a concluir sobre a existência de três idades de alu
viões Nos terraços mais antigos as aluviões se encontram estabiliza
das e laterizadas, e a elas atribuem idade pliopleistocênica Já para as 
aluviões do terraço intermediário admitem idade pleisto-holocênica, 
enquanto relacionam as dos terraços mais baixos ao periodo atual 

Pena et alii (1975) referem-se à "peneplanicie Araguaia", como 
uma superfície muito plana, constituída por sedimentos da Formação 
Araguaia, que preenchem a bacia tectônica do rio Araguaia Atribuem a 
origem dessa bacia a um arqueamento negativo de direção N E, acompa
nhado de grandes falhas de mesma direção Moreira (1977) refere-se à 
"Peneplanfcie" ou "Depressão do Araguaia"como uma unidade geomor
fológica resultante da conjugação dos elementos de erosão e acumula
ção que atuaram num clima tropical de Savana com chuvas torrenciais 
concentradas Além dos elementos de erosão e acumulação, salienta 
fenômenos de tectônica recente, que se fizeram acompanhar por reto
madas da erosão, com aprofundamento dos vales em média de 70 a 
SOm 

Mamede, RosseSantos { 1981). ao mapearem a Folha SC.22 Tocan
tins, denominam a unidade de "Depressão do Araguaia" e explicam 
que ela constitui um prolongamento meridional da Depressão Periféri
ca do Sul do Pará Essa depressão se prolonga para a presente Folha, 
circundando os depósitos recentes da ilha do Bananal, que por sua ex
pressividade representa uma unidade individualizada como "Planície 
do Bananal". 

Ferreira (1972) aponta o Bananal como uma das regiões de abati
mentos mesocenozóicos, onde pode estar localizado um acidente tec
tônico de grande expressão. Esse fato é visualizado no Mapa Tectôni
co do Brasil, onde a ilha do Bananal é limitada a leste e oeste por "fa
lhas cobertas". Hales (1976) sugeriu tratar-se a ilha do Bananal de 



uma bacia tectônica tipo horst e graben Afirmou que a parte inferior 
da bacia, indubitavelmente, se compõe de rochas do Complexo Basal 
Goiano, coberta por metassedimentos pré-cambrianos (Araxá ou To
cantins), cuja espessura pode atingir mais de 1 000 m Supõe que exis
tam na bacia sedimentos do Devoniano ao Terciário, cuja espessura 
total é da ordem de 300 m. Os trabalhos de reconhecimento geológi
co-geofísico executados por Araújo & Carneiro (1977) não indicaram 
a presença de uma bacia sedimentar na região do Alto Araguaia, con
forme hipótese aventada por Hales (1976) 

Segundo esses autores, os dados sísmicos obtidos negam a exis
tência de graben, preservando sedimentos com interesse para as pes
quisas de petróleo. Mamede, Ross e Santos (1981 ), ao mapearem a 
Folha SC 22 Tocantins, identificaram as áreas inundáveis (Aai) refe
rentes à ilha do Bananal e às áreas de depósitos aluvionais recentes 
(Apf), como uma unidade geomorfológica individualizada denomina
da como "Pian ície do Bananal" Esses autores encontraram evidências 
de movimentos crustais nas margens ocidentais e orientais da planfcie, 
o que sugere controle tectônico Levantaram a possibilidade de que 
ela tenha se formado sobre uma superfície tectonicamente abatida de 
modo que os sedimentos recentes teriam se depositado sobre uma pos
sível fossa tectônica Partindo dessa hipótese, sugeriram que os sedi
mentos terciários recobertos devem ter sido submetidos a movimen
tações tectônicas que reativaram antigos falhamentos. Baseados ainda 
no Mapa Tectônico do Brasil e na presença das escarpas terciárias do 
Planalto dos Parecis, no trecho recoberto pela Formação Araguaia, su
gerem que um abatimento no eixo da planície pode ser datado como 
do Pós-Terciário Concluindo o trabalho sobre a Planície do Bananal, 
os autores reconhecem várias fases na formação dessa planície: 
- fase de endorreísmo seguido de abatimento tectônico (pós
terciário; 
- fase de colmatagem; 
- fase de rormação de diques aluviais (rios Araguaia e das Mortes em 
nível mais alto db que o atual); e 
- fase de reentalhamento do rio Araguaia (cortando as concreções e os 
diques aluviais e depositando materiais holocênicos). 

No presente mapeamento também se adotou a denominacão de 
,;Pian ície do Bananal", dada a continuidade que apresenta n~s duas 
Folhas, além de outras evidências topográficas e estruturais nela iden
tificadas, que confirmam as hipóteses e a denominação sugeridas por 
·aqueles autores. 

A preocupação com a origem do relevo regional do "Planalto Cen
tral do Brasil" prossegue nesse terceiro período. Assim, Pena et ali i 
(1975), na área do Projeto Goiânia 11, que abrange grande parte doEs
tado de Goiás, consideram, para explicar a origem desse relevo, a exis
tência de dois arqueamentos regionais: um com eixo N10°-30°E, com 
áreas positivas a SE e negativas a NO, e outro com eixo N50°-70°0, 
com áreas positivas a NE e negativas a SO Na parte leste da área lo
caliza-se a porção mais SOda unidade, a que os autores denominaram 
"Planalto Central Goiano" Atribuem sua origem ao soerguimento dó
mico imposto pelas áreas positivas dos dois arqueamentos, e que por 
isso mesmo é a única área de rochas metamórficas 

Diversos autores se preocuparam, ainda, em correlacionar os d iferen
tes níveis altimétricos com as unidades geomorfológicas A unidade 
geomorfológica mais elevada da Folha SD 22 Goiás se situa no extre
mo SE da presente Folha. Foi analisada por Penteado (1976), que se 
preocupou com os tipos de concreções ferruginosas nos compartimen
tos geomorfológicos do Planalto de Brasília Para a autora, "esse pla
nalto faz parte das superfícies de cimeira desdobradas, mantidas por 
seus depósitos ferruginosos e detr(ticos correlativos com Pd3, Pd2, P4, 
P3, e dois n (veis de baixos terraços pedimentados". Observa a forma cir
cular e o aspecto dómico através do padrão de drenagem anelar da ba
cia do rio Paraná Descreve os vales como rasos, abertos e amplos, com 
desníveis pequenos entre divisores e talvegues, o que dá ao planalto 
aspecto de "senilidade". Através dessas caracterfsticas, conclui que 
uma estrutura dômica evoluída deu origem ao Pediplano de Brasília 
Acrescenta que o pediplano e seus depósitos correlativos antigos vêm se 
mantendo a salvo da desnudação pleistocênica ou neogênica. Para a au
tora, todos esses fatos levaram a situar tal superf(cie e outras congêne
res no per lodo pós-cretácico, evolu Idas num lapso de tempo que vai 
do Paleógeno ao Mioceno Quanto às áreas adjacentes ao planalto, 
observa que apresentam vales profundamente encaixados, "rejuvenes
cidos", com desníveis da ordem de 100 a 150m, cujas vertentes, sem 

couraça ferruginosa e sem detritos de couraça, indicam evolução re
cente. Observando esses aspectos, conclui ainda que essas áreas adja
centes devem ter sofrido reativamento erosivo concomitante com 
sobrelevação tectônica desde o Paleógeno até o Quaternário, enquanto 
o Planalto de Bras fi ia permaneceu de certa forma mais estável desde o 
final do Cretáceo. Nessa área elevada e plana, que ocupa o extremo SE 
da presente Folha, foram encontradas evidências que permitiram datar 
essa supertrcie de cimeira entre o Paleógeno e o Mioceno concordan
do com Penteado ( 1976) 

A área mais fragmentada e elevada do planalto situado na parte les
te da Folha foi estudada por vários autores que tentaram correlacionar 
os diferentes níveis altimétricos do relevo com as superfícies de apla
namento de King (1956), Braun (1971) e Almeida (1948a) nem sem
pre chegando às mesmas conclusões Além disso, a maior p'arte desses 
estudos refere-se aos grandes projetos regionais de geologia, que abran
gem áreas diferentes, o que dificulta a análise e comparação entre as 
diversas afirmações. Outro aspecto importante é que todos esses pro
jetos visam ao estudo das grandes intrusões básico-ultrabásicas, que 
dão ao relevo uma forma peculiar. 

Baeta Junior et ali i ( 1972). ao mapearem a área do Projeto Goiané
sia-Barro Alto, observam que as cotas mais elevadas da ároa podem 
ser visualizadas nas serras de Santa Bárbara e Malacacheta, onde rema
nescentes da Superfície Sul-Americana de King (1956) se configuram 
através de pseudomesas de rochas básicas, com altitudes de 1 000 a 
1 080 m. Observam também que essa superfície é amplamente distri
bu(da por toda a área do Projeto, não se subordinando à litologia do 
subst1 ato. 

Souza ( 1973) concentrou seus estudos sobre geologia e geocrono
logia no Complexo de Barro Alto Preocupou-se com os aspectos do 
relevo regional, com as superfícies de aplanamento e com o relevo lo
cal No relevo regional distingue, entre as demais, as "Altas Superfí
cies Cristalinas" e os "Planaltos Cristalinos" da bacia Araguaia-Tocan
tins A primeira o autor considera resultante do modelamento do em
basamento cristalino, com cotas de até mais de 1 000 m, constituindo 
a unidade mais elevada da região Centro-Oeste A segunda reconhece 
como constituída por superfícies esculpidas em rochas cristalinas do 
embasamento pré.çambriano, com altitude de 300 a 600 m Atribui 
a origem das cristas mais elevadas dessa unidade à maior resistência da 
rocha Com base nos trabalhos de King (1956) e Braun (1971). o au
tor identifica na área as seguintes superfícies de aplanamento: 
- remanescentes de aplanamento de superfícies anteriores ao ciclo 
Sul-Americano com cota aproximada de 1 300m; 
- o ciclo Sul-Americano, representado pelo topo de inúmeras ele
vações com cotas que variam de 900 a 1 1 00 m, atingindo tanto ro
chas do Complexo Basal e do Complexo de Barro Alto, como rochas 
dos Grupos Araxá e Bambu í Atribui a diferença de cotas entre as ro
chas exclusivamente à erosão diferencial; e 
- o Ciclo Velhas, representado na região de Goianésia-Barro Alto 
por cotas altimétricas de 700 a 800 m, em rochas do Complexo Basal 
e do Grupo Araxá, ocorrendo nas cabeceiras dos rios que constituem a 
a bacia do Tocantins Identificou essa mesma superfície em outras 
áreas do Estado de Goiás, que serão tratadas posteriormente ao se ana
lisar a parte mais rebaixada do planalto Quanto ao relevo do Comple
xo de Barro Alto, o autor preocupa-se em precisar suas altitudes em 
vários pontos e afirma que sua maior parte está situada nas "Altas Su
perf(cies Cristalinas", que correspondem a remanescentes da Superff
cie Sul-Americana. Descreve a forma do relevo do complexo, ressal
tando a presença de duas serras paralelas que constituem suas bordas 
(serras Santa Bárbara e Malacacheta). Acrescenta ainda que elas são se
paradas por extenso vale que corre encaixado em lateritas e sendimen
tos cenozóicos depositados durante o Ciclo Velhas. Analisa a rede de 
drenagem regional, ressaltando sua marcada orientação N-S Observa 
que ela é controlada tanto pelas estruturas rogionais quanto pela na
tureza do substrato rochoso 

Marini et alii (1974), analisando a geomorfologia regional da área 
do Projeto Serra Dourada, reconhecem, nessa parte elevada e fragmen
tada do planalto, diversos n(veis de aplanamento, relacionados a dife
rentes tipos de relevos. Primeiramente reconhecem três conjuntos 
montanhosos principais: a serra Dourada, a serra Cana-Brava e a serra 
da Mesa, separadas umas das outras por um relevo baixo e plano, que 
constitui a maior parte da região. Apesar das pequenas diferenças alti
métricas entre elas (850 a 1.000 m), reconhecem em seus topos um 
n l'vel de aplanamento relacionado à Superflcie Pratinha, que, segundo 
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esses autores, foi esculpida no Cretáceo Superior. Num nível altimétri
co um pouco mais baixo do que o dos "conjuntos montanhosos", 
obsetvam áre~s elevadas e suspensas sobre a drenagem atual, mas de rele
vo aplanado, a que deram o nome de "n(vel Campinaçu-lracema", 
datado pelos autores como pliocênico. Para esses autores, o contraste 
entre as áreas do tipo pediplano e as áreas elevadas é indicativo para 
uma situação em que o trabalho erosivo foi condicionado por fatores 
estruturais, litológicos e tectônicos. Quanto aos "relevos estruturais", 
citam a serra Dourada, a serra do Encosto e outras estruturas menores 
Observam que nesses relevos "a estrutura braquianticlinal de cober
tura" já foi removida em sua parte superior, aflorando o granito inter
no, que geralmente se encontra em áreas mais baixas que os pacotes 
quartzíticos envolventes Acrescentam que geomorfologicamente esta 
situação corresponde à primeira fase da evolução do relevo em estrutu
ra dobrada, com os rios principais ainda alinhados pelas sinclinais, co
mo é o caso do Capivara e dos rios secundários cortando as abas das an
ticlinais em forma de ruz Os autores denominam de "relevos litológi
cos" as cristas de quartzito e os relevos altos que originam os hogbacks 

Ribeiro Filho et alii (1976) mapearam a geologia da área do Proje
to Pilar-Mara Rosa, que se refere à parte centro.oriental da Folha 
SD 22 Goiás. Observaram 4 feições principais do relevo, bastante dis
tintas uma da outra, das quais apenas duas referem-se à parte elevada e 
fragmentada do planalto: 
-regiões montanhosas, cujo relevo é dado pelas características litoló
gicas muito heterogêneas da região, auxiliadas pelo fato de as camadas 
estarem em posição quase vertical; e 
- relevo cárstico, que ocorre em região muito restrita, a NE da cidade 
de Mara Rosa. Constitui-se de uma região montanhosa, elevada, como 
uma ilha rochosa em meio ao pediplano later(tico, onde ocorrem mor
rotes mamelonares, com cristas alinhadas na direção N70°0. 

No presente mapeamento, conjugando-se os dados oferecidos pela 
imagem de radar, os dados coletados em trabalhos de campo e as in
formações fornecidas pela bibliografia, considerou-se essa parte frag
mentada e de grande diversidade litológica do planalto como uma sub
unidade geomorfológica individualizada, dentro do grande planalto 
que ocupa quase toda a parte leste da Folha Em decorrência da inten
sa dissecação que se observa nesse relevo e de sua posição de divisor de 
águas de importantes bacias hidrográficas, essa subunidade foi denomi
nada "Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba" 

A parte mais rebaixada do relevo, que se interpenetra nos relevos 
mais elevados, foi observada e analisada pelos mesmos autores que 
observaram as já referidas feições elevadas do planalto. 

Baeta Junior et ali i (1972) identificaram uma superfície de aplana
mente com cota> de 700 a 800 m, em domínio de rochas básicas e co
tas de 500 a 720 m, em terrenos do Grupo Araxá Correlaciona~·na à 
superfície Velhas (King, 1956), de provável idade terciária, e identifi
cam-na particularmente nos contatos entre as Unidades Araxá e Bam
bu í, caracterizando amplos pedi planos laterizados 

Já Souza (1973) identificou a Superfície Velhas em dois níveis al
timétricos: o primeiro entre 700 e 800 m, em rochas do Complexo Ba
sal e do Grupo Araxá, ocorrendo nas cabeceiras dos rios que consti
tuem a bacia do Tocantins O segundo nível é identificado entre cotas 
altimétricas de 400 a 600 m, constituindo extensas superfícies aplana
das cobertas por lateritas e sedimentos cenozóicos, sem as localizares
pacialmente. Além dessa superfície, o autor identificou a correspon
dente ao Ciclo Paraguaçu, à qual relacionou os depósitos aluvionares 
encontrados principalmente ao longo do rio dos Patos e em áreas me
nores, distribu (das esparsamente. 

Marini et alii (1974) referem-se à parte baixa do relevo do Projeto 
Serra Dourada, com cotas altimétricas entre 400 e 450 m, como uma 
superf(cie aplanada, cortando rochas de natureza diferente Identifi
cam-na principalmente ao longo dos vales dos rios Santa Teresa, Capi
vara e Cana-Brava, e a denominam "Pediplano Pleistocênico" 

Ribeiro Filho et alii (1976) observam os "pediplanos lateríticos", 
que constituem uma superfície cenozóica, que correlacionam ao Ciclo 
Velhas Localizam-na na parte leste da área do Projeto Pilar-Mara Ro
sa, ao longo da rodovia Belém-Brasília Os mesmos autores distin
guem, ainda, um relevo "plano.ondulado", que se comporta como 
uma superf(cie cristalina arrasada, com cotas em torno de 350 a 
400 m, típica de depressões periféricas, desenvolvida em rochas prin
cipalmente gnáissicas e graníticas. 

No presente mapeamento, essa grande área mais rebaixada, que se 
insere nas partes fragmentadas e elevadas do planalto, foi denominada 
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de "Depressões lntermontanas", que constituem o piso regional do re
levo. Esse piso constitui uma superfície de apl9namento elaborada por 
processos de pediplanação, truncando indiferentemente litologias do 
Pré-Cambriano indiferenciado e litologias pré-cambrianas do Grupo 
Araxá. A análise da bibliografia e as observações efetuadas em traba
lhos de campo permitiram datar essa superfície como neopleistocê
nica 

Analisando o conjunto de relevo que constitui o grande planalto 
que ocupa quase toda a parte leste da presente Folha, verifica-se que 
possui feições diferenciadas, intimamente relacionadas com os proces
sos responsáveis pelo seu modelado. Esse intrínseco relacionamento 
permite considerar esse conjunto de relevo como uma grande e única 
unidade geomorfológica a qual se denominou "Planalto Central Goia
no", conforme Pena et alii (1975). Ele foi dividido em 3 subunidades 
geomorfológicas, levando-se em conta sobretudo seus n rveis altimétri
cos e as feições topográficas que as caracterizam, ficando assim subdi
vidido: Planalto do Distrito Federal, Planalto do Alto Tocantins-Para
naíba e Depressões lntermontanas 

Poucos são os trabalhos que abrangem a área drenada pelo rio To
cantins e seus afluentes na presente Folha durante esse per(odo da bi
bliografia. 

Barbosa, Boaventura e Pinto (1973), ao mapearem as Folhas SB.22 
Araguaia, parte da SC 22 Tocantins e SC.23 São Francisco, denomi
naram a área de Depressão Ortoc\inal do Médio Tocantins Justificam 
que essa denominação se devia à sua posição em relação às escarpas 
cuestiformes do Planalto Sedimentar Piauí-Maranhão e ao fato de a 
depressão ocorrer transversalmente à estrutura monoclinal que a trun
cava. Mamade, Ross e Santos (1981) observam que essa mesma de
pressão penetrava nas Folhas SC.22 Tocantins, SC 23 São Francisco e 
SD 22 Goiás, que ora vem sendo avaliada Notaram que nessa expan
são a estrutura monoclinal da depressão desaparece, dando lugar a li
tologias diferenciadas. Em decorrência desses fatos, os autores elimi
naram a qualificação "Ortoclinal do Médio Tocantins" e adotaram a 
designação mais abrangente de Depressão do Tocantins. 

No presente mapeamento, dada a continuidade das feições que ca
racterizam a unidade na Folha contrgua a norte (SC.22 Tocantins), 
permanece a denominação dada por aqueles autores. Salienta-se que 
essa grande unidade, mapeada pelo Projeto RADAMBRASIL, apresen
ta, nessa Folha, o seu limite sul 

2 4- UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

A Folha SD 22 Goiás abrange uma variedade muito grande de aspec
tos morfológicos Essa variedade decorre de fatores que contribu (
ram, direta ou indiretamente, na elaboração do relevo, refletindo gran
de interação dos processos endogenéticos e exogenéticos Todas as 
etapas da evolução do relevo encontram-se evidenciadas no presente 
relatório, dando um aspecto dinâmico à análise das unidades geomor
fológicas Existem unidades que se caracterizam por seu aspecto con
servado, outras por seu aspecto dissecado e outras por constitui rem 
extensos depósitos acumulativos. Além disso, o posicionamento alti
métrico e a interação de solos, vegetação, litologia e estrutura foram 
considerados na determinação dessas unidades. 

Foram, assim, identificadas 7 unidades e 3 subunidades geomorfo
lógicas descritas a seguir: 

2.4 1 -Planalto Central Goiano 

A primeira referência à denominação da área foi feita por Pena et alíi 
( 1975), quando mapearam a geologia de parte da mesma, a partir do 
paralelo 15°S, abrangendo sobretudo seções da Folha SE.22 Goiânia 

Nesse relatório a titulação foi mantida por ser adequada à unidade, 
que se situa inteiramente na parte central do Estado de Goiás Ocupa 
a parte sul.oriental da área mapeada, numa supertrcie total de 
53.828 km 2 Constitui, portantQ, uma das mais extensas unidades des
te mapeamento 

O planalto é limitado a oeste pela Depressão do Araguaia e a norte 
e noroeste pela Depressão do Tocantins Embora esses limites sejam 
efetuados através de interpenetrações das unidades, são bem marca-



dos, tanto pelas diferenças litológicas quanto pelas diferenças altimétri
cas e pelo aspecto geral do relevo. Apenas localmente casos de coales
cência entre as unidades dificultam o mapeamento. Mas nesse caso a 
análise das bacias de drenagem auxiliou na determinação do limite 

Embora apresente uma grande variedade de aspectos geomórficos, 
a unidade comporta-se como um conjunto individualizado devido ao 
destaque que apresenta em relação às depressões que a circundam. As
sim, o Planalto Central Goiano caracteriza-se por uma intrincada varie
dade de formas de relevo, por uma diversidade muito grande de ro
chas metamorfizadas, por uma estrutura complicada por falhamentos, 
intrusões, metamorfismo, e por grande variação nas cotas altimétri
cas, que vão desde 400 até 1.200 m. 

A unidade geológica mais antiga é representada pelo Complexo 
Goiano, que constitui um conjunto polimetamórfico gran ftico-gnáis
sico, ao qual estão relacionados três grandes complexos ultrabásicos 
que englobam as maiores riquezas minerais da região: Cana-Brava, 
Niquelândia e Barro Alto. Sobre esse complexo, depositaram-se unida
des litológicas representadas pelos Grupos Araxá, Bambu f, Ara f, e a 
Formação Canastra, todos de idade pré-cambriana O Grupo Araxá, 
formando extensa área aflorante, constitui-se principalmente de uma 
seqüência dobrada de micaxistos e quartzitos As Unidades Araí e 
Canastra são consideradas intimamente relacionadas ao Grupo Araxá 
O sistema de dobramento que constitui o Grupo Bambu í é representa
do segundo Schobbenhaus Filho et a/ii (1975) pelas Formações Para
noá (quartzitos e pelitos) e Paraopeba (pelitos e calcários, principal
mente). Importantes falhas de empurrão acavalam o Grupo Araxá so
bre o Bambu í. Em fase sintectônica à orogênese Araxá, deu-se a intru
são de corpos graníticos do tipo Serra da Mesa, e em fase pós-tectôni
ca, a formação de granito com veios pegmatfticos, constituindo uma 
província com mineralizações de berilo, mica, turmalina, esmeralda, 
cassiterita, dentre outras 

Os grandes complexos básico-ultrabásicos de Cana-Brava, Nique
lândia e Barro Alto englobam as maiores reservas de n fquel do País 
e também a principal jazida de amianto-crisotila. Próximo a essa área, 
está a segunda região em importância, como produtora de cassiterita 
no Brasil Vários outros recursos minerais estão presentes na região, 
entre os quais, as extensas e importantes áreas de rochas calcárias, o 
ouro, que no passado deu origem a vários núcleos populacionais, e 
uma vasta província peginat(tica, ainda pÓuco explorada, mas que já 
produz quantidades relativamente grandes de mica e berilo Essas ri.
quezas minerais tornam a região de grande importância geoeconômica 

Toda a unidade é drenada pelas cabeceiras da bacia do rio Tocan
tins, sobressaindo, em extensão e importâ)1cia, o rio das Almas, que 
atravessa grande parte sul da área, e o rio Maranhão, qué, além de atra
vessar praticamente toda a unidade, é um dos formadores do rio To
cantins. 

Diante da complexidade geomorfológica que encerra o Planalto 
Central Goiano, efetuou-se uma análise detalhada dos vários aspectos 
que o caracterizam para dividi-lo em subunidades, através de critérios 
que evidenciassem os traços mais marcantes e característicos de cada 
uma Assim o estágio erosivo atual e os n iveis altimétricos foram os 
fatores que permitiram essa cofnpartimentação, resultando na divisão 
do Planalto Central Goiano em três subunidades distintas (Fig 2.3): 

- Planalto do Distrito Federal: individualizado pelas altimetrias mais 
elevadas da área (em torno de 1.200 m) e pelo incipiente estágio de 
dissecação. 

- Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba: caracterizado pelas cotas 
de 750 a 1.100 m, com intensidades variadas de dissecação e grande 
número de relevos residuais, abrangendo, ainda, as grandes estruturas 
graníticas e os complexos básico-ultrabásicos 

- Depressões lntermontanas: representadas pelas cotas de 400 a 750 
m, onde a atuação da dissecação praticamente inexiste, de modo a 
configurar extensa superfície regular que se insinua no Planalto do 
Alto Tocantins-Paranaíba 

2.4.1 1 -Planalto do Distrito Federal 

t:' a menor subunidade em extensão, ocupando uma área de 1 405 km 2
, 

cujas cotas altimétricas, em torno de 1 200 m, constituem a parte 

mais elevada do grande planalto. Encontra-se muito bem individuali
zado no extremo sudeste da Folha 

É modelado predominantemente sobre rochas da l=ormação Para
noá (quartzitos interestratificados com metassiltitos, filitos e argi
litos) e da Formação Paraopeba (seqüência pel(tico-carbonática), que 
se encontram capeadas por uma cobertura detrítico-laterítica, sobre
tudo nas bordas do planalto No entanto, analisando-se o conjunto 
desse relevo na imagem de radar, verifica-se que as mesmas textura e 
tonalidade observadas nas bordas estendem-se para o restante da área. 
Daí pode-se extrapolar a ocorrência desse capeamento também para a 
parte central do planalto, revestindo os grandes interflúvios levemente 
dissecados em formas tabulares (t51 no topo e t41 na borda oeste) 

Essa dissecação incipiente e a extensa;cobertura detrítico-lateríti
ca são responsáveis pela homogeneidade do Planalto do Distrito Fede
ral, acentuada ainda pela presença da vegetação de Cerrado em toda a 
sua extensão 

Essa homogeneidade de formas planas e o predom in i o do Cerrado 
apenas não são observados ao longo das cabeceiras de drenagem, onde 
há uma dissecação mais intensa do relevo, em formas aguçadas (a11, 
a12), e uma vegetação mais abundante ao longo dos cursos d'água re
presentada pela Floresta-de-Galeria Nesses trechos, como por exem
plo às margens do córrego Rodeador e no alto curso do ribeirão Des
coberto, a erosão dos canais destruiu a cobertura detritico-laterítica, 
deixando aflorar a rocha subjacente, provavelmente da Formação Pa
ranoá, cujos quartzitos são responsáveis pelo modelado em formas 
aguçadas (a22, a23l. 

A grande extensão plana favoréceu fundamentalmente a criação 
das cidades satélites que hoje se expandem em direção à parte central 
do planalto: Taguatinga, Ceilândia e Brasilândia Além disso, é uma 
área que favoreceu também o represamento artificial de águas, devido 
à sua posição elevada de divisor de águas com leve inclinação topográ
fica para leste, sendo contornada por bordas escarpadas de grande des
nível O lago do Descoberto e parte de um lago que continua na Folha 
contígua SD.23 Brasília são alguns exemplos desses represamentos ar
tificiais 

Para NO, o planalto se prolonga como um grande apêndice, que 
corresponde à serra Miguel Inácio, que chega a 1.345 m de altitude 
As características principais dessa serra são a drenagem tipicamente ra
dial que ela comporta e o topo tabular em início de dissecação (t41). 

Esse planalto é inteiramente contornado pela subunidade Planalto 
do Alto Tocantins-Parana(ba, cujo limite é marcado por uma varieda
de de aspectos geomo rfológicos mantendo contudo, em todo o seu re
dor, desníveis altimétricos sempre elevados Assim, as bordas norte e 
nordeste são caracterizadas por uma mudança brusca e marcante das 
formas de relevo e por desníveis da ordem de 200m. Passa-se das for
mas tabulares do Planalto do Distrito Federal para as formas,aguçadas 
do Planalto Dissecado do Alto Tocantins, que revelam controle estru
tural, através das cristas paralelas direcionadas para ENE Esse direcio
namento das cristas é observado em toda a extremidade nortH do pla
nalto, e em torno da serra Miguel Inácio A erosão dessas bordas dá-se 
através da grande quantidade de canais fluviais que atuam por erosão 
regressiva, esculpindo profundos vales em V (Est 2. I A). Na borda 
oeste os desníveis são menores, da ordem de 100 m, com a presença 
de escarpas descontínuas, geralmente coincidindo com o limite de 
formas Segundo o mapa geológico (Schobbenhaus Filho et alii, 
1975), importante falha de empurrão acavala o Grupo Araxá sobre o 
Grupo Bambu f. Esse fato coincide localmente com o contato do Pla
nalto do Distrito Federal com o Planalto do Alto Tocantins-Paranaí
ba Portanto, essa falha de empurrão parece correi acionada à presença 
dessas escarpas descontínuas, cujo front encontra-se dissecado em for
mas aguçadas (a11, a12) e ao desn fvel topográfico existente entre as 
duas subunidades. No extremo oeste do Planalto do Distrito Federal, 
ocorre uma área de relevo conservado, plano (Et), apenas localmente 
contornado por escarpas erosivas 

Como a grande parte dos relevos elevados constitui divisor de 
águas, também nesse planalto verifica-se esse aspecto, com rios dre
nando para a bacia do Tocantins e para a bacia do Paranaíba (Folha 
SE 22 Goiânia) Essa parte do planalto abrangida pela Folha SD 22 
Goiás contém todos os altos cursos dessa rede de drenagem. Assil!l os 
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Fig. 2.3- Planalto Central Gota no e suas suounidades· Plana lto do Oist r.to Federa l, Plana lto do Alto Tocantins- PHrnnaít>a o ns Depressões lntennontanas Folha 50.2:>·7·0. 

rios que correm para o sul e sudeste nascem próximo à borda norte e 
são representados pelo rio Descoberto e pelo córrego Rodeador, aflu
entes do Paranaíba. O rio Descoberto é dos que mais sobressaem pelo 
seu padrão semi-anelar do alto curso e, juntamente com o córrego Ro
deador. forma o lago do Descoberto. represado artificialmente na bor
da ocidental do planalto. Um padrão dendrít ico é observado nas cabe
ceiras dos rios que formam , na Folha contígua SD.23 Brasília, a repre
sa do Paranc>á. Slo os mais longos dessa subunidade, pois nascem pró· 
ximo à borda oeste e a atravessam inteiramente até formar a referida 
represa. evidenciando asSim a suave inclmaçào do planalto de oeste p<r 
ra leste. 

2.4.1 .2- Planalto do Alto Tocantins- Parana1ba 

Localiza-se nas partes sudeste e leste da Folha SD.22 Goiás, onde 
ocupa maior extensão (28.328 km 2 I, estreitando-se para norte, até ó 
alto vale do rio Tocantins. 
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Sua denominação deve-se ao fato de ser um relevo muito fraymen · 
tado. entremeado constanremente por depressões intermontanas, es
culpidas por írnportântes tributários do Tocantins. como o rio Mara
nhão e o rio das Almas, cuja rede de afluentes é responsável pela d is
secação de grande parte do planalto. 

Limita-se a oeste com a Depressão do Araguaia, através de formas 
bem defin idas. e a norte e noroeste, com a Depressão do Tocantins. A 
noroeste o limite é mais ou menos retil fneo, enquanto a norte o pla
nalto se insere na depressão em forma de cristas longas e retill'neas. 

Sua composição li tológica é bastante variada, sendo constilu Ida 
por rochas do Pri!-Cambriano lndiferenciado (Complexo Goianol e 
por rochas pré-cambrianas do Grupo Araxá, que não apresentam uma 
correlação precisa com as formas de relevo. Assim, essas rochas tanto 
podem suportar relevos elevados do planalto quanto relevos rebaixa· 
dos da depressão. As rochas pré-cambrianas dos Grupos Arar e Bam· 
bu í, contudo, apresentam forte correlação com as formas de relevo, 



bem como as intrusivas dos complexos básico-ultrabásicos e as intrusi
vas graníticas, que sobressaem na unidade devido às suas estruturas cir
culares e elipsoidais, muito peculiares ao planalto Um dos fatores que 
caracterizam o planalto é sua extrema fragmentação Assim, para me
lhor defini-lo associou-se às observações sobre os tipos de modelados 
uma análise das relações com a litologia e a estrutura. A consulta ao ma
pa geológico (vide 1 -Geologia) facilita, portanto, a compreensão da 
descrição Nesse sentido, destacam-se pelas relações com a I itologia e a 
estrutura os relevos esculpidos em rochas intrusivas graníticas e intru
sivas básicas e ultrabásicas 

As rochas intrusivas graníticas são representadas pela serra Doura
da, serra do Encosto, serra da Mesa, serra Branca, que constituem par
te da terminação norte do planalto. A serra Dourada, maior intrusão 
granítica da região central de Goiás, juntamente com a serra do Encos
to, de menor representação espacial, limita-se diretamente com a De
pressão do Tocantins e constitui a parte mais estreita do planalto (Fig 
2 4) 

A serra Dourada, uma grande estrutura braquianticlinal orientada 
N-S, de aproximadamente 60 km de comprimento por 1 O km de 
largura, caracteriza-se por um núcleo granítico rebaixado, com cotas 
altimétricas em torno de 800 m, contornado quase que inteiramente 
por cristas quartzíticas mais elevadas, que chegam a atingir 900 m No 
núcleo a dissecação predominante é de formas aguçadas espaçadas e 
profundas (a33), porém localmente ocorrem algumas formas disseca
das tabulares e convexas (t21, C21), com algumas cristas orientadas 
para N ou NE Circundam esse núcleo granítico maciço cristas assimé
tricas paralelas (Est 2 11 B) Estas correspondem a hogbacks esculpi
dos em rochas do Grupo Araxá 

Do núcleo dessa grande estrutura, partem cursos de água que, atra
vessando as cristas que o contornam em passagens epigênicas, consti
tuem a rede de afluentes do rio Santa Teresa, a oeste, e o rio Canabra
va a leste, este já em plena Depressão do Tocantins O contato da serra 
Dourada com a Depressão do Tocantins a leste dá-se através de um 
desnível abrupto, da ordem de 400 m A oeste, essa serra limita-se 
com a serra do Encosto, uma estrutura braquianticlinal de proporções 
espaciais bem menores, porém facilmente identificáveis através de 
sua forma perfeitamente ovalada evidenciada por um alinhamento 
concêntrico de cristas assimétricas em forma de hogbacks Embora es
sas cristas se encontrem já bastante dissecadas, estreitas e rebaixadas, 
permitem uma excelente visualização da estrutura, cujo núcleo topo
graficamente mais baixo (em torno de 500 m) do que as bordas 
(650 m) encontra-se dissecado principalmente em formas convexas e 
aguçadas (c21, a22) Aqui também ocorrem, localmente, formas dis
secadas tabulares (t22) Separa a serra Dourada da serra do Encosto 
um relevo topograficamente mais baixo, onde se instala o rio Capiva
ra, afluente do Tocantins A oeste, a serra do Encosto limita-se com 
a Depressão do Tocantins através de um desnível bem marcado de 
300m 

A intrusão granítica da serra da Mesa tem um eixo curvo, de dire
ção aproximadamente NE, e localiza-se a SE da serra Dourada, estan
'do os seus topos altimetricamente nivelados. Limita-se a norte com a 
Depressão do Tocantins Sua característica principal é o sistema con
cêntrico de cristas paralelas quartz íticas circundando o núcleo graní
tico (Est. 2.11 A). Além das cristas que contornam essa estrutura, existe 
um relevo dissecado em formas aguçadas (a23, a33), que acompanha o 
formato concêntrico das cristas O núcleo encontra-se, na maior par
te, ,Pissecado em formas convexas (c22, c31, c32) e, em menor exten
são, em formas aguçadas (a32). Localmente, entre os limites de for
mas, ocorrem escarpas erosivas. A borda oeste, com cotas altimétri
cas entre 900 a 1 000 m, apresenta-se topograficamente mais elevada 
do que a borda leste que normalmente se situa em torno de 800 m 
Esse fato é melhor evidenciado quando se analisa a drenagem A borda 
oeste funciona como divisor de águas entre a bacia do rio Maranhão, que 
contorna inteiramente a estrutura a leste, e a bacia do rio Bonito, afluen
te do Maranhão Os rios que correm para oeste são de pequena exten
são e logo após descer a escarpa formam os rios ortocli naís que se 
adaptam ao alinhamento das cristas paralelas que contornam a estru
tura. Os rios que correm para leste, ao contrário, são longos e atraves
sam toda a parte central do corpo granítico até cortar, em passagens 
epigênicas, as cristas que formam a borda leste Um desn ivel brusco, 
da ordem de 400 m, é o que se verifica entre o alto da escarpa e o 

fundo do vale estreito do rio Maranhão O rio Maranhão, correndo de 
sul para norte, encontra a grande estrutura da serra da Mesa e desvia 
bruscamente seu curso para leste, voltando a seguir, em direção norte, 
após contornar a serra pelo leste. Nesse desvio, entretanto, atinge par
te da borda sul, onde as cristas se encontram' dissimuladas, restando 
apenas alguns alinhamentos que comprovam sua existência anterior. 
Nesse trecho, em sua margem direita, há uma grande área dissecada 
em formas convexas (c22). 

A nordeste da serra da Mesa, à margem direita do rio Maranhão, 
próximo à confluência com o rio Preto, localiza-se a serra Branca, ou
tra estrutura granítica, intrusiva de dimensões menores que as anterio
res, porém de grande importância do ponto de vista geomorfológico e 
estrutural, pelo fato de ser um exemplo de anticlinal com núcleo re
baixado Ao contrário das demais estruturas graníticas, esta não se en
contra circundada por cristas, pois as bordas se encontram mais maci
ças, dissecadas em formas tabulares (t22), evidenciando muito bem o 
dobramento da antiga estrutura anticl in ai O núcleo e a borda acham
se dissecados em interflúvios menores (c21, a22), não deixando, con
tudo, de representar remanescentes de antigo dobramento A dre
nagem reflete a estrutura circular através de seu padrão anelar-radial 

Todas essas estruturas graníticas guardam semelhanças entre si, 
posto que são relevos derivados de intrusões, com formatos circulares 
e ovais, cujos núcleos rebaixados são contornados por cristas, haven
do ainda entre eles concordâncias altimétricas Também verifica-se 
uma semelhança entre elas com relação a solos e vegetação Os solos 
são Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos recobertos por vege
tação de Savana Arbórea Aberta (Cerrado) e Savana Parque (Cerrado) 

Os complexos básico-ultrabásicos são representados pelo Com
plexo de Barro Alto, pelo maciço de N iquelândia e pela serra Cana
Brava, que estão alinhados aproximadamente de SSO para NNE, 
desde o centro do planalto até a Depressão do Tocantins, onde a 
serra Cana-Brava se comporta como um relevo residual Trata-se de 
relevos estruturais muito bem delineados em formas circulares ou 
em formas de serras alongadas, normalmente dissecados em formas 
aguçadas, sendo circundadas pelas depressões intermontanas que aju
dam a ressaltar suas estruturas 

O Complexo de Barro Alto ocupa a parte central do Planalto 
Dissecado do Alto Tocantins. É representado por um conjunto frag
mentado de relevo, de forma semicircular com concavidade voltada 
para NO, indo aproximadamente do oeste de Ceres a norte de Barro 
Alto, envolvendo a parte norte da cidade de Goianésia. Trata-se de 
uma área bastante conhecida pela fertilidade de seus solos e pela 
grande quantidade de ocorrências minerais, como níquel, cobre, cri
sotila e turmalina. Na região de Ceres, é atravessado pelo rio das 
Almas, que segue para NE acompanhando mais ou menos paralela
mente o complexo básico-ultrabásico. As partes mais contínuas des
se conjunto de relevo constituem as serras de Laguna e Santa Bár
bara a norte, que ocupam uma posição interfluvial entre os rios 
Maranhão e das Almas, e a serra Grande, mais a sul, próximo a 
Goianésia. Essas serras, bem como as partes mais fragmentadas, são 
ressaltadas pela presença das depressões intermontanas, que pene
tram nesses relevos como estreitos corredores separando as partes 
elevadas do complexo, que se situam entre 850 a 1.000 m, po
dendo, portanto, ser correlacionáveis com os topos do relevo enta
lhado da estrutura granítica. A dissecacão do relevo elabora formas 
predominantemente aguçadas (a11, a22, a32, a23), ocorrendo, se
cundariamente, formas tabulares e convexas. Na parte sul da serra 
de Santa Bárbara, por exemplo, ocorre relevo dissecado em formas 
tabulares (t42) apresentando, localmente, escarpas erosivas. 

Segundo o mapa geológico (vide 1 - Geologia), o Complexo 
Básico-Uitrabásico de Barro Alto é atravessado e delimitado por 
falhas, fato esse que repercute no relevo apenas na serra de Santa 
Bárbara, através de seu contato ocidental retilíneo com as depres
sões intermontanas. Sendo áreas elevadas, é comum comporta
rem-se como divisores de águas, envolvendo uma drenagem secun
dária pertencente às bacias do rio das Almas e Maranhão. Nenhum 
comportamento especial da drenagem se destaca, a não ser na serra 
da Laguna, onde a drenagem se aproxima de um padrão radial. 

O Complexo de Niquelândia situa-se a NE do Complexo de 
Barro Alto, próximo à confluência dos rios Bagagem e Maranhão, 
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Ftg 2 4 - Serra Dourada e serra do Encosto, no Planalto do Alto Tocantons- Paranaiba. Folha SD.22·X·D. 
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destacando-se na parte centro-norte do planalto. É realçado topogra
ficamente pela presença de um relevo baixo que o contorna inteira
mente, representado pelas Depressões I ntermontanas. Trata-se igual
mente de uma área rica em ocorrências minerais, destacando-se o 
níquel. É representado pelas serras da Mantiqueira e do Borges que 
refletem uma estrutura semicircular maciça, cujo relevo elevado 
circunda uma área central mais rebaixada, onde se instala o rio 
Bilhágua e sua rede de afluentes. Nessas serras, que constituem as 
bordas ocidental e oriental da grande estrutura de N iquelândia, 
as altitudes variam de 800 a 1.000 m. As mais elevadas encon
tram-se a sul, havendo uma pequena diminuição das altitudes na 
medida em que se aproxima da parte terminal norte da referida 
estrutura e, conseqüentemente, da jusante do rio Bilhágua, afluente 
do rio Maranhão. 

A serra da Mantiqueira, que constitui a borda leste da estrutura, 
apresenta intensa dissecação em formas aguçadas (a12, a22) e 
relevo em forma de cristas orientadas para NNE. O contato com as 
Depressões I ntermontanas a leste dá-se através de desníveis de até 
400 m que, embora um pouco dissecado, reflete a retilinidade 
originada por falha. Para oeste as cristas tornam-se dissimuladas até 
atingi r a parte central, onde se verifica uma dissecação pouco 
intensa representada por formas convexas (c41 ). Nessa área insta
la-se o alto curso do rio Bilhágua, cujos afluentes têm origem nas 
duas serras que contornam o núcleo. A borda ocidental é represen
tada pela serra do Borges que, a norte da estrutura, une-se à serra 
da Mantiqueira. Sua dissecação em formas aguçadas é intensa (a33), 
porém a expressão e a retilinidade das cristas não são marcantes 
Limita-se com as Depressões I ntermontanas a oeste, onde se eviden
ciam remanescentes da estrutura já bastante desgastadas, em forma 
de pequenas cristas, alinhadas segundo as direções preferenciais do 
relevo e da estrutura Tanto a serra do Borges quanto a serra da 
Mantiqueira constituem divisores de águas da drenagem local. De 
ambas, emanam cursos de água que seguem para a bacia do rio 
Bilhágua, que drena a parte central do núcleo básico-ultrabásico De 
toda parte leste da serra da Mantiqueira nascem rios que drenam 
para o rio Bagagem e para o rio Bacalhau, os quais contornam a 
estrutura a leste. Da parte oeste da serra do Borges, nascem rios que 
compõem a rede de drenagem do rio Traíras, que contorna a 
estrutura a oeste. 

A serra Cana-Brava é, entre as demais estruturas do ·complexo 
básico-ultrabásico, a de menor dimensão espacial Embora faça parte 
do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, apresenta-se como um 
relevo residual, situado em plena Depressão do Tocantins, a leste da 
serra Dourada e a norte da serra da Mesa. Trata-se de um batólito 
básico-ultrabásico de orientação N.S, num nível altimétrico de 
850 m, constituindo um estreito interflúvio entre os rios Canabrava 
e Maranhão, chegando seu limite setentrional muito próximo à 
confluência desses dois rios. A serra Cana-Brava apresenta-se reparti
da em dois tipos de relevos. A parte setentrional encontra-se 
dissecada predominantemente em formas aguçadas (a23), que, ali
nhadas, dão origem a cristas bem pronunciadas. Localmente, obser
va-se uma dissecação em formas tabulares (t32). A parte meridional 
é mais plana, com leve dissecação em formas tabulares (t31), sendo 
inteiramente delimitada por escarpas estruturais, que a colocam em 
contato com a Depressão do Tocantins. A SO dessa parte verifica-se 
um escalonamento do relevo, sendo ambos os patamares delimitados 
por escarpas estruturais. Toda a estrutura é contornada por Depres
sões I ntermontanas, que evidenciam ainda mais sua posição topográ-
fica elevada. · 

Assim, os complexos básico-ultrabásicos que foram analisados 
constituem fatos geomorfológicos muito importantes do planalto, 
por se tratar de relevos de geometria muito bem definida e por 
apresentarem aspectos morfológicos típicos de relevo estrutural. 
Geomorfologicamente, há correlaçõe; entre as três estruturas, como 
o fato de serem contornadas por depressões, constitu (rem divisores 
de águas e de apresentarem semelhanças no tipo de dissecação 
(formas aguçadas). Não se verificou, entretanto, uma correlação 
desses complexos básico-ultrabásicos no que diz respeito aos solos e 
à vegetação. No Complexo de Barro Alto, os solos são do tipo 
Brunizém Avermelhado, entremeados por Latossolos Roxos distró
ficos, de alta fertilidade, utilizados para agricultura e pecuária. O 

Complexo de Niquelândia é representado por uma grande mancha 
de Terra Roxa Estruturada eutrófica, com vegetação de Savana Ar
bórea Aberta (Cerrado) E a serra Cana-Brava apresenta solos do 
tipo Brunizém Avermelhado e Podzólico Vermelho-Amarelo distró
fico, com vegetação de Savana Arbórea Densa (Cerradão), na parte 
meridional. A parte setentrional dessa serra é utilizada para agro
pecuária. Do ponto de vista geomorfológico o Complexo de Nique
lândia é mais comparável às intrusivas graníticas (serra da Mesa, 
serra Dourada). que, como ele, apresentam a parte central rebai
xada, drenada por rio, sendo contornada por relevos elevados, 
localmente denominadas de serras, com uma freqüência muito 
grande de cristas. 

Dos relevos que apresentam forte correlação com a litologia, 
têm-se no Planalto do Alto Tocantins-Parana1ba os esculpidos em 
rochas dos Grupos Bambu! e Aral No Grupo Bambu! destacam-se 
pela expressão geomorfológica e pela extensão espacial a serra do 
Passa Nove e a serra do Cafundó. Localizam-se no centro-leste do 
planalto, com continuidade para a Folha SD 23 Brasília, e cons
tituem a parte mais maciça do relevo A norte e a sul dessas serras 
prossegue o relevo esculpido em rochas do Grupo Bambu!, porém 
de forma mais fragmentada. Esse grande grupo encontra-se nessa 
área constituído por duas Formações: Paranoá (quartzitos interes
tratificados com metassiltitos, filitos e argilitos) e Paraopeba, uma 
seqüência pel ítico-carbonática com predominância de margas, calcá
rios, ardósias e argilitos, com ocorrências de quartzitos e arcóseos. A 
importância dessas duas formações está no fato de estarem bastante 
correlacionadas às formas de relevo. Assim a Formação Paranoá é 
representada pelas serras do Cafundó e Passa Nove, que formam um 
grande conjunto compacto de relevo estrutural, representado por 
intensa dissecação em formas aguçadas (a22, a23, a33) e uma 
grande freqüência de cristas orientadas NNE, sustentadas provavel
mente por quartzitos (Est. 2.1 B). As altitudes variam entre 1 000 a 
1 100m, chegando localmente a mais de 1.200 m. Próximo ao 
baixo curso do rio Acaba Vida, ocorrem pequenas áreas dissecadas 
em formas convexas (c11 e c21), contrastando com a predomi
nância das formas aguçadas que caracterizam o conjunto 

A drenagem evidencia forte controle estrutural, através da dire
ção NNE de seus córregos e rios principais como o córrego Grande, 
córrego São José, rio São Bento, afluentes do rio Bagagem, que 
drena para o rio Maranhão. Localmente, no alto curso do rio 
Bagagem distingue-se um padrão anelar, representado pelos córregos 
Mamede e Cascabulha, também afluentes do rio Bagagem. A extre
midade SO da serra do Passa Nove é seccionada pelo rio Maranhão, 
que atravessa as cristas perpendicularmente, em vale muito estreito 

A Formação Paraopeba acha-se representada por relevos fragmen
tados com vários índices de dissecação. A norte da serra do 
Cafundó, a variedade de formas é grande. Ocorrem formas aguçadas 
(a12, a22, a23) e convexas (c21, c31) Apenas localmente obser
vam-se relevos conservados (Ep). Esse tipo de relevo continua para 
norte, contornando, pelo lado leste, o Complexo de Niquelândia Aí 
aparecem também relevos esculpidos em rochas da Formação 
Paranoá, :apresentados pelo alinhamento paralelo das cristas man
tidas por quartzitos, que originam uma dissecação intensa em 
formas aguçadas (a11, a12) Sua expressão espacial, porém, não é 
muito grande. A sul da serra Passa Nove, no limite SE da Folha 
SD.22 Goiás, o relevo esculpido em rochas da Formação Paraopeba 
adquire maior expressão e maior homogeneidade de formas. Assim 
verifica-se uma dissecação intensa em formas aguçadas (a22), que se 
prolonga até alcançar o Planalto do Distrito Federal. As altitudes 
variam em torno de 800 m e a drenagem apresenta um padrão 
tipicamente dendrítico, representado pela rede de afluentes do rio 
Maranhão, que atravessa essa parte do relevo, a norte O limite desse 
relevo com as Depressões I ntermontanas faz-se nitidamente através 
das diferenças de formas e através de limites das bacias hidrográficas 
locais. 

O Grupo Araí, constituído pelas Formações Traíras e Arraias, do 
Pré-Cambriano, ocorre no extremo NE do Planalto Dissecado do 
Alto Tocantins. O relevo originado dessas formações geológicas é 
nitidamente individualizado através de intensa dissecação em formas 
aguçadas (a11, a22, a23, a34) e do alinhamento paralelo das cristas 
de direção S-N. As altitudes nos topos dessas cristas variam de 700 
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a 850 m, enquanto nos vales estreitos que as acompanham situam-se 
em torno de' 540 a 580 m. A drenagem principal instala-se nesses 
vales profundos e estreitos, de direção S-N. No entanto, os rios 
secundários seguem por vales transversais à direção geral do relevo, 
ocasionando a formação de gargantas epigênicas, que fragmentam o 
relevo em vários trechos. Essa drenagem secundária segue de leste 
para oeste, até o rio Maranhão, formando junções em ângulos retos. 
Exemplos: rio do Carmo, córrego Curralinho, rio Traíras. O rio 
Custódio apresenta uma peculiaridade. Nascendo na parte central da 
área, seu alto curso segue numa direção S-N, acompanhando a 
direção preferencial das cristas. No médio curso muda bruscamente 
de direção e segue para oeste, forçando passagens epigênicas até 
desembocar no rio Maranhão. 

A oeste dessa faixa de relevo esculpido em rochas do Grupo 
Araí, ocorre outra faixa de relevo correspondente, com os mesmos 
tipos de forma, que a acompanha paralelamente. A dissecação se 
faz em formas aguçadas, com forte aprofundamento dos vales (a23) 
e uma grande quantidade de cristas de direção S-N. Essa faixa de 
relevo isolado e o rio Maranhão se intercruzam a norte da confluência 
corn o rio Canabrava, ocasionando um estreitamento do vale do rio 
Maranhão, que chega a aproximadamente 400 m, e um aprofunda
mento de quase 100m, parecendo corresponder a uma passagem 
epigênica Mais a sul, entre a serra Cana-Brava e essa mesma faixa, 
verifica-se outro trecho em que o vale se estreita em conseqüência 
da presença de relevos elevados que margeiam o rio, em ambas as 
margens. Verificam-se aí uma largura do vale de aproximadamente 
600 m e um aprofundamento da ordem de 80 m. Esse estreitamen
to, entretanto, não está relacionado à passagem epigênica, visto que 
o rio segue paralelo à direção geral do relevo. 

Nesta subunidade, o relevo esculpido em rochas pré-cambrianas 
do Complexo Goiano (Pré-Cambriano lndiferenciado) e do Grupo 
Araxá pode estar relacionado tanto a relevos elevados do planalto 
quanto a relevos rebaixados da depressão. Os elevados, que represen
tam o planalto dissecado, encontram-se por sua vez espacialmente 
dispersos em decorrência de sua intensa fragmentação. O conjunto 
mais compacto em rochas do Grupo Araxá verifica-se na parte sul 
do planalto no limite da Folha. Abrange as cidades de Pirenópolis, 
Lagolândia, Jaraguá, Corumbá de Goiás e as serras Olhos-d'Água, do 
Mundongo, de Bocaina, de Água Limpa, Cocalzinho, do Mundo 
Novo, Dourada. Além dessas localidades, esse relevo encontra teste
munhos em serras isoladas situadas em torno de todo o conjunto. 
As altitudes variam de 800 a 1.000 m, chegando nos topos das 
serras a 1.200 m. A variedade no~ dimensionamentos dos interflú
vios e no aprofundamento da drenagem reflete a intensa e variada 
dissecação que se verifica na área, não se podendo, portanto, 
estabelecer facilmente uma correlação entre dissecação e a litologia 
nessa região. Assim, na maior parte da área são encontrados 
diferentes tipos de formas dissecadas, com dimensões e aprofunda
mentos variáveis (a11, a12, a22, a23, a31, c32, t31, t32) Do 
mesmo modo, também se observam superfícies de topos tabulares, 
delimitadas por escarpas erosivas (Et). Localmente ocorrem pontões, 
cristas, escarpas de falhas acentuando o imbricamento dos aspectos 
morfológicos 

Em meio a esse intrincado conjunto de formas e estruturas, 
algumas analogias podem ser estabelecidas. Inicialmente, observam-se 
dois direcionamentos distintos no relevo, evidenciados pelo alinha
mento das formas aguçadas: um de direção SO-NE, que caracteriza a 
parte setentrional desse conjunto de relevo, e outro de direção 
ESE-ONO, que caracteriza sua parte meridional O primeiro se 
incorpora ao direcionamento geral do relevo constituído pelas 
intrusivas básicas e ultrabásicas, pelas intrusivas graníticas, pela 
Formação Paranoá e Grupo Araí, já analisados. O segundo constitui 
uma exceção com relação ao restante da área, embora seja bastante 
representativo em algumas serras e alinhamentos estruturais Exem
plos desse direcionamento ESE-ONO são encontrados nas serras 
Jaraguá, Olhos-d'Água, Loredo, Mundongo e Bom Jesus. A sul de 
Pirenópolis, um sistema de cristas estruturais paralelas de direção 
SO-NE sobressaindo em meio a um relevo dissecado em formas 
aguçadas (a23) exemplifica bem o fato. 

A análise de drenagem fornece indicações para a interpretação 
dessas formas. A SE da cidade de Pirenópolis, no limite sul da 
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Folha, observa-se um relevo conservado delimitado por escarpas 
erosivas (Et) onde têm origem vários cursos de água, que seguem 
paralelos às cristas ESE-ONO e vão constituir os afluentes das 
cabeceiras do rio das Almas. Esses cursos de água, atuando por 
erosão regressiva, explicam a presença de escarpas erosivas delimitan
do uma superflcie mais alta, conservada (Et). Outro tipo de analogia 
que pode ser feito independentemente do direcionamento menciona
do é o fato de todas as serras elevadas e de maior expressão 
topográfica apresentarem topos conservados (E t) (Est. 2 I V A). à 
altitude de 1.200 m. O que as diferencia são a inclinação das 
camadas e o tipo de escarpas que as delimitam. Assim as serras 
Dourada e do Bicame apresentam forte inclinação das camadas e 
seus fronts são mapeados como cristas assimétricas O reverso 
apresenta topo conservado, com caimento topográfico acompanhan
do a inclinação das camadas, sendo que no reverso e próximo ao 
front da serra do Bicame apresenta uma concentração de pontões. 
As serras Cocalzinho e Mundo Novo também apresentam estrutura 
em crista assimétrica. Esse fato adquire impbrt~ncia visto que as 
duas serras são paralelas entre si e que além delas existem outras 
menores a NO, que acompanham o seu paralelismo. Isto ocasiona 
uma seqüência de relevos escalonados, muito bem evidenciados na 
imagem de radar. A serra Olhos-d'Água apresenta reverso conserva
do, mas é delimitado por escarpa de falha, evidenciada por uma 
retilinidade marcante apesar da erosão regressiva que começa a 
atacá-la. A serra Jaraguá, próximo à cidade do mesmo nome, 
constitui um relevo residual de topo aplanado, delimitada por um 
relevo dissecado em formas aguçadas (a22) Outros relevos conserva
dos mapeados como Et ocorrem na parte sul e sudeste dessa área, 
próximo ao Planalto do Distrito Federal, e são geralmente delimita
dos por escarpas erosivas. 

Outros dois conjuntos compactos de relevo esculpido em rochas 
pré-cambrianas do Grupo Araxá ocorrem a norte e a sul da grande 
intrusão granítica da serra Dourada. A sul, onde ocupa maior 
extensão, abrange a cidade de Campinaçu, que se localiza na sua 
parte central. Limita-se a leste com a serra da Mesa, a oeste com a 
Depressão do Tocantins e a sul com as Depressões lntermontanas. 
No limite com a Depressão do Tocantins a transição é brusca e 
acha-se marcada no mapa geológico por uma falha de empurrão: 
Esse aspecto é refletido no relevo por um contato retilíneo entre as 
duas unidades, passando-se de formas predominantemente aguçadas 
(a22) para as formas convexas e tabulares da Depressão do Tocan
tins. Esse conjunto de relevo é marcado principalmente pelo predo
mínio das formas aguçadas (a11, a22, a23, a32), e secundariamente 
por formas convexas (c21, c22). As formas tabulares (t22, t32), 
embora não constituam um predomínio na área, são muito bem 
evidenciadas na parte ocidental através das escarpas monoclinais que 
as delimitam, constituindo cristas assimétricas com fronts voltados 
para oeste. Essas escarpas sucedem-se umas às outras, paralelamente 
de leste para oeste dando a impressão de escalonamento Nos 
reversos, as altitudes variam de 600 a 650 m. No mesmo nível 
altimétrico, sobressai extensa superffcie conservada, mapeada como 
Ep, que ocorre em três locais distintos, separados por relevos 
dissecados em formas aguçadas. Um desses locais abrange a cidade 
de Campinaçu, ao sul da serra Dourada. Outra característica dessa 
parte do relevo esculpido em rochas do Grupo Araxá é que ele 
contorna as estruturas circulares originadas pelas intrusivas graníti
cas, como a serra da Mesa, serra Dourada e serra do Encosto Esse 
aspecto é evidenciado através das cristas concêntricas esculpidas em 
quartzitos que envolvem as referidas estruturas A SO da serra 
Dourada, um sistema de cristas rebaixadas denota a existência de 
uma estrutura semicircular, já bastante desgastada pela atuação da 
erosão. 

O outro conjunto de relevo esculpido em rochas do Grupo 
Araxá situa-se a norte da serra Dourada Nessa área, a feição 
compacta do relevo é substituída por um aspecto fragmentado, 
representado predominantemente por cristas estreitas e longas, que 
se projetam sobre a Depressão do Tocantins. Correspondem a 
algumas serras próximas à margem esquerda do rio Tocantins e a 
outras que sobressaem mais a norte, na sua margem direita. As 
serras do Cachorro, do Pontal e da Bocaina são alguns exemplos da 
margem esquerda. Na margem direita as mais representativas são as 
de Santana, Vermelha e do Bananal. Analisando-se o mapa geológi-



co, verifica-se uma correlação entre elas e um sistema de anticli
nais e sinclinais já muito desgastadas pela erosão Em seus \)ixos 
normalmente se instala uma drenagem que segue para norte, consti
tuindo alguns afluentes do rio Tocantins Esses rios têm origem nas 
partes terminais sul dessas serras, que ainda se mantêm com suas 
feições originais de sinclinais e anticlinais. A atuação da drenagem 
originou uma dissecação nas bordas dessas estruturas, que freqüente
mente se encontram interceptadas pelos cursos de água. ~ o caso da 
serra Dourada, a sul, e da serra Vermelha, a norte, embora outras 
apresentem o mesmo aspecto, com menor intensidade. 

A parte mais complexa do Planalto do Alto Tocantins-Paranaí
ba encontra-se no limite com a Depressão do Araguaia, a oeste. Isso 
porque nessa área é muito ditrcil estabelecer uma relação entre fatos 
geomorfológicos, litológicos e estruturais que se encontram imbrica
dos. Os aspectos que mais favoreceram sua individualização dentro 
do referido planalto foram a altimetria e as feições topográficas. 
Litologicamente essa área apresenta-se muito variada. Além das 
rochas do Grupo Araxá, há rochas do Complexo Goiano, com 
diferenciações entre anfibol íticas, cataclasitos, xistos e/ou gnaisses 
miloníticos, rochas granul íticas e graníticas. Na região de Cri xás, 
Hidrolina, São José do Caiamar e adjacências, tem-se um ambiente 
geológico do tipo greenstone belts, composto por rochas datadas do 
Arqueano Trata-se de uma seqüência vulcanossedimentar, com 
ocorrências de derrames básicos e ultrabásicos, de grande potenciali
dade econômica, dadas a quantidade e variedade de depósitos 
minerais encontrados em seqüências similares (Sabóia, 1979). Não 
existe uma relação evidente e sistemática entre esse ambiente 
geológico e as caracterfsticas geomorfológicas, visto que as rochas 
que o compõem tanto podem apresentar-se sustentando relevos 
elevados do planalto quanto compondo o piso da Depressão do 
Araguaia. A feição mais marcante no relevo é o direcionamento 
SE-NO verificado nas serras do Ferrador, do Moinho e no prolonga
mento da serra Terra Vermelha. Esse direcionamento é evidenciado 
em poucos locais do planalto e especialmente nessa área dos 
greenstone belts. A dissecação em toda essa região dá origem a 
formas aguçadas (a21, a22, a23), com grande quantidade de peque
nas cristas que melhor evidenciam o direcionamento. Em menor 
extensão, aparecem algumas áreas dissecadas em formas tabulares 
(t21, t31) e em formas convexas (c12), onde há um pequeno 
adensamento de pontões e cristas isoladas. Localmente, escarpas 
erosivas marcam o limite entre as formas. Verifica-se uma variedade 
de solos e de vegetação, representada por manchas intercaladas entre 
os seus diversos tipos. Assim, sobre os solos Litólicos distróficos e 
Cambissolos distróficos, desenvolvem-se gradações de Cerrado. Pre
domina, entretanto, a ação antrópica evidenciada pelo intensivo uso 
de solo para agropecuária e pastagens. 

A SO desse conjunto de relevo anteriormente descrito, ocorre 
outra área de relevos elevados encerrando o Planalto do Alto 
Tocantins-Paranaíba, nesse trecho, em contato direto com a De
pressão do Araguaia Essa área é representada por uma estreita faixa 
de relevos elevados, localmente denominados de serras, como, por 
exemplo, a serra do Mandu, próxima à cidade de Goiás, e a serra 
Geral, com direcionamentos semelhantes ao verificado na área de 
Crixás-Hidrolina. Há uma intensa fragmentação do relevo, o que 
permite uma grande interpenetração entre as duas unidades geo
morfológicas representadas pelo planalto e pela depressão. Essa 
fragmentação intensa corresponde a uma alternância de rochas do 
Pré-Cambriano lndiferenciado, envolvendo rochas graníticas e do 
Grupo Araxá. A dissecação nas partes mais altas ainda é representa
da pelas formas aguçadas (a12, a22, a32) e por cristas esparsas. A 
serra Geral constitui um grande conjunto de cristas alinhadas de 
SE-NO, salientando-se em meio à Depressão do Araguaia. Assim 
também vários fragmentos de relevos sobressaem em meio à de
pressão, contornando todo o limite oeste do Planalto: as serras da 
Bocaina, do Lambari, da Terra Vermelha e da Faina. Destaca-se 
ainda pela extensão e pelo forte controle estrutural a serra Azul, a 
NO da unidade, dissecada em formas aguçadas (a22). e com grande 
quantidade de cristas indicando seu direcionamento SO-NE. No seu 
topo, sobressai um relevo conservado mapeado como Ep, cuja 
altitude atinge 640 m. Outras serras se destacam, como a do 
Altamiro e a Capim Puba, sendo que essas se situam nas Depressões 
lntermontanas, na parte central do planalto. 

A complexidade resultante da intensa fragmentação do planalto, 
da diversidade litológica e estrutural, das várias formas de dissecação 
torna difícil a sua análise Porém a visão sinótica oferecida pela 
imagem de radar permitiu melhor visualização dos fatos, de modo 
que a definição da unidade pôde ser realizada Os trabalhos de 
campo efetuados na área complementaram as informações já obti
das através das imagens e foram de grande valia para a compreensão 
do relevo regional 

2.4.1 .3 - Depressões I ntermontanas 

Localizam-se em meio ao Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, a 
SE da Folha SD.22 Goiás, disputando com ele amplo espaço 
geográfico. Ocupam uma área de 24.095 km 2

, que é constituída 
predominantemente por rochas do Grupo Araxá e secundariamente 
por rochas pré-cambrianas, onde localmente se diferenciam granitos. 
Também participam da composição litológica da depressão, rochas 
da Formação Paraopeba, do Grupo Bambu í. De modo descontínuo, 
ocorre em vários trechos cobertura detrítico-laterítica 

São depressões contínuas, embora às vezes adquiram o aspecto 
de estreitos corredores quase sempre interrompidos pelos relevos 
mais elevados do Planalto (Est. 2.1X B) As altitudes predominantes 
na área situam-se em torno de 600 m, porém nas partes sul e 
sudeste elevam-se gradativamente chegando a 750 m. 

As depressões são inteiramente envolvidas pelo Planalto do Alto 
Tocantins-Paranaíba, o que lhes confere o caráter de intermonta
nas. Esse aspecto é muito bem evidenciado quando se observam 
os íngremes paredões que conectam as duas subunidades, salientan
do ainda mais o piso regular e plano da depressão. Apenas local
mente as Depressões I ntermontanas se comunicam com outra área 
depressionária, corno na região da cidade de Mara Rosa, a norte, 
onde se limitam com a Depressão do Tocantins. 

O relevo plano que as caracteriza é representado por formas 
amplas e tabulares nas quais a incisão da drenagem é incipiente, 
configurando formas do tipo t41 As formas convexas, embora não 
ocupem grande extensão espacial, destacam-se pela sua posição ao 
longo dos rios principais. Entre as localidades de Caiçara e Nova 
América, há uma concentração de pontões sobre uma superfície 
dissecada em formas convexas (c21) onde os alinhamentos dos 
topos algumas vezes dão origem a pequenas cristas Esse trecho 
coincide com uma área granítica, do Pré-Cambriano lndiferenciado, 
onde foi constatada grande quantidade de matacões 

A área mais expressiva das Depressões I ntermontanas é a que se 
situa ao longo do rio das Almas a sul, e ao longo do rio Maranhão 
a norte. Trata-se de um largo corredor, de aproximadamente 50 km 
de largura por 150 km de comprimento, que se insere no planalto. 
A oeste, ocorre o grande conjunto de relevo representado pelos 
greenstone belts, e a leste, o Complexo Básico-Uitrabásico de Barro 
Alto e Complexo de Niquelãndia. Nesses últimos as depressões os 
contornam inteiramente, colocando-os em evidência topográfica 
Toda essa área expressiva das depressões é cortada ao meio, no 
sentido longitudinal, pelo rio Maranhão e pelo rio das Almas, que se 
junta ao primeiro na sua parte central (Fig. 2.5). A dissecação é 
suave e efetuada por canais incipientes, que originam formas 
tabulares (t41) na maior parte da região Em áreas descontínuas 
marginando esses rios, entretanto, verifica-se uma dissecação mais 
intensa, com interflúvios de menores dimensões originando formas 
convexas (c21, c31 ). Em dois locais às margens do rio Maranhão, 
sobressaem relevos conservados (Ep): um em sua margem direita, 
próximo a Uruaçu, e outro em sua margem esquerda, a norte dessa 
localidade. 

A sul, essa parte das depressões é quase barrada por uma 
seqüência semicircular de relevos residuais situados entre Rubiataba, 
Ceres e Goianésia Suas proximidades, entretanto, não são suficien
tes para impedir a continuidade delas para o interior do planalto. 
Assim, ultrapassam esses obstáculos através dos pequenos vãos 
existentes entre eles e prosseguem para sul, onde sua superfície é 
marcada pela presença constante dos relevos residuais A leste da 
localidade de Dois Irmãos, outra extensão considerável de relevo 
conservado (Ep) se salienta na paisagem, ao longo do rio Maranhão 
Nessa área, a depressão é esculpida em rochas da Formação 

GEOMORFOLOGIA/327 



Fig. ?.5 - Confluência dos roos Maranhão e das Almas. na parte rnais expressova das Depressões lntermontan<>s. Folha S0.22·Z·B. 

Paraopeba, do Grvpo Bambu(. Há uma diminuição na quantidade de 
relevos residuais, o que permite sua melhor individualização. 

A rede de drenagem. pertencente à bacia do rio Tocantins, é um 
das aspectos mais importantes não só dessa subunidade (Depressões 
lntermontanas) como de todo o Planalto Central Goiano, visto que 
funciona como coletora de todos os cursos de água da região. Os 
principais rios são o Maranhão e o das Almas, cujas nascentes 
situam·se nas partes elevadas do planal to, ocorrendo ai um recuo 
das partes elevadas e um conseqüente avanço das partes mais baixas. 
Essa característica acentua o caráter fragmentário das depressões 
que freqüentemente se insinuam por entre o planalto, em passagens 
estreitas, muitas vezes resultantes da grande proximidade entre os 
residuais . Torna-se evidente, dessa forma, a est reita ligação entre o 
planalto e as depressões no relevo regional. 

O rio Maranhão nasce na serra Geral do Paranã, na Folha 
contígua SD.23 Braso'lia, a 1.100 m de altitude. Atravessa toda a 
unidade, ora cor tando trechos do planalto, ora cortando os trechos 
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da depressão. Ao atravessar partes do planalto sua passagem é 
marcada por gargantas epigênicas. como na serra do Passa Nove. 
Deixa a unidade a 400 m de altitude quando então penetra na 
Depressão do Tocantins. Em sua rede de afluentes sobressaem, pela 
extensão. os rios do Sal, Verde, dos Bois, das Almas e dos Patos. 
Este últ imo apresenta uma feição única na área, evidenciada pela 
presença de terraços fluviais (E tf) ao longo de quase todo o seu 
curso. O rio das Almas sobressai pela grande extensão dentro da 
unidade e pelo seu trabalho erosivo no modelado das depressões, 
tendo como afluen1es principais os rios Sucuri. Uru e Verde. O 
padrão geral da drenagem é dendrítico. embora localmente apresente 
fei ções que denotam controle estrutu rai. 

A norte , as depressões contornam todo o maciço de Niquelândia, 
realçando seu relevo est rutural. A leste do maciço há também uma 
área ext ensa, atravessada pelo rio Bagagem, onde as altitudes 
atingem as cotas mlnimas em torno de 400 m e a dissecação 
predominante se faz em formas convexas com leve incisão de 
drenagem (c21, c31 ). 



A análise da complexa fragme ntação do Planalto do Alto 
Tocantins-Paranaíba e a participação das Depressões lntermontanas 
na sua e laboração tornam evidentes a estreita correlação entre as 
duas subunidades. 

Quanto aos solos e a vegetação, não se verifica uma correlação 
muito nítida com os tipos de relevos. Grandes manchas de Latosso
los Vermelho-Amarelos distróficos se a lternam freqüentemente a 
Solos Litólicos dist róficos e Cambissolos distróficos. A vegetação de 
Savana Arbórea Aberta !Cerrado) com Floresta-de-Galeria, entretan
to, d istribui-se indiscriminadamente sobre esses diversos tipos de 
solos, ocorrendo apenas localmente manchas de Savana Arbórea 
Densa (Cerradão) e de Savana Parque !Campo Sujo\. 

2.4.2 - Planalto dos Guimarães 

Essa unidade ocupa a parte sudoeste da Folha SD.22 Goiás. sendo 
limitada a norte pela Depressão do Paranatinga e a leste pela 
Depressão do Araguaia. A nordeste, liga-se com o Planalto dos 
Parecis através de uma estreita faixa de terrenos e levados. Possui 
uma área de 30.641 km2 e tem continuidade nas Folhas SE .22 
Goiânia e SD.21 Cuiabá, onde possui sua maior extensão. 

Almeida (1948b}, estudando a compartimentação dO relevo entre 
os div1sores das bacias Amazônica e do Prata, referiu-se à área como 
Planalto do Rio das Mortes. Denominou de Chapada dos Guimarães 
a parte do planalto que se observa a norte de Cuiabá. No presente 
mapeamento essas duas unidodes referidas por Almeida (op . cic.) são 
enylobadas sob a designoção de Planalto dos Guimarães. 

Localiza-se na borda setentr ional da bacia sedimentar do rio 
Paraná, que prossegue para norte, além dos limi ces dessa unidade. É 
constituído por uma variedade muito grande de litologias, desde o 
Pré·Cambriano até o Cenozóoco. O substrato é formado por rochas 
pré<ambrianas do Grupo Cuiabá, constituído por quam:itos, meta
grauvacas, metarcóseos, filítos e mctaparaconglomerados. Sobre esse 
substrato, depositaram-se os sedimentos devonianos das Formações 
Furnas e Ponta Grossa. constitu idos por uma predominância de 
arenitos e por siltitos e folhelhos. ambas pertencentes ao Grupo 
Par~ná ou Campos Gera1s. Sobrepondo-se estraugraficamente a essas 
formações, ocorrem os sedimentos permocarboníferos da Fonnação 
Aquidauna, consti tu idos de arenitos, si I tiros. f o lhelhos, diamictitos e 
conglomerados, comumente de cores avermelhadas. Capeando essa 
formação, existe uma extensa cobertura detrftico·la terít ica (Schob
benhaus et ali i. 1975). 

Ha uma vislvel correlação desse empilhamento estratigráfico com 
as características geornorfológocas. Em decorrênc1a, observam-se três 
compartimentos topográficos d istintos dentro da unidade: o supe
rior, o intermediário e o onferior. Correlações de outra natureza 
também ocorrem, quando se observam as características de disseca
ção, rede de drenagem e vegetação. Da aná lise dos relacionamentos 
entre todas essas vari llve is resultou essa comJ.)artomentação da 
unidade. Contudo, a distribuoção espacial desses três compart imen
tos não se faz de modo contínuo. Eles se encontram subdivididos 
em dois subconjuntos, um ocidental e outro oriental. Apesar da 
descontinuidade espacial e d<~s diferenças litológicas e estruturais 
entre ambas, as características morfológicas se repetem nos compar· 
timentos. garantindo a homogeneidade dos mesmos como partes de 
um só conjunto de relevo. 

O subconjunto ocidental é o parte mais extensa e expressiva do 
Planalto dos Guimarães. Nele os três compartimentos topográficos 
encontram-se muito bem evidenciados. 

O compartimento superior situa-se entre coras a ltimétricas de 
550 a 700 m. sendo que as mais elevadas ocorrem nas suas bordas. 
E: constituído por extensa cobenura detrftico·la terítica, provavel
mente sobre arenitos e si ltitos da Formação Aquidauana, que 
afloram ao longo dos vales. Sua superfície regular e monótona 
reflete-se na imagem de satélite por uma tonalidade cinza homogê
nea, e na imagem de radar por urna textura lisa, o que indica a 
baixa intensidade de dissecação das formas tabula res, evidenciada 
predominantemente pelos índices t41 e t51 . Localmente, próximo 
ao rio das Mortes, destacam-se pequenas áreas dissecadas P.m formas 
convexas (c31). Salientam-se nessa superf ície homogênea áreas i nun-

dáveis (A ai), em posições geralmente interfluviais, e duas grandes 
lagoas na parte central da área, próximas ao rio das Mortes. 

As bordas dessa superfície tabular, que fazem a conexão do 
compartimento superior com o in termediário , são bem marcadas 
através de escarpas erosivas a norte e nordeste. No sul c sudeste. 
entretanto, são d issimuladas, efetuando-se o limite simplesmente por 
mudanças na forma de d1ssecação. A borda leste é marcada por 
fatores de o rdem estru tural e erosiva. 

As ext remidades norte e nordeste são caracterizadas por um 
grande festonamento das escarpas, ocasionando amplos anfiteatros 
erosivos, modelados a norte pela intensa e rosão regressiva das várias 
nascentes do ribeirão Quinze de Agosto, princopal afluente do rio 
Culuene. Essas nascentes têm origem em toda a borda norte desse 
compartimento, desde a sua parte ocidental até a oroental, onde 
ocorre uma pequena escarpa de falha, já mascarada pela ação da 
drenagem local. Alguns trechos dessa escarpa, continua e festonada, 
apri!Sentam uma dissecação intensa em formas ayuçadas (a1 1, o12), 
a exemplo do que ocorre próximo ás nascenres do córrego Muwm, 
onde essa superfície prolonga-se para NO. Em outros trechos a 
conexão se faz de forma mais suave, através de formas convexas 
(c31) q ue ocupam maior extensão em área do que as formas 
aguçadas. Próximo ao limite NE, ocorrem relevos residuais (Etl, 
geralmente delimitados por escarpas erosivas. 

As bordas sul e sudeste desse c;ompanímento superior são 
represcnladas por limíres de formas de dissecação, evidenciados 
através da transição gradual das fo rmas dissecadas em mterflúvios 
tabulares para as formas dissecadas em interflúvios convexos. Ape· 
nas localmente o limite é marcado através de escarpas erosivas. Nas 
proximidades sul desse compartimento, ocorrem, com grande ex
pressão topográfica, relevos re.siduais de topo ap lanado (E ti, limita
dos por escarpas erosivas, relevos residuais dissecados em formas ta
bulares (t41) e ainda extensa á rea de relevo conservado (Ep). 

A bord<~ leste apresenta-se bastante recuada de sua posição 
original, circundando uma ampl<~ área rebaixada. de forma semocir
cular, com cotas altimétricas de 450 m, cu ja parte central é 
atravessada pelo rio I taquera í, afluente do rio das Mortes. A 
penetração dessa superfície mais rebaixada no compartimen LO supe· 
rior é barrada, a NO, por uma escarpa de falha de direção NO.SE , 
em cujo flanco alinham-se os cabeceiras do rio ltaquerai. de 
pequena ação erosiva, não tendo sido ainda suficiente para mascara1 
a reti linidade da escarpa. Em meio a essa área mais baixa, dissecada 
em formas tabulares (t31, t41) e convexas (c21), restam alguns 
relevos residuaiS (Et l, sobretudo ao longo do no Que atrJvessa essa 
área. Através de corredores est reitos formados pelas proximodades 
entre esses residuais. dá-se a penetração dessa super! icie rebaixada 
correspondente ao companomento in termediáno, no compartimento 
superior. 

Toda essa á rea correspondente ao topo do Planalto dos Guima
rães é drenada pelo rio das Mortes (Est. 2.VI 8), QUe nasce na 
terminação oeste do planalto , na Folha contígua SD.21 Cu iab;i , e 
atravessa-o de oeste para leste, penetrando na Depressão do Araguai
a, onde corre paralelo ao rio que dá nome à depressão. Todos os 
seus afluentes da margem esquerda tém origem na borda norté desse 
comp<~rtimento, e drenam a região compondo um padrão paralelo. 
Um padrão radia l-anelar é apresentado pelo ribeirão Matrinxã e pelo 
córrego Mutum, cuja rede de afluentes tem no conjunto um padrão 
dendrítico. Os afluentes da margem direita, entretanto, apresentam 
outras caracterlsticas. Enquanto a maioria deles nasce na borda sul e 
escoa para o rio das Mortes. descrevendo um padrão paralelo, o 
ribeirão Sangradouro Grande tem sua origem em um residual 
elevado desse compartimento, porém situado mais a sul. Essas 
planlcies são bastante destacadas pela sua textura e tonalidade nas 
imagens de radar e de satélite, evidenciadas pela vegetação de 
Floresta-de-Galeria. As lagoas existentes, uma das quais é a lagoa do 
Cervo, são originadas nos próprios leitos dos córregos Jaboti e 
Encantado. O córrego Encantado, pouco antes de sua confluência 
com o Sangradouro Grande, apresenta seu curso Inferior extrema· 
mente retillneo, com direção NO .SE, contrária à direção dos demais 
cursos de água. Junto ao córrego Lavad1nho, ocorre extensa área 
ínundável (Aai), que se prolonga até o interflúvio. Outras manchas 
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de áreas inundáveis ocorrem espalhadas pela área, ocupando prefe
rencialmente as áreas interfluviais, onde há uma ocorrência generali
zada de Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos sobre os quais se 
desenvolve vegetação de Savana Arbórea Aberta (Cerrado). 

O compartimento intermediário é representado topograficamente 
por altitudes de 450 a 550 m, sendo esculpido em rochas permocar
boníferas da Formação Aquidauana, constituída por arenitos, silti
tos, folhelhos, diamictitos e conglomerados, geralmente de cores 
avermelhadas. Contorna inteiramente o compartimento superior, 
constituindo uma espécie de degrau entre este e o compartimento 
inferior. Além disso, mantém-se localmente unido ao subconjunto 
oriental. Nas partes N e NE desse compartimento, verifica-se uma 
predominância de formas tabulares com amplos interflúvios leve
mente dissecados (t41 ), ao passo que nas partes S e SE há uma 
predominância de formas convexas (c31, c32l. A extensão desse 
compartimento pode ser observada através da grande quantidade de 
reentrâncias e saliências nos compartimentos adjacentes, com a 
presença de relevos residuais representados tanto por superfícies 
tabulares erosivas (Et) quanto por pontões. 

A norte esse compartimento intermediário conecta-se diretamen
te com a Depressão do Paranatinga Esse contato é sobretudo 
litológico e estrutural. Analisando-se o mapa geológico, observa-se 
que entre esse compartimento e a Depressão do Paranatinga, num 
trecho de apenas 20 km, afloram rochas devonianas das Formações 
Ponta Grossa e Furnas e rochas cambrianas dos Grupos Cuiabá e 
Alto Paraguai, sendo que as mais antigas encontram-se muitas vezes 
topograficamente mais elevadas, evidenciando ocorrência de falha
mentes. É o caso da serra Dourada, mantida por arenitos ortoquart
zíticos e feldspáticos e arcóseos da Formação Raizama, cujo topo é 
mapeado como eixo de anticlinal. Ela sobressai em meio ao relevo 
esculpido em rochas da Formação Diamantino, que topograficamen
te está mais baixo. Essa serra apresenta um direcionamento OSO
ENE, evidenciado pela intensa dissecação em formas aguçadas (a11) 
e convexas (c11, c22), cujos topos são alinhados segundo essa 
mesma direção. A importância estrutural desse relevo torna-se mais 
clara quando se analisa o mapa geológico e constata-se a presença de 
falhas inversas ou de empurrão e eixos de anticlinais, cujos remanes
centes são representados por alinhamentos concêntricos de termina
ção de anticlinal. 

A nordeste o compartimento intermediário limita-se com o 
compartimento inferior, tanto através de escarpas estruturais quanto 
erosivas, sendo difícil estabelecer uma relação entre esses aspectos, 
que freqüentemente se mesclam. Assim, esse limite pode se dar 
entre as próprias formas tabulares, separadas tanto por escarpas 
erosivas quanto tabulares, ou mesmo por uma .diferença no dimen
sionamento dos interflúvios. Pode ocorrer ainda um limite entre 
formas tabulares e convexas, evidenciado pelos mesmos aspectos do 
caso anterior. Mas um aspecto comum a toda essa borda é a 
presença de cabeceiras de drenagem, ocasionando um festonamento 
das escarpas, em cujo front verifica-se uma intensa dissecação em 
formas aguçadas. Esse aspecto pode coincidir ainda com uma 
escarpa estrutural, como é o caso da região drenada pelas cabeceiras 
do córrego Noidorinho, afluente do rio Noidore, onde o festona
mento é mais intenso. 

A leste e sudeste o limite com o compartimento inferior deste 
subconjunto ocidental do planalto ocorre com uma transição mais 
suave, passando-se das formas tabulares, que caracterizam sua borda, 
para formas convexas da superffcie mais baixa. Tanto a escarpa que 
delimita este compartimento com o superior quanto a que os 
delimitam com o inferior se caracterizam pela grande quantidade de 
cabeceiras de drenagem, pertencentes às bacias dos rios Xingu e 
Araguaia. O rio das Mortes atravessa essa superfície de O para E, 
apresentando, logo ao penetrar nesse compartimento, um desnfvel 
de 40 m num trecho de apenas 20 km, em que corre encaixado 
entre um relevo residual (Et) e a escarpa que separa os dois 
compartimentos. Os rios que nascem na escarpa superior drenam 
toda essa superfície, descrevendo um padrão dendrftico, como é o 
caso dos rios Noidore, Culuene e alguns afluentes dos rios das 
Mortes e das Garças. O rio das Garças é responsável por toda a 
drenagem da parte sul desse compartimento. Com exceção dele, 
todos os outros rios dessa superffcie apresentam ao longo de seus 
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cursos planfcies fluviais (Apf) evidenciadas pela presença de uma 
vegetação mais densa, tipo Floresta-de-Galeria, que os acompanha ao 
percorrerem essa superfície intermediária Logo após deixarem esse 
compartimento, há um desaparecimento repentino dessas planícies 
fluviais, e conseqüentemente da vegetação de Floresta-de-Galeria. A 
Savana Arbórea Aberta (Cerrado) continua a ocorrer de forma 
generalizada nesse compartimento, agora, entretanto, sobre Areias 
Ouartzosas distróficas predominantemente. 

O compartimento inferior do subconjunto ocidental do Planalto 
dos Guimarães é constituído sobretudo por síltitos e folhelhos da 
Formação Ponta Grossa, de idade devoniana, com cotas altimétricas 
variando de 350 a 450 m. As características que mais individualizam 
esse compartimento, com relação aos demais, são as variedades de 
formas de dissecação e a presença de uma vegetação densa espalha
da por toda a área. Esse compartimento constitui o principal elo de 
ligação entre o subconjunto ocidental e o oriental. Encontra-se 
melhor caracterizado na sua parte norte, devido à grande extensão 
espacial, sendo atravessado pelo rio das Mortes. Formas convexas e 
tabulares se misturam e se interpenetram no compartimento inter
mediário. Prolonga-se para sul, através de corredores às vezes 
estreitos, entre os dois subconjuntos de relevo, que localmente 
chegam a unir-se. Nesse caso, essa superfície baixa é barrada, 
ficando embutida no compartimento intermediário. Prossegue para 
sul, até as margens do rio Araguaia. Apresenta-se aqui com grande 
variedade de formas de dissecação (t51, t41, t32, c21, c22, c31 ), 
correspondente à área drenada pelo rio das Garças Alguns relevos 
residuais sobressaem nessa área, representando o compartimento 
intermediário. Esse compartimento é inteiramente drenado pelos 
rios das Mortes e das Garças, coletores de todos os cursos de água 
originados nas duas escarpas elevadas da unidade. O rio das Mortes, 
logo ao descer para esse compartimento, muda sua direção para 
NNE, atravessando toda essa superffcie sem apresentar planícies 
fluviais. A jusante do trecho em que muda de direção, precipita-se 
na cachoeira da Fumaça, que, segundo Almeida (1948a). marca o 
limite entre os arenitos Furnas e a Formação Ponta Grossa. O rio 
das Garças é responsável pela drenagem da parte sul do comparti
mento inferior, atravessando-o também sem apresentar planícies 
fluviais ao longo de seu curso. 

No subconjunto oriental também encontram-se os três compar
timentos que ocorrem no subconjunto ocidental, porém não tão evi
denciados. Neste caso o superior sobrepuja os demais em extensão e 
constitui o topo do planalto nessa área. O intermediário o.corre 
apenas localmente, e o inferior constitui o grande elo entre os dois 
subco.njuntos. Um traço comum aos três co.mpartimentos é o inten
so falhamento que se verifica em todos eles, do topo até a base, 
fo.rmando um feixe de falhas de direção SO-NE, que se reflete clara
mente no relevo e na rede de drenagem. 

O compartimento superior encontra-se fragmentado, sendo repre
sentado pela serra Azul (Fig. 2.61, que ocupa maior extensão em 
área, e pelas serras do Taquaral e do Barra, próximas à cidade de 
Barra do Garças. ~ constituído de rochas devonianas da Formação. 
Furnas (arenitos, conglomerados e siltitos), que, apesar de pertence
rem ao. Devoniano. Inferior, encontram-se af em posição altimétrica 
mais elevada que o relevo formado por rochas da Formação Ponta 
Grossa (siltitos e folhelho.s), do Devoniano Superior, que compõem 
o compartimento inferior. Este fato evidencia a o.corrência de 
falhamento entre os dois compartimentos, superior e inferior. As 
altitudes situam-se entre 550 e 800 m na serra Azul, com as cotas 
mais elevadas na sua parte meridional. A norte caem para 550 m, 
mostrando, assim, uma considerável inclinação topográfica. O topo 
da serra Azul exibe predominantemente formas tabulares pouco 
dissecadas (t41), que lhe conferem um aspecto plano. e homogêneo. 
Na sua parte central, entretanto, essa ho.mogeneidade é interrompida 
por uma área em que a dissecação é mais intensa (Est. 2 V B), 
ocorrendo então maior variedade de formas (c21, c31, t21, t31), 
em conseqüência da atuação. das cabeceiras do ribeirão. Pindafba. Na 
borda oeste dessa serra, em que as altitudes declinam fo.rtemente em 
direção ao rio das Mortes e seus afluentes, também se verifica maior 
estágio. de dissecação, evidenciada por índices a11, a12, t21. Na 
borda leste, o aspecto. mais importante é a conexão direta do to.po 
dessa serra com a Depressão do Araguaia (Est. 2.1V B), através de 
escarpa estrutural elevada e continua, cujo front encontra-se disseca-



do em estreita faixa de formas aguçadas e convexas (a1 1, c11, c21 ), 
onde afloram rochas do Grupo Cuiabá (quartzitos, metagrauvacas. 
metarcóseos. f1l11os e metaparaconglomeradosl. Observou-se que essa 
articulação do Planal to dos Guimarães com a Depressão do Araguaia 
é feita através de uma escarpa vertical, porém envolvida por 
depósitO de tálus. que mascara o ped1mento de artoculação dessa 
escarpa com a depressão. Após esse prome1ro lance retil rneo, ligeira· 
mente recuado no interior do Planalto dos Guimarães, começa a 
aparecer uma série de compartimentos embutidos, formando peque· 
nos degraus e patamares com recobrimento de Savana Arbórea 
Aberta (Cerrado). Essas vertentes. cortadas por pequenos cursos de 
água, formam, às vezes, uma série de anfiteatros. que parecem vales 
pedimentados em cujas cabeceoras surgem relevos ruin1formes, bas· 
tante des feitos pela erosão, formando patamares de topos estreitos, 
parecendo residuais . À medida que se aprox1mam da Depressão do 
Araguaia, esses relevos vão adquorindo a forma de colinas cada vez 
mais ba1xas, que vão se desfazendo aos poucos em relevos menos 
v1gorosos, até desaparecerem em forma de relevos residuais já na 
depressão. 

Três grandes blocos de relevos restduaos sobressaem a none, sul e 
oeste da serra Azul, sendo representados por topos tabulares (E ti. 
delimitados por escarpas erosovas. testemunhando, ass1m, a presença 
de rochas sobrejacentes da Formação Ponta Grossa. Na serra do 
Taquaral. a presença de relevo conservado (Epl em extensa área e os 
amplos on terflúv1os tabulares levemente d1ssecados (t41 I dão 1gual· 
mente a essa serra um aspecto bastante homogéneo no topo. 

Analisando-se a rede de drenagem observa-se que enquanto no 
subconjunto ocidental o compartimento superior funciona como 
coletor de águas para o rio dos Mortes aqu1 funciona como dispersar 
de águas. abrigando inúmeras cabeceiras de afluentes do rio das 
Mortes, qu~ corre paralelo a essa grande estrutura a oeste coletando 
todos os cursos de água da regoão. Geralmente esses afluentes que se 
oroginam na serra Azul são longos e retil ineos. 

O compartimento intermedoário do subconjunto oroental não 
possui a mesma continuidade espacial expressiva que apresenta no 
subconjunto ocidental. Além disso. sua composocão li tológica varia em 
função de sua fragmentação espa<:ial. Assom, a oeste, é formad o por 

Fog 2.6- Serra Azul. na parte lcsle do Planalto dos Guomarães. Folha $0 22·Y·O. 
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rochas da Formação Aquidauana (arenitos, siltitos, folhelhos), cons
tituindo um prolongamento local do compartimento intermediário 
do subconjunto ocidental A norte e nordeste da serra Azul, é 
representado por rochas do Grupo Cuiabá (quartzitos, metagrau
vacas, metarcóseos, filitos e metaparaconglomerados), cujo relevo 
encontra-se dissecado predominantemente em formas aguçadas (a11, 
a12, a22) Cristas elevadas projetam-se para NE, sobre a Depressão 
do Araguaia, refletindo a presença dos quartzitos do Grupo Cuiabá, 
muito bem evidenciadas às margens do rio das Mortes, próximo a 
Xavantina A norte da serra Azul, o relevo assume um aspecto de 
grandes blocos isolados, em cujos topos verifica-se uma dissecação 
em interflúvios tabulares (t22, t41) com intensa dissecação em 
formas aguçadas (a11, a12) nas suas bordas. Um extenso residual de 
topo plano (Et) sobressai na área, sendo delimitado por escarpas 
erosivas 

O compartimento inferior une os dois subconjuntos, e a ele já 
foram feitas referências gerais. Enquanto no subconjunto ocidental 
ele se conectava com o compartimento intermediário, numa seqüên
cia de escalonamento normal ele se interliga diretamente ao com
partimento superior, dando um desnlvel da ordem de 150 a 
200m. Apenas localmente o compartimento intermediário estabe
lece a ligação com o superior. A drenagem é controlada pelo rio 
das Mortes a norte, e pelo rio das Garças ao sul, seguindo ambos 
para a Depressão do Araguaia 

2 4 3 - Planalto dos Parecis 

Essa unidade foi primeiramente identificada na Folha SC 20 Porto 
Velho por Melo, Costa e Natali Filho (1978) como Planalto 
Sedimentar dos Parecis, em virtude das litologias sedimentares 
paleozóicas que o sustentam nessa área No mapeamento da Folha 
SD20 Guaporé por Kux, Brasil e Franco (1979), houve uma 
redefinição dessa unidade, possibilitada pela presença de rochas 
pré-cambrianas Em decorrência dessa variedade litológica e estrati
gráfica, propõe-se a denominação mais abrangente de Planalto dos 
Parecis, que continuou nas Folhas SC.21 Juruena por Melo 8 
Franco (1980) e SC.22 Tocantins por Mamede, Ross e Santos 
(1981). seguindo ainda para a Folha SD.21 Cuiabá. 

No presente mapeamento, constitui a terminação SE dessa 
grande unidade, ocupando a parte NO dessa Folha, com uma área 
de 42.619 km

2 
A manutenção da denominação Planalto dos Parecis 

deve-se ao fato de esse planalto constituir geomorfologicamente um 
único conjunto de relevo, com características peculiares que o 
individualizam numa grande extensão espacial, não estando vincula
do unicamente à litologia que o sustenta nas diversas Folhas onde se 
localiza 

Geologicamente, trata-se na área de um extenso planalto sedi
mentar, onde uma cobertura detrítico-laterítica do Terciário
Quaternário recobre litologias permocarboníferas da Formação 
Aquidauana (arenitos, siltitos, folhelhos, diamictitos e conglo
merados) e litologias devonianas da Formação Ponta Grossa (siltitos, 
folhelhos e arenitos ferruginosos) assentados sobre rochas cam
brianas da Formação Diamantino (arenitos, grauvacas, arcóseos, 
siltitos e folhelhos). 

A extensa continuidade das formas planas, levemente. di~secadas 
em amplos interflúvios tabulares (t51 ), a ocorrência de relevos 
conservados (Ep) na parte central da área e a predominância das 
cotas altimétricas em torno dos 300m lhe conferem um grau de 
homogeneidade muito grande (Est. 2 VIl A) Essa homogeneidade é 
interrompida apenas pelos degraus que delimitam as calhas aluviais 
dos rios, e pelo seu rebordo dissecado, representado ora por 
escarpas escalonadas, ora por escarpas abruptas, através do qual se 
limita com as unidades adjacentes. Toda a drenagem é tributária do 
rio Xingu e apresenta-se como um imenso leque voltado para norte 
A homogeneidade dessa superfície e das variáveis que a caracterizam 
é acentuada pela uniformidade da vegetação que a recobre 

Os trabalhos de sobrevôo efetuados sobre a área, associados 
à análise de imagens do satélite e de radar, permitiram fazer 
observações sobre essa unidade Analisando-se as imagens do 
Landsat-11, canais 5 e 7, observa-se, pela intensa reflectãncia da 
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vegetação do canal 7, que a área é intensamente recoberta por 
Floresta Estacionai Semidecidual, até atingir os rebordos do planalto 
ao sul onde é muito nítida a transição Savana-Floresta, sugerindo 
tratar-se da área meridional da Floresta Amazônica. Este fato 
coincide com fatores de ordem litológica e de dissecacão de 
formas, pois passa-se da área de cobertura detrítico-lateríti~a para 
terrenos subjacentes do devoniano e permocarbon f fero, e de uma 
área levemente dissecada para uma área mais dissecada, com inter
flúvios menores (t31, t41, t42), que marcam os limites meridional 
e oriental desse planalto Ao longo das largas calhas aluviais, onde 
divagam e meandram os rios, a vegetação assume um aspecto 
peculiar Nos altos cursos dos rios, as calhas são colonizadas por 
uma vegetação arbórea de porte semelhante à Floresta Densa que a 
circunda, porém com uma tonalidade mais clara e com folhas 
aparentemente menores Nos baixos cursos desses rios, quando eles 
se juntam ao Xingu, essas mesmas calhas apresentam vegetação 
pioneira, tipo fluvial, herbácea Localmente, entretanto, os dois 
tipos de vegetação podem ocorrer associados na mesma calha 
aluvial, sendo que junto ao rio ela é arbustiva e na faixa que a 
acompanha lateralmente a vegetação é herbácea Nos intetflúvios 
predomina a vegetação de Floresta Estacionai Semidecidual, com 
Dossel Emergente, desenvolvida predominantemente sobre Latos
solos Vermelho-Amarelos distróficos 

Essa harmonia existente entre as variáveis relevo, litologia, 
vegetação e solos é desfeita quando se chega às bordas do planalto. 
Aí se verifica um aumento considerável das altitudes, que passam a 
se situar entre as cotas de 500 e 600 m, com uma mudança no 
comportamento das outras características que tão bem definiam essa 
unidade geomorfológica 

Assim, a borda leste, representada pela serra do Roncador, 
constitui uma escarpa contínua e festonada, em cujo topo se 
verifica um maior grau de dissecação (t21, t22, t31, t32) Essa 
escarpa é sustentada por rochas devonianas das Formações Furnas e 
Ponta Grossa, constituindo o divisor de águas das bacias dos rios 
Xingu e Araguaia, e o limite entre o planalto dos Parecis e a 
Depressão do Araguaia (F ig 2 7) O desnível entre o topo e a base 
dessa escarpa que se encontra escalonada é estimado entre 150 e 
200m (Est. 2 VI A). 

A borda sul do Planalto dos Parecis, cujas altitudes situam-se em 
torno dos 600 m, é marcada por escarpas erosivas descontínuas que 
o limitam com a Depressão de Paranatinga Essas escarpas ora são 
escalonadas, ora são abruptas No primeiro caso, são sustentadas por 
rochas devonianas da Formação Ponta Grossa, observando-se um 
recuo da cobertura detrítico-laterítica, para norte, ocasionando a 
formação de escarpas pouco nítidas O escalonamento decorre da 
existência de um degrau intermediário entre o topo do planalto e o 
piso de Depressão do Paranatinga Presume-se que os relevos resi
duais encontrados à frente dessa escarpa sejam remanescentes dessa 
formação, apresentando-se bastante dissecados (t22, predomi
nantemente). No segundo caso, ou seja, quando se tem a presença 
de escarpas abruptas capeadas no seu topo por sedimentos terciário
quaternários, observam-se relevos residuais de topos tabulares (Et), 
contornados por escarpas erosivas e pedimentos dissecados, como 
ocorre entre o rio Curisevo e o ribeirão Piranhas 

Ao contrário da borda oriental do Planalto dos Parecis, as bordas 
sul e sudeste não funcionam como divisoras de águas. Elas são 
entalhadas por rios que vêm da Depressão I nterplanáltica de Parana
tinga e da Depressão do Araguaia e se superimpõem ativamente às 
escarpas, ocasionando seus recuos para norte Um dos exemplos 
mais expressivos é a passagem do rio Curisevo e do ribeirão Piranhas 
que, próximos um do outro, atravessam a escarpa em passagem 
epigênica, deixando a cargo de seus afluentes a dissecação das 
escarpas laterais a essa percée Os rios Pacuneiro, Culuene e Couto 
de Magalhães atuam de forma semelhante, só que no trecho em que 
se superimpõem a dissecação é maior que no caso anterior O rio 
Sete de Setembro é o único que tem suas cabeceiras na Depressão 
do Araguaia e atravessa a borda sudeste do planalto, em passagem 
epigênica 

Entre os rios Couto de Magalhães e Sete de Setembro, verifica-se 
a maior extensão, em área, do relevo dissecado da borda do 
planalto, predominando os interflúvios tabulares de pequena dimen-



F•g. 2.7 - Borda teste do Planalto dos Parec1s- serra do Roncador. Folha SD.22-V-B. 
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são (t22, t31), onde sobressaem, em altitudes mais elevadas, super
freies tabulares estruturais (St) e erosivas (Et). 

A rede de drenagem é tributária do rio Xingu e caracteriza-se, de 
modo geral, por cursos tortuosos, ora apresentando meandros, ora 
trechos retilrneos. As largas calhas aluviais permitem uma divaga
ção muito grande dos rios, fato atestado pela grande quantidade de 
meandros abandonados (secos ou com água), pela quantidade de 
lagoas nas próprias calhas, e pela erosão das margens, efetuada por 
alguns rios, como, por exemplo, o Curisevo no seu baixo curso. O 
rio Culuene, logo após penetrar no planalto, apresenta terraços 
fluviais em ambas as margens, e isso é salientado pelo fato de ser o 
único rio do planalto onde essa característica foi observada. Nas 
desembocaduras de alguns rios, no limite NO da Folha, têm-se 
lagoas represadas pelos sedimentos do rio Xingu. Elas ocupam toda 
a largura das calhas aluviais e apresentam, à sua volta, uma 
vegetação herbácea que avança em direção a montante, até onde 
provavelmente chegam as águas na época das cheias. 

2.4.4 -Depressão lnterplanáltica de Paranatinga 

Localiza-se na parte centro-ocidental da Folha SD.22 Goiás, entre o 
Planalto dos Parecis a norte e o Planalto dos Guimarães a sul. Seu 
limite oriental é representado pelas junções dessas duas grandes 
unidades Foi identificada no presente mapeamento, tendo conti
nuidade para oeste, atrav~s da Folha SD.21 Cuiabá. Compreende 
uma área de 10.144 km e sua denominação provém de sua 
localização geográfica e da presença do rio Paranatinga, que nasce 
no limite desta Folha e penetra na Folha SD.21 Cuiabá, percor
rendo-a de leste a oeste até o rio Teles Pires, onde a unidade melhor 
se configura. 

O piso dessa depressão é constituído por rochas cambrianas 
pouco dobradas da Formação Diamantino (arenitos, grauvacas, 
arcóseos, siltitos e folhelhos), com uma inclinação suave para norte, 
continuando provavelmente sob as litologias do Planalto dos Parecis, 
traduzindo o controle da drenagem pelo rio Xingu. 

Os traços marcantes que a individualizam são, entre outros, sua 
posição altimétrica rebaixada, dando-lhe o aspecto de embutida, e as 
características estruturais, evidenciadas principalmente através da 
rede de drenagem A inclinação topográfica dessa depressão é 
expressiva como indicam suas cotas altimétricas. Assim, próximo ao 
seu limite sul variam em torno dos 500 m e próximo ao limite 
norte passam a oscilar entre 300 e 400 m Esse fato fica mais 
evidente quando se analisam os desníveis existentes entre a depres
são e as escarpas que a circundam ao sul e ao norte pertencentes 
respectivamente ao Planalto dos Guimarães e ao Planalto dos 
Parecis Nas primeiras, os desníveis são da ordem de 100m, sendo, 
localmente, gradativos Nas escarpas voltadas para sul, os desníveis 
variam de 100 a 200m, em função da presença de escarpas abruptas 
ou escalonadas, sendo, no entanto, sempre marcantes (Fig. 2.8). Seu 
limite nordeste é efetuado pela junção de um apêndice do Planalto 
dos Parecis e do Planalto dos Guimarães, que, além do seu impor
tante papel de limitar unidades geomorfológicas, funciona como 
divisor de águas das bacias dos rios Araguaia e Xingu Os desníveis 
das escarpas a( verificados também são bastante significativos, 
situando-se entre 100 e 200m 

A Depressão I nterplanáltica de Paranatinga exibe diversidade de 
formas de dissecação, sem contudo perder seu aspecto uniforme que 
permitiu sua individualização geomorfológica. Assim, formas tabula
res e convexas se associam, mas sempre com um pequeno grau de 
entalhamento: c21, c31, c32, t31, t41. Em meio a essa superfície 
rebaixada, destacam-se relevos residuais do Planalto dos Parecis, 
cujos topos apresentam-se aplanados (Et), quando nas proximidades 
das escarpas abruptas. Nesse caso, o capeamento homogêneo desses 
residuais assemelha-5e às rochas do Terciário-Quaternário, identifica
das no referido planalto. Seus limites são dados por escarpas 
erosivas que facilitam sua identificação. Próximo às escarpas escalo
nadas, os residuais apresentam-se dissecados em formas tabulares 
(t21, t22) e raramente são contornados por escarpas erosivas 
nítidas, podendo-se relacioná-los às rochas da Formação Ponta Grossa 
que sustentam o degrau intermediário da escarpa, entre a depressão 
e o planalto. Na parte sul dessa unidade, poucos são os relevos 
residuais que se destacam pela extensão e, quando isso acontece, 
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apresentam topos aplanados e são delimitados por escarpas erosivas. 
Por toda a área espalham-se pontões, havendo, entretanto, um 
adensamento maior na parte norte. Próximo ao limite nordeste 
evidenciado por uma escarpa estrutural do Planalto dos Parecis' 
destaca-se um agrupamento de inselbergues (Egi). ' 

A drenagem e as direções estruturais predominantemente para 
ENE e NE estão estreitamente vinculadas e são, juntamente com as 
formas de dissecação, as principais responsáveis pela individualização 
dessa unidade. Por outro lado, a vegetação está relacionada à 
hidrografia e aos aspectos topográficos Predomina a vegetação de 
Savana Parque (Campo Sujo) e Savana Arbórea Aberta (Cerrado), 
com a presença, em ambas, da vegetação de Floresta-de-Galeria. Os 
Cambissolos álicos caracterizam a maior parte da depressão, ocorren
do, secundariamente, os Solos Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos. 

A rede de drenagem é toda pertencente à bacia hidrográfica do 
alto rio Xingu, com exceção das cabeceiras do rio Paranatinga, que 
se situam nos limites da área mapeada. Os rios principais têm 
direções predominantes para N e NE, e os secundários, constituídos 
por canais de primeira e segunda ordem, têm direção ortogonal a 
eles, ou seja, nitidamente NO.SE, evidenciando claramente um 
controle estrutural. Esses canais secundários, em geral, são bastante 
curtos, disputando com os canais de primeira ordem da drenagem 
mais próxima a dissecação dos interfl úvios já bastante rebaixados. 
Os rios principais, ao contrário, são muito longos e atravessam todos 
os obstáculos impostos pelo relevo, que parece não dificultar sua 
instalação. Esse fato é evidenciado quando se analisa o percurso 
desses rios na depressão. O rio Culuene, considerando-se a bacia 
hidrográfica Amazônica, é um dos que atingem sua parte mais 
meridional. Suas cabeceiras ultrapassam os limites da Depressão 
lnterplanáltica de Paranatinga, atingindo a parte mais elevada do 
Planalto dos Guimarães, entre 600 e 700 m de altitude, sendo 
responsáveis pela esculturação de importante escarpa erosiva. Ao 
deixar esse planalto, penetra na depressão a 500 m de altitude 
aproximadamente, atravessando-a de sul para norte até encontrar a 
escarpa do Planalto dos Parecis, que transpõe em passagem epigêni
ca. Penetra nessa unidade a uma altitude de 300m, que mantém até 
juntar-se ao rio Sete de Setembro para formar o rio Xingu. O rio 
Culuene comporta-se como o maior coletor de águas da região 
deprimida, sendo que seus afluentes provêm das escarpas do Planal
to dos Guimarães e da própria depressão. Quase todos a ele se 
unem, antes de chegar ao Planalto, com exceção do rio Couto de 
Magalhães, que, juntamente com sua rede de afluentes, segue 
paralelo à escarpa NE, que delimita a depressão, e atravessa a borda 
do planalto, também em passagem epigênica. 

O rio Couto de Magalhães une-se ao Culuene logo após transpor 
esse obstáculo topográfico, portanto, em pleno planalto ao norte 
Tanto o rio Culuene quanto o rio Couto de Magalhães apresentam 
uma característica peculiar ao deixar a Depressão. O primeiro, uns 
30 km antes de chegar à escarpa, começa a méandrar repentinamen
te, dentro de planícies e terraços fluviais (Aptf). que comportam 
grande quantidade de meandros abandonados. O segundo também 
corre em planícies ladeadas por terraços fluviais, porém segue seu 
curso normalmente, até a escarpa, sem meandrar. 

O rio Curisevo e seu afluente, ribeirão Piranhas, juntamente com 
o rio Pacuneiro, nascem na depressão e comportam-se de forma 
semelhante ao Culuene, isto é, rompem a escarpa do planalto e 
atravessam-na formando verdadeiras percées Devido a esses fatos, a 
depressão prolonga-se para norte, formando anfiteatros topográficos, 
esculpidos em função do recuo paralelo das escarpas do Planalto dos 
Parecis. Esse aspecto é muito bem evidenciado na imagem de radar 
através das reentrâncias e saliências entre as duas unidades lim ítro
fes. 

Os diferentes tipos de vegetação estão relacionados aos vales, aos 
interflúvios e à posição das escarpas que margeiam a Depressão. A 
análise das imagens Landsat-11, canais 5 e 7, evidencia claramente 
esse aspecto de inter-relacionamento dessas variáveis. A vegetação 
absorve todo o comprimento de onda entre 0,6 e O, 7 ~tm do espectro 
eletromagnético, aparecendo, portanto, com tonalidades mais escu
ras no canal 5, onde a vegetação é mais densa, e está absorvendo 
mais esse comprimento de onda. Esse fato é observado ao longo dos 
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rios prrncrpais, sendo a tonalidade escura e a largura maior, relacio· 
nadas aos trechos em que os rios possuem plan feles e terraços 
fluviais. 

E: o caso do rio Culuene. desde a parte central da depressão até 
a borda do Planalto dos Parecis. Nos vales do drenagem secundária. 
de direção predominantemente NO.SE, essa mesma tonalidade escu· 
ra é observada. porém em forma de pequenos filetes, muito úteis na 
identificação de uma drenagem secundária, onde a quantidade de 
água não é muito considerável. Outro aspecto importante da 
vegetação. observado no canal 5, é a presença dessa mesma tonalida· 
de escura referente a uma vegetação de Savana Arbórea densa 
(Cerradão). nas escarpas voltadas para sul e sudoeste, com uma 
densidade maior entre os rios Curisevo e Pacuneiro. Nas escarpéiS 
voltadas para norte, não se observa uma tonalidade correlacionâvel a 
esse tipo de vegetação. No restante da área, a tonalidade mais clara 
evidencia uma menor densidade de vegetação. relacionada à presença 
de Savana·Parque (Campo Suíol e Savana Arbórea Aberta (Cerrado). 
A análise do canal 7 é feita da mesma forma, porém levando-se em 

conta a reflectãncia e não a absorção da vegetaç.ão. pois se trata do 
comprimento de onda equivalente ao mfravermelho, que é totalmen
te refletido pela vegetação, dando uma tonalidade clara à imagem. 
Ambos os canais revelam a ocupação humana, através de manchas 
contrastantes com a tonalidade predominante. No canal 7 essas 
manchéiS são escuras e podem relacionar-se a queimadas efetuadas 
pelo homem na ocupação do solo. 

2.4.5 - Depressão dO Tocantins 

Essa unidade foi defrnida no mapeamento da Folha SC.22 Tocantins 
por Mamede, Ross e Santos (19811, e apresenta continuidade na 
presente Folha, que enoerra sua parte merrdional. Prossegue para 
leste, penetrando na Folha 50.23 Brasflla, onde possui grande 
expressão espacial. Ocupa a parte nordeste da Folha 50.22 Goiás, e 
abrange uma área de 21 .705 km 2 • 

E: constitu f da por rochas do Pré·Cambrrano I ndiferenciado (gra· 
nitos e gnaissesl , rochas pré-cambrianas do Grupo Araxâ (constttui· 
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do predominantemente da micaxistos e quartzitos). e extensa cober
tura detrftico-later ltica, do Terciário-Quaternário. 

Seus limites são efetuados com o Planalto do Alto Tocantins
Paranafba a sul, e com a Depressão do Araguaia a oeste e sudoeste. 
Há uma transição bastante nítida entre aquele planalto e a depres
são. As duas unidades se interpenetram profundamente, evidencian
do o aspecto res1dual do planalto e o aspecto semi-embutido da 
depressão nas regiões fim ltrofes. Na região da serra Cana-Brava, por 
exemplo. a penetração da depressão no p lanalto se faz numa área 
muito extensa, dando-lhe o aspecto de in termontana (Fig. 2.9). 
Toda essa extensão é atravessada pelo rio Maranhão e seus afluentes 
que têm origem no planalto, constituindo, nesse trecho, uma rede 
de drenagem bem organizada. Com a Depressão do Araguaia, a 
transição é mais suave e os limites de formas e os contrastes 
altimétricos não se revelaram critérios eficientes na distinção das 
unidades. As altimetrias variam muito pouco, situando-se em torno 
de 300 a 360m. O fator determinante no reconhecímento do limite 

entre as duas depressões foi dado pela definição das bacias de 
drenagem do Araguaia e do Tocantins, que evidenciou a presença de 
um suave interflúvio separando-as. 

Analisando-se as altitudes da Depressão do Tocantins desde sua 
pane meridional até o seu limite nona na presente Folha, constata
se que ela constitui um plano inclinado para nane, em direção ao 
rio Tocantins. Assim, a sul, próximo ã çidade de Mara Rosa, as 
altitudes situam-se em torno de 550 m. Próximo a Porangatu, 
decrescem para 370m, e na localidade de Peixe, quase no limite 
norte da Folha, chegam a 250 m. 

A maior parte da área encontra-se levemente dissecada em 
formas tabulares (t41, t42, t31, t21l. o que lhe confere um aspecto 
plano e homogêneo. Secundariamente ocorrem formas convexas 
com dissecação incipiente (c31, c21, c22, c11l. Em alguns locais as 
formas convexas são menos caracterizadas devido â presença de uma 
superflcie horizontal que as secciona. Nessas áreas, elas são melhor 
evidenciadas através de suas vertentes abauladas. De modo geral, ~ 

F~g. 2.9 - Penetraçâo da Depressão do Tocantons no Planalto do Alto Tocanuns-Palanaiba Folha SO 22·X·B 
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Depressão do Tocantins possui duas feições distintas dentro da área. 
Na parte leste, onde assume um aspecto embutido, verifica-se uma 
maior variedade de formas, geralmente com interflúvios de pequenas 
dimensões. Assim, são encontrados índices t31, t21, na maior parte 
dessa área As formas convexas, representadas pelos índices c31, 
c21, restringem-se geralmente ao longo do rio Maranhão. Localmen
te a dissecação se faz originando formas aguçadas (a11) Há uma 
grande descontinuidade das formas de relevo, represenlada por 
constantes mudanças nos índices de dissecação. Sobressai nessa 
parte da depressão grande quantidade de relevos residuais, remanes
centes do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba Esses residuais 
assumem a forma de pontões ou cristas isoladas, com direção 
predominantemente NE-SO. 

Outra feição importante que ocorre apenas no lado leste da 
depressão refere-se às superfícies pediplanadas (Ep) ainda conserva
das A serra do Pontal é um exemplo, visto se tratar de uma antiga 
sinclinal, que teve seu núcleo esvaziado, restando apenas suas bordas 
suspensas, que recebem no mapa geomorfológico o símbolo de 
"borda de sinclinal suspensa". O núcleo esvaziado encontra-se 
conservado, e na mesma altitude em que se encontra o restante da 
depressão Apenas suas bordas apresentam-se mais elevadas, e são 
localmente denominadas de serras 

A sudeste da serra do Pontal ocorre outra área pediplanada, que, 
pela sua posição, provavelmente refere-se a uma anticlinal escavada 
A sudeste da parte embutida da depressão, uma extensa área 
pediplanada (Ep) estabelece o limite entre o relevo elevado do 
planalto e o relevo mais baixo da depressão, com cotas altimétricas 
intermediárias entre as duas unidades. Uma superfície ped iplanada 
(Ep) ocorre ao longo do rio Maranhão, em dois locais distintos. O 
primeiro situa-se a poucos quilômetros da localidade de Peixe, e o 
segundo constitui uma estreita e longa superfície, perpendicular a 
um trecho do referido rio, entre as serras do Bananal e do 
Boqueirão. 

Na parte oeste, a Depressão do Tocantins apresenta maior 
homogeneidade de formas, indicadas pelos índices t41, t31, que 
apresentam grande continuidade espacial, dando-lhe um aspecto de 
monotonia topográfica. Há uma fraca densidade de pontões e cristas 
direcionadas para NE, ocupando preferencialmente as áreas interflu
viais 

A rede de drenagem é um aspecto importante da unidade e 
sobressai imediatamente na análise do mapa geomorfológico Isso 
porque, ao longo de todos os rios principais, verifica-se a presença de 
deposições fluviais expressivas, originando planícies (Apf) e planí
cies associadas a terraços fluviais (Aptf), fato este mais comum O 
rio Tocantins tem sua origem na parte nordeste da unidade resultan
do da junção do rio Paranã com o rio Maranhão (Est. 2 I X A), 
ambos procedentes da serra Geral do Paranã (Folha SD 23 Brasília) 
O primeiro tem suas nascentes na parte norte da serra e percorre 
pequena extensão na unidade. O segundo nasce na parte sul, 
penetrando, logo a seguir, na presente Folha, onde percorre todo o 
Planalto Central Goiano até chegar à Depressão do Tocantins. 

O rio Paranã, a montante do trecho em que atravessa em 
passagem epigênica a serra do Boqueirão, apresenta ao longo do seu 
curso uma acumulação de aluviões em ambas as margens, além de 
grande quantidade de ilhas em seu leito. Nessa passagem estreita 
entre a serra, o leito do rio Paranã apresenta um encaixamento da 
ordem de 120m, num trecho de 20 km. Ultrapassada essa barreira 
natural, prossegue até a junção com o rio Maranhão, onde forma o 
rio Tocantins. O rio Maranhão, no seu baixo curso, apresenta grande 
quantidade de corredeiras e algumas cachoeiras, destacando-se as 
cachoeiras do Urubu e da Anta. 

O rio Tocantins, a 40 km de sua origem, apresenta uma quebra 
brusca no seu curso, evidenciando um forte controle estrutural. Essa 
ruptura é representada no mapa geomorfológico pelo travessão de 
São Miguel, a jusante do qual apresenta uma área de corredeiras 
contínuas, e, a seguir, ilhas capeadas pàr uma camada pouco espessa 
de areia. Seguindo o curso do rio, a aproximadamente 10 km da 
cidade de Peixe, têm-se as cachoeiras do Tropeço Grande e do 
Tropeço Pequeno, com a presença de ilhas cobertas por uma 
vegetação densa. Este rio apresenta um encaixamento da ordem de 

15m, entre terraços (Etf) e planícies (Apf), muito bem evidencia
dos através das imagens de radar 

Na travessia da rodovia G0-67, entre o travessão de São Miguel e 
as cachoeiras do Tropeço Grande e Tropeço Pequeno, observou-se 
que as margens do rio Tocantins são constituídas de material 
arenoso fino. Entre seus afluentes sobressaem o rio Santa Tereza e 
seu tributário, rio Canabrava, que drenam a parte oeste da unidade. 
Ambos possuem, ao longo de seus cursos, depósitos aluvionais 
expressivos, que formam planícies e terraços fluviais (Aptf), em 
meio aos quais os rios apresentam quebras sucessivas ao longo de 
todo o curso, formando cotovelos alternados com trechos retilíneos. 

Em toda a unidade, desenvolvem-se Latossolos Vermelho-Amare
los distróficos recobertos por vegetação de Savana Arbórea Aberta 
(Cerrado) que é substituída, localmente, por uma vegetação mais 
densa Nos vales encontra-se Floresta-de-Galeria, com presença de 
palmeiras, como o buriti e a canarana. 

Nas áreas interfluviais ocorrem lagoas intermitentes e lagoas 
perenes, circundadas por gramínea geralmente pontilhada por buri
tis. Nas pequenas depressões, verificam-se solos Hidromórficos 
Entre o rio Tocantins e o Santa Tereza, uma seqüência de lagoas 
paralelas e próximas a este último marca um aspecto importante 
que provavelmente indica um forte controle estrutural na área 

2.4 6 - Depressão do Araguaia 

Essa unidade constitui o prolongamento meridional da Depressão 
do Araguaia, já definida na Folha contígua a norte SC 22 Tocan
tins, por Mamede, Ross e Santos (1981 ). Ocupa toda a faixa central 
da Folha SD 22 Goiás, no sentido Ni, e sua grande extensão pode 
ser constatada pela área de 86 362 km 

Desenvolve-se sobre uma grande variedade de rochas do Pré-Cam
briano I ndiferenciado que constituem o Complexo Goiano (gnaisse e 
granitos predominantemente) sobre rochas pré-cambrianas do Grupo 
Araxá (micaxistos e quartzitos) e engloba uma pequena área de 
rochas do Grupo Tocantins (filitos com intercalações de quartzitos 
sericíticos e calcários) Conta ainda com uma grande extensão de 
cobertura detrítico-laterítica e depósitos aluvionares e coluvionares 
pleistocênicos. 

A marcante individualização da unidade nessa Folha é dada pela 
sua posição central, pela regularidade das cotas altimétricas entre 
200 e 300m que se mantém por toda a área, pela magnitude da 
rede de drenagem comandada pelo rio Araguaia e pelas feições 
geomorfológicas peculiares que apresenta. Além desses aspectos, 
compartilha do espaço com outra unidade a ela bastante associada, 
a Planície do Bananal É limitada por unidades mais elevadas, o que 
lhe confere o aspecto de um imenso corredor 

Devido a essa posição central, conecta-se com todas as unidades 
mapeadas (exceto a Depressão do Paranatinga) Desse fato, decor
rem limites muito variados, desde os nítidos e retilíneos até os mal 
definidos e irregulares, com desníveis abruptos, ou suaves áreas de 
coalescência Limita-se a oeste com o Planalto do Parecis e com o 
Planalto dos Guimarães e a leste com a Depressão do Tocantins e 
com o Planalto Central Goiano. O limite com o Planalto do Parecis 
é efetuado através de uma escarpa contínua e festonada, cujo 
desnível situa-se em torno de 150 a 200m Esses escarpamentos 
recebem a denominação local de serra do Roncador. Apresentam-se 
pouco dissecados, com front rampeado, cujas altitudes decrescem 
progressivamente para a Depressão do Araguaia Em alguns locais 
exibem fragmentos de relevos isolados que constituíam antigas 
extensões do planalto Em outros, esses fragmentos se restringem a 
relevos residuais, como alguns pontões a norte no sopé da serra do 
Roncador O limite com o Planalto dos Guimarães apresenta-se, na 
maior parte, abrupto, com grande desnível topográfico, intensamen
te afetado por tectônica. Esse fato se reflete no direcionamento 
geral das cristas para NE, na presença de escarpas retilíneas e no 
controle estrutural exercido sobre a rede de drenagem Todos esses 
efeitos da tectônica desaparecem repentinamente sob os depósitos 
aluvionares e coluvionares pleistocênicos da Depressão do Araguaia 

A leste, a unidade limita-se com a Depressão do Tocantins e com 
o Planalto Central Goiano, principalmente com a subunidade De
pressões I ntermontanas. O I imite com a Depressão do Tocantins é o 
único caso verificado de uma coalescência entre unidades. Há uma 
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ligeira modificação nas formas de relevo entre uma unidade e outra, 
passando-se de formas tabulares de dissecação suave (t31l da 
Depressão do -Araguaia para formas tabulares um pouco mais 
extensas e com nível de aprofundamento da drenagem ligeiramente 
maior (t42), da Depressão do Tocantins. Esse limite é marcado 
principalmente pela presença de um interflúvio rebaixado entre as 
bacias do Araguaia e Tocantins. O limite com o Planalto Central 
Goiano é o mais recortado devido à intensa fragmentação desse 
planalto. Assim, é efetuado através de grande número de reentrân
cias e saliências entre as duas unidades, o que ocasiona grande 
quantidade de relevos residuais na depressão e frequentes áreas onde 
a depressão se insere no planalto. Grande quantidade de pontões se 
espalha pela depressão nessa zona limítrofe. 

Na análise da Depressão do Araguaia, um dos aspectos mais 
evidentes é dado pela rede de drenagem, com sua extensa e 
contínua deposição fluvial ao longo de todos os rios principais, 
originando planícies (Apf) e terraços (Etf) muitas vezes associados 
(Aptf). Os principais rios são o das Mortes e o Araguaia, que a 
norte se bifurca, àando origem na área mapeada à parte meridional 
da ilha do Bananal O rio Araguaia atravessa toda a unidade, de sul 
para norte, e parece marcar uma diferença entre a parte oriental e a 
parte oCidental da depressão. A oriental caracteriza-se por uma 
predominância das formas dissecadas, enquanto a ocidental exibe 
uma predominância de formas conservadas, freqüentemente associa
das a área de inundações periódicas que correspondem à Planície do 
Bananal. Assim, na primeira, há uma grande extensão de área 
dissecada em formas tabulares, onde se verifica pequena atuação dos 
processos erosivos fluviais (t51, t41, e secundariamente t31) Próxi
mo ao Planalto Central Goiano, há maior variedade de formas, 
desde as formas tabulares de pequenas dimensões (t31, t32) às 
formas convexas (c11, c22, c32) e localmente aguçadas (a12, a21). 
Em toda a área, porém, verifica-se que a incisão da drenagem é 
muito incipiente, embora o espaçamento interfluvial e o perfil das 
formas dissecadas sejam variáveis. Essa variedade de formas é 
verificada sobretudo em torno dos relevos residuais, cujas escarpas 
encontram-se freqüentemente pedimentadas. 

Excetua-se no lado oriental, entre a localidade de Britânia e a 
localidade de Cocalinho, ambas às margens do rio Araguaia, uma 
região que constitui uma extensa supertrcie pediplanada conservada 
(Ep) configurando um apêndice que se estende às margens do rio 
Crixás-Mirim. Essa feição se repete mais a sul, ao longo do rio Claro 
e se prolonga para norte, ao longo do rio Araguaia 

A norte, à margem direita do rio Araguaia, uma faixa de área de 
acumulação periodicamente inundável (Aai) avança em meio ao 
relevo dissecado Próximo a essa área inundável, na região da cidade 
de Araguaçu, as formas tabulares que de modo geral ocupam 
grandes extensões passam a apresentar um aspecto mais descontí
nuo, fato evidenciado por uma maior variação nas formas de relevo, 
onde formas tabulares e convexas pouco dissecadas se misturam 
(t42, t21, c21, c22). Aliado a esse fator, nota-se, principalmente 
através da imagem de radar, um direcionamento NE-SO, observado 
em vários lineamentos da área. Trata-se da área do Graben de Água 
Bonita, onde afloram rochas do Silurodevoniano da Formação Água 
Bonita. Esse graben é delimitado no mapa geológico, em ambos os 
lados, por falhas normais, que originam blocos elevados nas laterais 
e blocos mais baixos na parte central. Observou-se a existência, no 
local, de uma ampla depressão, com material arenoso e concreções, 
que, aliás, ocorre em toda essa região. 

Por toda a área percorrida na Depressão do Araguaia notou-se a 
presença de um material concrecionário, com fragmentos de quartzo 
e quartzitos, localmente com seixos bem arredondados (Est. 
2.VIII A). No trecho entre Novo Planalto e São Miguel do Araguaia, 
observou-se uma seqüência de formações assim dispostas no relevo: 
no topo, um predomfnio de cangas superficiais espessas; nas meias 
encostas, pode aparecer canga, mas já coberta com material arenoso. 
Na baixa encosta, há um predomínio de areias finas, médias, às 
vezes com argila. 

Os afluentes da margem direita do rio Araguaia, que drenam a 
parte oriental da depressão, sobressaem pelo seu padrão dendrftico, 
pela grande extensão dos canais e pela grande expressividade de 
depósitos aluvionares que formam planícies (Apf), planícies associa-
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das a terraços (Aptf) e terraços fluviais (Etf). Destacam-se de sul 
para norte, os rios Claro, Vermelho, do Peixe e o Crixás-A~u, este 
com uma grande rede de afluentes (Est. 2 Vil B) O rio Claro é 
indicado no mapa geológico (vide 1 - Geologia) como uma área de 
aluviões de diamante e ouro. Na margem direita desse rio, a norte, 
no municfpio de Santa Fé, destaca-se um pequeno conjunto de 
relevo elevado, dissecado em formas tabulares, convexas e aguçadas 
(t31, t41, c31, a12), onde afloram rochas cretácicas do Grupo 
!porá, constituído de dunitos, piroxenitos, quimberlitos, lamprófiros 
e diabásios. 

A parte ocidental da Depressão do Araguaia caracteriza-se por 
grandes extensões de relevos pediplanados conservados (Ep) e pela 
presença de grande número de rios paralelos ao Araguaia, como o 
rio das Mortes. Além disso, há uma grande interpenetração entre a 
presente unidade e a Planície do Bananal. A extensão de relevo 
dissecado em formas tabulares (t51) restringe-se à região das cabe
ceiras dos ribeirões Corrente e Pindaíba, no limite com o Planalto 
dos Guimarães Formas convexas (c21) associadas a formas tabulares 
(t41) são verificadas próximas à área de junção entre o Planalto dos 
Guimarães e o Planalto dos Parecis. Nessa porção ocidental da 
Depressão do Araguaia há uma associação de superfícies conservadas 
(Ep), planícies fluviais (Apf), planícies e terraços fluviais (Aptf), 
terraços fluviais (Etf) e áreas inundáveis (Aai) dificultando a delimi
tação das unidades, uma vez que as áreas inundáveis, pela sua 
extensão, expressividade e importância geomorfológica, são conside
radas como outra unidade individualizada, denominada de Planície 
do Bananal. 

Entre o rio Araguaia e o rio das Mortes existe um padrão de 
drenagem onde se misturam rios paralelos entre si e rios anastomo
sados. Destacam-se os rios Cristalino e Água Preta, com tributários 
meandrando entre planícies fluviais e áreas alagadas. Uma caracterís
tica de todos os rios da unidade é que todos eles atravessam trechos 
alternados, ora de relevos conservados, ora de relevos dissecados da 
depressão. Na região de Cocalinho, ribeirinha ao Araguaia, verifica
se, na margem direita, grande extensão de relevo conservado, ao 
passo que na margem esquerda ocorre grande extensão de relevo 
dissecado (t41) 

De restrita expressão topográfica, porém de grande importância 
geomorfológica, são alguns relevos residuais que se destacam na área 
entre o rio das Mortes e o rio Araguaia. São relevos esculpidos em 
rochas pré-cambrianas do Grupo Cuiabá (quartzitos, metagrauvacas, 
metarcóseos, filitos, filitos grafitosos e metaparaconglomerados), 
com um nítido direcionamento para NE. Localmente, esses relevos 
assumem formas de pontões que se encontram agrupados (Egi). Na 
margem esquerda do médio curso do rio Cristalino, um relevo 
residual em forma de crista assume uma direção para norte, sendo 
inteiramente contornado por pedimento (Epd) A SO de~se residual, 
ocorre uma seqüência de relevos deste tipo de direção OSO-ENE, 
que se diferencia dos demais pela litologia. São esculpidos em 
rochas da Formação Araras (Grupo Alto Paraguai). constitufda de 
margas, calcários, dolomitos e arenitos Trata-se de uma área 
restrita, onde a dissecação é feita apenas em formas aguçadas com 
leve dissecação (a12) e cujos topos alinhados originam cristas. Três 
grandes lagoas, provavelmente relacionadas a relevo cárstico, desta
cam-se próximo aos residuais. Os principais rios que drenam a parte 
ocidental são, de sul para norte, o ribeirão Corrente, com uma 
hierarquizada e expressiva rede de drenagem, o ribeirão Pindaíba, o 
rio das Mortes, nitidamente paralelo ao rio Araguaia, o rio Curuá, o 
rio Mangarura dos Antigos e o rio Mirapuxi. De modo geral, eles são 
menos longos que os afluentes da margem direita do rio Araguaia e 
não apresentam um padrão definido de drenagem, observando-se 
apenas um certo paralelismo entre eles, não suficiente, entretanto, 
para ser classificado dentro dos padrões preestabelecidos. O acentua
do paralelismo entre o rio das Mortes e o Araguaia é marcante em 
toda a depressão, chegando a controlar os demais rios que se 
instalam entre eles 

A Savana Arbórea Aberta (Cerrado) com a presença de Floresta
de-Galeria distribui-se quase que uniformemente pela depressão, o 
que constituí um dos aspectos peculiares da unidade. À margem 
direita do rio Araguaia, em larga faixa de sentido N-8, entretanto, 
ocorrem várias manchas de Floresta Estacionai Semidecidual com 



Dossel Emergente, intercaladas freqüentemente por áreas ocupadas 
pela agropecuária. 

Com relação aos solos, entretanto, não se verifica a mesma 
homogeneidade. Predominam os Latossolos Vermelho-Amarelos dis
tróficos, ocorrendo, secundariamente, Cambissolos distróficos e áli
cos, Latossolos Vermelho-Escuros álicos, solos Concrecionários dis
tróficos, Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, entre outros. 

2.4. 7 - Plan (cie do Bananal 

A unidade constitui o prolongamento meridional da planfcie referi
da por Mamede, Ross e Santos (1981), quando do mapeamento da 
Folha SC.~2 Tocantins. Na Folha em questão, possui uma área de 
29.320 km . 

A Plan(cie do Bananal é constitu(da essencialmente por depósi
tos aluvionares e coluvionares pleistocênicos, arena-argilosos, incon
solidados. Porém, às margens dos rios, ocorrem depósitos aluviona
res holocênicos. 

Estende-se numa faixa norte-sul, e ocupa a parte central da área 
mapeada. A ela correspondem duas feições morfológicas: as áreas de 
acumulação inundáveis (Aai), geralmente caracterizando baixos in
terflúvios, e as extensas planícies fluviais (Apfl. As áreas inundáveis 
são representadas sobretudo pela parte meridional da ilha do 
Bananal, cuja toponímia sugeriu a denominação da unidade. Embora 
de grande expressão espacial, atingindo uma largura máxima de 
150 km e mínima de 30 km, a unidade é parcialmente interrompida, 
na parte central, por relevos aplanados (Ep) da Depressão do 
Araguaia. As planícies fluviais (Apf) constituem largas faixas deposi
cionais continuas de sedimentos inconsolidados, que se estendem ao 
longo dos principais rios. 

Por se tratar de uma unidade descontínua, seus limites são 
freqüentemente estabelecidos com a Depressão do Araguaia, que a 
contorna inteiramente, seja por relevos conservados (Ep) ou por 
relevos dissecados (t41, t51). 

As áreas inundáveis (Aai) ocupam posições interfluviais e são 
bastante representativas do ponto de vista espacial. Sua continuida
de é maior na parte norte da unidade, onde chega a 150 km de 
largura, sendo representada pela ilha do Bananal. Na parte central 
da Folha essa continuidade se desfaz em pequenas áreas, e mais a 
sul volta a se expressar em grande extensão ao longo do Corixão. 

Os limites dessas áreas inundáveis, entretanto, variam muito 
durante as diferentes épocas de cheias e vazantes, e mesmo ao longo 
dos anos. Esse aspecto é verificado nitidamente em imagens do 
Landsat (canais 5 e 7) obtidas em diferentes épocas do ano. 

Na Folha SC.22 Tocantins, imediatamente a norte, observou-se 
que essas partes sofrem inundações pluviais e não necessariamente 
fluviais. Nesse aspecto, os diques marginais, que sempre acompa
nham os rios quando estes atravessam áreas inundáveis (Aai), 
possuem um papel muito importante. Com elevações de até 10m, 
eles não deixam as águas dos rios extravasarem durante as épocas de 
cheias normais. Apenas em caso de cheias excepcionais as águas 
transbordam as calhas dos rios, porém, ao transgredirem para as 
áreas interfluviais (Aai), já as encontram alagadas pelas águas pluviais. 
Isto confirma que o alagamento dessas áreas interfluviais (Aai) não 
se deve, portanto, simplesmente ao transbordamento dos rios. 

As planícies fluviais (Apf) acompanham os rios principais em 
todas as suas extensões. Em meio a essas faixas de deposição, 
correm os rios que descrevem trechos alternadamente sinuosos e 
retilíneos. Estes ora atravessam áreas inundáveis (Aai), ora cortam 
relevos conservados (Ep) da Depressão do Araguaia. Nos trechos 
onde se verifica sinuosidade dos canais, há maior quantidade de 
meandros abandonados, ilhas fluviais, bancos de areia em grandes 
extensões, lagos de barragem, lagos de meandros e meandros 
colmatados. Esse aspecto é evidenciado em vários locais ao longo 
dos rios Araguaia e das Mortes, sendo um bom exemplo o trecho do 
rio das Mortes antes e após a confluência com o rio Mirapuxi. A 
margem côncava, entretanto, abarca grande quantidade de feições 
derivadas da intensa dinâmica fluvial, inclusive várias marcas de 
paleodrenagem. Nos trechos onde os canais se caracterizam por uma 
maior retilinidade, as feições t(picas que comportam as planícies 

fluviais cedem lugar à grande quantidade de cordões fluviais que 
acompanham paralelamente os rios, de forma também retil (nea. 
Além disso, esses trechos refletem um grande controle estrutural, 
através de constante direcionamento NE-80, verificado em quase 
todas as unidades geomorfológicas da Folha. A presença dos diques 
fluviais é correlacionável aos trechos em que os rios atravessam as 
áreas inundáveis. Em toda a extensão dos rios Araguaia e das 
Mortes, verificam-se uma abundância de sedimentação e grandes 
variações no volume de suas águas, o que motiva o represamento 
ocasional de cursos subsidiários. 

Continua nessa unidade o predomínio da vegetação de Savana 
com suas variações: Savana Parque (Campo Sujo) nos interflúvios, 
que corresponde às áreas de acumulação inundáveis (Aai) e Flores
ta-de-Galeria nas plan(cies fluviais (Apf). Localmente ocorre a 
Savana Arbórea Aberta (Cerrado), cuja maior expressividade é 
encontrada ao longo do rio das Mortes. A Floresta Estacionai 
Semidecidual Aluvial com Dossel Emergente é encontrada em longo 
trecho das plan (cies fluviais do rio Araguaia. 

Há uma ocorrência generalizada de Laterita Hidromórfica álica 
nos interflúvios da Planície do Bananal, correspondendo às áreas de 
acumulação inundáveis (Aail. Ao longo das planícies dos rios 
Araguaia, Mortes e seus afluentes, os solos são do tipo Glei Pouco 
Húmico distrófico. 

2.5- EVOLUÇÃO DO RELEVO 

A Folha SD.22 Goiás abrange um variedade muito grande de aspec
tos morfológicos. Essa variedade decorre de fatores que contri
buíram para a elaboração do relevo, refletindo uma interação muito 
grande dos processos endogenéticos e exogenéticos. 

A área é atravessada, de sul a norte, pelo rio Araguaia, que 
praticamente a divide em duas partes: a ocidental, que abrange parte 
do Estado de Mato Grosso, e a oriental, que abrange parte do 
Estado de Goiás. Existe uma área central, segundo Almeida ( 1967b) 
que separa duas faixas de dobramentos baicalianos: o Geossinclíneo 
Paraguai-Araguaia a oeste, margeando a Plataforma do Guaporé; e 
o Geossinclíneo Brasília, a leste, bordejando a Plataforma do São 
Francisco O mesmo autor tece comentários sobre um importante 
fenômeno ligado às fases precoces da evolução do Geossinclíneo 
Brasília, representado pelo serpentíne belt Trata-se de uma faixa 
bifurcada de intrusões de rochas básicas e ultrabásicas, em grande 
parte serpenti:1izadas Compreende vários maciços dispostos ao lon
go de 500 km, em direção NNE, entre as bordas erosivas das bacias 
sedimentares do Paraná e do Parnaíba Esse fenômeno é muito bem 
evidenciado através de grande número de estruturas geométricas que 
caracterizam a parte leste da presente Folha Essas estruturas geral
mente apresentam formas circulares e ovais e são expressas geomor
fologicamente por cristas assimétricas de quartzitos (hogbacks), que 
envolvem um núcleo mais rebaixado, gerando inúmeras serras re
gionais. 

Esse complexo quadro estrutural serviu de base à atuação dos 
processos morfoclimáticos que se desenvolveram na área. 

A análise das relações entre a estrutura e as forças externas 
revelou que, quase sempre, o relevo foi complicado pela atuação de 
esforços tectônicos, manifestos pela reativação de estruturas antigas 
e pela recorrência de uma epirogênese com diferentes intensidades. 

2.5.1 - Esculturação do Planalto Central Goiano 

2.5.1.1 - Os relevos em estruturas dobradas 

Os relevos dobrados desta área estão inseridos na unidade geomorfo
lógica Planalto Central Goiano Esses relevos se formaram em grande 
diversidade de rochas pré-cambrianas, oferecendo condições pro
p(cias à atuação de uma erosão diferencial. Foram elaborados em 
áreas orogênicas que pertencem aos Sistemas de Dobramento Bra
sília e Araxá, de grande complexidade tectônica. 

A análise das imagens de radar, os trabalhos de campo na área e 
o apoio bibliográfico revelaram que os relevos dobrados do Planalto 
Central Goiano encontram-se fortemente atacadas pelas atividades 
erosivas. A heterogeneidade do material rochoso, as diferentes espes-
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suras das camadas dobradas resultaram na esculturação de relevos 
bem diversificados, onde a estrutura se mostra freqüentemente obli
terada pela atuação da erosão diferencial Dentre os relevos do
brados destacam-se as serras da Água Limpa, da Bocaina, do Passa 
Nove, Dourada, da Mesa, do Encosto e outras. 

A região das serras da Água Limpa e da Bocaina foi esculpida 
em litologias do Grupo Araxá, sobre uma estrutura intensamente 
dobrada. Contudo, a erosão diferencial agiu de tal modo que mas
carou completamente a estrutura. A feição que se observa é a de 
um conjunto de relevo intensamente dissecado, ressaltando uma 
variedade de formas (a,c,t). A análise de alguns cortes da área re
velou que as litologias se encontravam truncadas por erosão, indi
cando uma superfície aplanada que sofreu retomada erosiva através 
da dissecação fluvial. 

A nordeste desses relevos, encontra-se a serra do Passa Nove 
(Est. 2.1 B). Essa serrania desenvolveu-se sobre um anticlinório e a 
topografia ainda guarda relações com a estrutura dobrada, aproxi
mando-se do relevo do tipo jurássico A dissecação que se instalou 
sobre a serra, embora intensa, ainda não foi suficiente para mas
cará-la. Ocorrem formas como ruz sucessivas, das quais algumas já 
evoluíram para e/uses. Há exemplos nas passagens abertas pelo rio 
Acaba-Medo e o córrego Vermelho, formadores do rio Bagagem 
Esta situação assinala o início da evolução dos relevos dobrados 

Mais para nordeste, na área serrana drenada pelos rios Bagagem e 
Traíras, as litologias do Grupo Bambuí encontram-se extremamente 
dobradas. A diversificação litológica desse grupo induziu uma in
tensa atividade de erosão diferencial, de tal modo que não se per
cebe mais, na paisagem, a morfologia de relevo dobrado. Ao con
trário, vê-se uma sucessão de formas aguçadas, com vales ressaltando 
antigas linhas de fraturas. 

A leste da cidade de Niquelândia (parte oriental da Folha SD.22-
Z-B) ocorrem anticlinais escavadas (Est. 2 111 B) e sinclinais sus
pensas, visíveis na imagem de radar. Essa área caracteriza uma fase 
mais evoluída dos relevos dobrados. Ali, a erosão escavou o interior 
das anticlinais, removendo as camadas do Grupo Bambu( e expondo 
litologias do Grupo Arai, subjacentes ao primeiro. No centro das 
sinclinais suspensas permanecem, contudo, as rochas do Grupo 
Bambu(. 

A partir desse trecho para norte, o Planalto Central Goiano apre
senta os relevos dobrados mais característicos da unidade. A imagem 
de radar registra bem os alinhamentos refletidos pela estrutura do
brada. 

Nas braquianticlinais representadas pelas serras Dourada, da 
Mesa e do Encosto, a erosão expôs os granitos intrusivos. A remo
ção da cobertura superior que existia sobre eles já foi referida por 
Marini et alii (1974), que identificaram várias fases erosivas na área. 

A erosão, levada a efeito pela evolução da drenagem, abriu 
eombes contornadas por eretes, constituídas de quartzitos do Grupo 
Araxá (Est 2 li A), as quais assumem a feição de cristas assimétricas 
(hogbaeks). No interior das eombes, afloram os granitos intrusivos. 
As abas da serra Dourada foram secionadas por rios cataclinais que 
abriram e/uses (Est 2 11 B). São exemplos os vales do rio Mucambão 
e o rio Dois de Junho, dentre outros. Os contornos externos da 
serra Dourada são bem marcados por alinhamentos de cristas para
lelas. O conjunto dessas características permite ver um grau mais 
evoluído nesses relevos dobrados. Contudo, faltam outros elementos 
para defini-los como relevo apalacheano. O extremo norte do Pla
nalto Central Goiano apresenta linhas de cristas bem acentuadas 
conhecidas, localmente, com os nomes de serra Dourada, serra do 
Lajeado e serra do Pontal. 

A serra Dourada constitui um conjunto de anticlinais esvaziadas, 
cujas laterais foram esculpidas nos quartzitos resistentes do Grupo 
Araxá. Sua parte interna, entretanto, sofreu forte atividade erosiva 
chegando a exibir, em alguns trechos, afloramentos do Complexo 
Basal Goiano. Por sua vez, as serras do Lajeado e do Pontal consti
tuem antigas linhas de resistência de uma sinclinal erodida. Tudo 
indica que essa sinclinal foi inicialmente alçada pela erosão em suas 
margens. Contudo, a forte atividade erosiva terminou por erodir o 
interior da sinclinal, exibindo litologias pré-cambrianas e promo-
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vendo o aparecimento de uma zona de eversão. Este é o trecho mais 
evoluído do tipo relevo dobrado. 

O topo desses relevos se encontrava truncado pela erosão e a 
drenagem se encontrava parcialmente superimposta à estrutura. 
Esses elementos reúnem algumas das características de relevo apala
cheano. 

A análise de todos esses fatos mostra que o Planalto Central 
Goiano apresenta formas mais evoluídas, na medida em que se di
rige para norte, culminando com o estabelecimento de zonas de 
eversão. 

2.5.1.2 - Aplanamentos terciários 

O mapa geomorfológico mostra na parte sul-oriental a unidade de
signada Planalto Central Goiano. Há grande variedade de formas de 
relevo e as litologias abrangem formações que vão do Pré-Cambriano 
Inferior ao Superior. Incluem-se neste conjunto os corpos graníticos 
do tipo Serra da Mesa e os Grandes Complexos Básicos-Uitrabásicos 
de Cana-Brava, Niquelândia e Barro Alto. Estruturalmente com
plexos, muito falhados e dobrados, correspondem a importante fai
xa de metassedimentos do Geossinclíneo Brasília, onde surgem am
plitudes altimétricas relativas muito fortes, variando de 100 até 
300m. Esses fatos, aliados às variações climáticas ocorridas no Ter
ciário-Quaternário, dificultam de certo modo o entendimento dos 
níveis de aplanamento inscritos nesses relevos e, conseqüentemente, 
a reconstituição de sua evolução. Contudo; a interpretação das ima
gens de radar aliada aos trabalhos de campo e ao apoio bibliográ
fico permitiram estabelecer urna seqüência evolutiva. Assim, consta
tou-se nitidamente nesta unidade a presença da superfície cimeira 
do Brasil Central, cujas cotas altimétricas vão além de 1.200 m, bem 
evidenciadas no Planalto do Distrito Federal. Sua expressão é pe
quena, assumindo maiores proporções na Folha contígua a leste, 
SD.23 Bras(lia. Para oeste, já no Planalto do Alto Tocantins-Para
naíba, esta superfície estende-se de forma fragmentada até a região 
de Cocalzinho e Pirineus, fato observado no percurso da BR-070. 

O Planalto do Distrito Federal apresenta topos planos com vales 
pouco incisos, formando amplos interflúvios tabulares recobertos 
por vegetação de Savana onde a ocupação humana originou extensas 
áreas desmatadas. 

A drenagem tem um padrão geral dendrítico, porém, nas vizi
nhanças da cidade satélite de B raslândia, a montante do lago Desco
berto, apresenta padrão radial anular. Essa anomalia decorre de uma 
adaptação da drenagem à estrutura dôrnica do planalto. A região do 
vale do rio Descoberto se apresenta levemente rebaixada e pedimen
tada secionada em uma fase erosiva mais recente, que a( modelou 
peq~e~as formas convexas. 

Na BR-070, a oeste da cidade de Ceilândia, observou-se que as 
rochas intensamente dobradas do Grupo Bambuí encontram-se 
truncadas por uma superfície de erosão correspondendo ao nível da 
cidade de Brasília. Neste trajeto identificou-se também a existência 
de um nível erosivo mais alto, a norte e noroeste do Planalto do 
Distrito Federal, com altitude de 1.345 m, separados, do nível in
ferior, por escarpas descontínuas Em alguns locais os dois níveis 
coalescem. Oeste modo, reconheceu-se que esse aplanamento ela
borou dois níveis de erosão, o mais alto atingindo 1.345 m e o mais 
baixo variando em torno de 1.100 m. São correlacionáveis respecti
vamente aos Pediplanos da Contagem e Brasília, identificados por 
Penteado ( 1976), que os considera como superfície cimeira desdo
brada. Aquela autora, em análise detalhada, distinguiu 3 tipos de 
depósitos correlativos ao nível mais alto, correspondendo à "Cha
pada de Contagem e Morro da Canastra": 

- bancadas arenosas limonitizadas e silicificadas de 1 a 2 m de es
pessura, entendida como crosta de lençol freático em ambiente tro
pical; 
-bancadas ferruginosas concrecionadas autóctones, pedogenéticas 
de 3 a 4 m de espessura, correspondendo a um paleo-horizonte B 
estrutural, desenvolvidas em condição climática tropical e posterior
mente em condições onde a estação seca seria mais enérgica, ou em 
clima tipo semi-árido, permitindo a erosão do horizonte A e o en
durecimento do horizonte B; e 



- pedimento detr(tico que corresponde a um pavimento de detritos 
de couraça ferruginosa de 0,20 m a 0,60 m e até 1 m de espessura, 
provenientes dos n(veis concrecionários superiores. 

No Pediplano de Bras(lia, a mesma pesquisadora identificou uma 
bancada ferruginosa concrecionada autóctone, pedogenética, com 
caractedsticas semelhantes às do Pediplano de Contagem e do Mor
ro da Canastra, a que atribui idade mais recente. 

Embutidos nesta superHcie encontram-se dois tipos de pavimen
tos detr(ticos, ambos originados por processo de pediplanação. 

Em trabalhos de campo realizados na área do Planalto Central 
Goiano foram identificados alguns desses tipos de depósitos sobre as 
superHcies de cimeira: 

- bancadas later(ticas autóctones de 2 a 4 m de espessura; 

-pavimentos detr(ticos autóctones de 1 a 2m de espessura, com-
postos de quartzo, quartzito e limonita, levemente agregadas com 
cimento ferruginoso; e 

-pavimento detr(tico delgado sem ferruginização, capeando a 
paleossuperf(cie, recoberto ou não por colúvios. 

Posteriormente identificou-se na rodovia que liga as cidades de 
Padre Bernardo e Braslândia (9 km a norte desta) um quarto tipo de 
depósito, no n(vel erosivo mais alto. Corresponde a um pavimento 
detr(tico concrecionário de 0,40 a 0,50 m de espessura, inumado 
por um colúvio arenoso fino de 2 m com coloração amarela e alguns 
grânulos de quartzo. Este pavi manto detr(tico é interpretado como 
depósito de superHcie cimeira, podendo corresponder ao P4 da tipo
logia adotada por Penteado-Orellana (1980), oriundo da erosão e 
remanejamento do n(vel superior. De Bras(lia a Pirenópolis, apesar 
de a área ser muito dissecada e tectonizada, estes n(veis de aplana· 
menta estão bem n(tidos e truncam rochas do Grupo Araxá, com 
alguns relevos cuestiformes favorecidos pela estrutura. Nas locali
dades de Edilândia e Cocalzinho, a superfície é plana, levemente 
dissecada, com altitudes que variam de 1.000 a 1.120 m, com resi
duais tipo inselbergue sobressaindo na superHcie. Na região entre 
Cocalzinho e Pirenópolis as altitudes variam de 1.200 a 1.300 m, 
sendo recoberta predominantemente por uma vegetação herbácea, 
t(pica d11, altitudes elevadas em área de solos Litólicos. Nesta área, 
relevos residuais ruiniformes destacam-se na topografia regular do 
planalto. São encontradas superficialmente areias esbranquiçadas e 
pavimentos detr(ticos de desagregação do quartzito. Na região da 
serra dós Pirineus, na mesma rodovia, há um inselbergue com dis
junção colunar e mergulhos quase verticais. O pavimento detr(tico e 
os matacões sugerem que a área esteve submetida a processos ero
sivos t(picos de clima semi-árido, enquanto as areias podem signi
ficar fenômenos azonais devido às litologias quartz(ticas. 

A 63 km na direção oeste de Bras(lia, numa altitude de 1.090 m, 
observou-se uma bancada ferruginosa concrecionada com nódulos, 
autóctone, com espessura de mais ou menos 1 m sobre rocha alte
rada. Considera-se que esta bancada corresponde a um antigo hori
zonte pedol6gico argiloso, de estrutura prismática, onde as soluções 
de ferro se concentram por migração vertical. A inexistência do 
horizonte A é decorrente de uma fase seca posterior em situação 
climática semi-árida, capaz de erodi-lo, expondo e ressecando o hori
zonte B. 

Próximo à localidade de Edilândia, a 85 km de Bras(lia, obser
vou-se outro corte com as seguintes caracter(sticas: um horizonte 
coluvial, pedogeneizado de 1 a 2m de material s(ltico-arenoso, de 
coloração vermelho-amarela, inumando um pavimento detr(tico de 
0,10 m, constitu(do de fragmentos de quartzo, quartzito e limonita. 
Abaixo, tem-se 0,80 m de material s(ltico-arenoso, avermelhado, 
com grãos angulosos de 0,01 a 0,02 m, chegando mesmo a 0,04 m, 
formando uma estrutura caótica sem ferruginização. Esse horizonte 
é um antigo horizonte C de um paleossolo sobre metassedimento 
s(ltico-argiloso, decomposto. 

A borda do planalto na região da serra dos Pirineus está muito 
tectonizada, observando-se paredões rochosos de escarpa de falha, 
com deposição de tálus. Nesta área a superHcie de cimeira apresenta 
um desnfvel topográfico bem marcado e observa-se claramente o 
desdobramento da superf(cie. Esses desdobramentos da superHcie 
são bem caracterizados, com formação de canga later(tica autóctone 

e pavimentos detr(ticos tanto no n(vel mais alto como no mais 
baixo. 

Almeida ( 1959) identificou uma superHcie truncada com 
1.200 m de altitude, de grande expressão nessa área, denominando-a 
de "superHcie Pratinha". Verificaram que ela é recoberta localmente 
pelos arenitos da Formação Bauru. Em determinados trechos, ela 
trunca os derrames de lavas basálticas do Triássico Superior, como 
no Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Deste modo, aquele autor 
admitiu que essa superf(cie teria sido elaborada entre o Triássico 
Superior e o Cretáceo Superior. Posteriomente Barbosa et a/ii 
( 1969) encontraram restos de uma antiga superf(cie de erosão na 
chapada dos Veadeiros, localizada na Folha cont(gua a leste, infe
rindo-lhe idade cretácica inferior, considerando que a mesma é an
terior às sedimentações cretácicas das Formações Bauru e Serra 
Negra, com cotas altimétricas entre 1.300 e 1.400 m. Os autores 
observaram restos de uma superHcie aplanada com cotas de 1.050 a 
1.150 m, modelada a partir do Cretáceo Superior. 

Ab'Sáber (apud Penteado, 1976) considerou existir uma estreita 
correlação entre as bancadas ferruginosas pedogenéticas autóctones e 
as superHcies de cimeira, desdobradas, elaboradas em meio morfocli
mático que variou do tropical ao semi-árido, ou tropical áspero, 
desde o Pós-Cretáceo até o final do Terciário. Considerou ainda que 
a elaboração de tais superf(cies foi estimulada por arqueamentos 
dômicos com desnivelamentos tectônicos ligados à sobreelevação 
pós-cretácica. Penteado (1976), ao estudar os tipos de concreções 
ferruginosas no Planalto do Distrito Federal, classificou-os como 
depósitos correlativos de cimeira desdobrada. Datou o n(vel mais 
elevado, de 1.200 a 1.300 m de altitude, como Paleógeno, correla
cionado-o ao Pediplano de Contagem e aos pontos culminantes do 
morro da Canastra. Ao n(vel mais baixo, de 1.000 a 1.100 m, iden
tificado no Planalto de Bras(lia, atribuiu uma idade equivalente ao 
Eoceno-Oiigoceno. 

Do que foi exposto, percebe-se a existência de uma superHcie de 
erosão antiga, reconhecida por vários autores. A presença das ban
cadas ferruginosas pedogenéticas autóctones e os pavimentos detr(
ticos atestam seu retrabalhamento ao longo do Terciário. Devido à 
falta de dados que comprovem a idade sugerida por Penteado 
(1976), propõe-se idade máxima, do Terciário Inferior, para o n(vel 
mais alto, e Terciário Médio para o mais baixo. Ressalta-se que as ban
cadas, aqui entendidas como depósitos correlativos desses aplanamen
tos, funcionaram como depósitos de cobertura, preservando as super
f(cies. Por outro lado, não são as bancadas espessas de ferro e 
alumina as que capeiam a maior parte das superf(cies de cimeira 
antiga; também os pavimentos detr(ticos eventualmente ferrugi
nizados são capazes de manter estas superf(cies. 

Na parte setentrional do Planalto do Alto Tocantins-Parana!ba, 
a heterogeneidade estrutural e litológica traduz aspectos geomorfo
lógicos marcadamente diferenciados, comandando a erosão diferen
cial. Essas condições geomorfológicas e estruturais dificultam a re
constituição de um relevo antigo (pré-cretácico). No entanto, a au
sência de cobertura sedimentar recente já é um fator importante 
para comprovar que a área esteve submetida a vá ri as fases erosivas. 

Nas proximidades da cidade de Pirenópolis, segundo Almeida 
(1959), na "borda do Chapadão" ocorrem arenitos Bauru, com ca
madas calcárias, ricas em fauna de répteis de idade senoniana (Cre
táceo I nferiorl. Deste modo pode-se considerar a possibilidade de 
uma maior extensão desses arenitos nesse planalto, retirados poste
riormente pela pediplanação terciária, que conseqüentemente reela
borou a superHcie cretácica inferior. 

No presente trabalho, entende-se que a fase erosiva que ante
cedeu as aberturas das estruturas braquianticlinais é pelo menos con
temporânea à superf(cie de Pratinha de Almeida (op. cit. ). Depois 
desta fase erosiva, ocorreram reativações tectônicas que permitiram 
o desmonte desta superHcie erosiva antiga. 

Observou-se que as cristas assimétricas que contornam as estru
turas da serra Dourada e serra da Mesa apresentam topos truncados 
por erosão, correlacionáveis com o n(vel de cimeira desdobrado tida, 
neste trabalho, como Terciário Médio. Restos deste n(vel podem ser 
observados na serra do Passa Nove, Cafundó, Mantiqueira, Santa 
Bárbara e nos topos desse planalto, com cotas de 1.000 a 1.150 m, 
sendo alguns deles mantidos em rochas quartz(ticas. 
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Entre as superHcies de cimeira e o piso das depressões, encon
tram-se restos de uma superHcie de erosão, localizados desconti
nuamente no Planalto do Alto Tocantins-Paranafba, em altitudes 
que variam de 650 a 850 m. Na parte sudoeste desse planalto, pró
ximo à serra da Boa Vista, o contato com a Depressão do Araguaia 
corresponde a uma área de pedimentos revestidos com pavimentos 
detr(ticos constitu(dos de materiais angulosos de quartzo. No topo 
dessa superH cie encontra-se grande quantidade de fragmentos angu
losos de tamanhos variados chegando à dimensão de matacões. Pró
ximo à localidade de Nova América observou-se uma linha de pedra 
inumada, constituída de quartzos angulosos e subangulosos, cujos 
eixos maiores atingiam 0,20 m numa superf1Lie truncada. Logo 
abaixo a rocha encontrava-se intemperizada. Além disso, também 
havia matacões e bossas gran(ticas. Esses detritos rochosos concen
travam-se na parte superior e na meia encosta, enquanto que na 
parte inferior havia ausência desse material, o que sugere que o 
material fino foi carregado por escoamento difuso. Localmente a 
topografia encontra-se plana, em discordância com a estrutura incli
nada do planalto, o que leva a admitir a atuação de processos ero
sivos truncando o planalto. Por outro lado, a natureza do material 
rochoso sugere que a área esteve submetida a uma fase climática 
semi-árida, comandando a desagregação mecânica capaz de fragmen
tar grandes blocos. Nesta área predomina o solo Litólico recoberto 
por vegetação de Cerrado. 

Na região entre a fazenda Rodovalho e a localidade de Campi
naçu, o relevo é esculpido em rochas do Grupo Araxá (Est. 2.111 A), 
apresentando-se intensamente dissecado em formas convexas e 
aguçadas. É recoberto por expressiva camada detr(tica, constitu(da 
de blocos e matacões rochosos angulosos e de calibres variados, 
onde os mais expressivos atingem 0,20 a 0,30 m de eixo maior. 
Predominam os solos Litólicos, com vegetação de Savana Arbórea 
Aberta (Cerrado), caracterizando o dom(nio morfoclimático de 
Savana, onde o escoamento difuso se encarrega da remoção dos 
detritos finos e da elaboração de pedimentos. Além disso corres
pende a uma região intensamente tectonizada, com uma sucessão de 
anticlinais e sinclinais (vide 1 - Geologia). Nesses relevos estru
turais, observou-se a existência de facetas triangulares em encostas 
bastante íngremes, indicando uma reativação tectônica recente. 

As gargantas de superimposição do rio Maranhão e outros que 
drenam essa área podem indicar também efeitos desta reativação 
pós-aplanamento. Entre esses relevos estruturais ocorrem níveis 
topográficos planos, com cobertura de Latossolos, como na região 
de Campinaçu e Iracema, fato aventado por Marini et alii (1974) 
Esses autores explicaram que o material encontrado é indicativo de 
uma situação de bacia fechada, cujos vales alargados coalesceram, e 
que, em fase mais avançada, permitiram o aplanamento do tipo 
pediplano. 

Estes resíduos de aplanamento, a sudoeste do Planalto Alto 
Tocantins-Paranaiba, e os que se localizam dentro das estruturas 
dobradas são muito significativos e se encontram em posição inter
mediária entre o nível de aplanamento do Terciário Médio e o das 
depressões, considerado como Neo_pleistocênico. Deste modo consi
dera-se que este aplanamento situa-se entre o final do Terciário e o 
infcio do Quaternário. 

2.5.2 - Esculturação dos planaltos sedimentares 

Os planaltos sedimentares ocupam toda a parte ocidental da Folha 
mapeada e abrangem as unidades geomorfológicas do Planalto dos 
Guimarães (a sudoeste) e do Planalto dos Parecis (a noroeste). 

O Planalto dos Guimarães constitui um conjunto de relevo de 
aspecto geralmente tabular, refletindo sua estrutura horizontal e/ou 
suborizontal. É constitu(do predominantemente por sedimentos de
vonianos das Formações Furnas e Ponta Grossa, e por sedimentos 
permocarboníferos da Formação Aquidauana. Capeando essa última 
Formação, tem-se extensa cobertura detrítico-laterítica do Terciário
Quaternário. O relevo é suave, com amplas formas tabulares. Da 
superfície aplanada, eventualmente emergem relevos residuais de 
topo tabular, geralmente contornados por escarpas erosivas, onde se 
nota o acamamento horizontal da estrutura. No sopé ocorrem depó
sitos de tálus. 
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Topograficamente, o planalto acha-se compartimentado em três 
níveis. O nível intermediário e o baixo têm maior continuidade e 
sobre eles se definem dois setores mais elevados e isolados, um 
ocidental e o outro oriental. O nivel mais elevado ocidental é dre
nado pela alta bacia do rio das Mortes Sobre ele ocorre uma cober
tura detrítico-laterítica do Terciário-Quaternário Essa cobertura 
pode atingir até 30m e geralmente ocorre nos interflúvios Nos 
talvegues e faixas marginais aos leitos do rio, afloram rochas da 
Formação Aquidauana, sem qualquer indício de encaixamento da 
drenagem. Não se observa cobertura cretácica nessa área. No en
tanto, há registros desses sedimentos, a norte, na bacia do rio 
Culuene, e a sul, na área drenada pelo rio das Garças É possível, 
portanto, que tenha ocorrido uma cobertura cretácica generalizada 
(Formação Bauru). Se isto ocorreu, tem-se que admitir a existência 
de um longo período erosivo que removeu os sedimentos cretáci
cos, terminando com a deposição detrítico-laterítica, no Terciário
Quaternário. Schobbenhaus Filho et alii (1975), ao mapearem o 
Planalto dos Guimarães, na Folha a oeste (SD 21 Cuiabá), regis
traram a presença de camadas cretácicas sobre as coberturas terciá
rio-quaternárias. 

Desse modo, a idéia de que a cobertura cretácica era mais ex
tensa e foi removida por erosão é bastante provável 

Analisando-se a espessura da cobertura terciária no Planalto dos 
Guimarães e no Planalto dos Parecis, nota-se que, no primeiro, ela é 
pouco espessa e se encontra em nível topográfico mais alto do que 
no segundo Ocorre, interposta a estes dois planaltos, uma depressão 
que se encontra em nível topográfico superior aos das depressões 
que compõem o piso do relevo regional. 

Essa área foi submetida a um soerguimento tectônico assimétrico 
mais intenso ao sul, relacionado provavelmente à epirogênese que 
já foi detectada desde a Amazônia. É possível que ele tenha exposto 
a região às fases erosivas que se sucederam a esse período As dife
renças de intensidade dessa tectônica permitiram que os sedimentos 
fossem quase totalmente retirados de sobre o Planalto dos Gui
marães. Por outro lado, o soerguimento da área, associado à fase 
erosiva que se desencadeou sobre ela, terminou por gerar uma de
pressão entre os dois planaltos, criando a Depressão I nterplanáltica 
de Paranatinga. Reforçando essa idéia, nota-se que o rio Culuene sai 
do compartimento intermediário do Planalto dos Guimarães, atra
vessa a Depressão I nterplanáltica de Paranatinga e seciona a borda 
sul do Planalto dos Parecis, onde penetra através de percée, indi
cando que a drenagem se superimpôs a esse planalto, em função de 
um soerguimento na área 

Outros aspectos da drenagem também revelam a atuação de uma 
tectônica recente, como a direção dos rios tributários da bacia do 
rio das Mortes. Os da margem esquerda fluem de nordeste para 
sudoeste, enquanto os da margem direita correm de sudoeste para 
nordeste, formando no conjunto um padrão paralelo, mas com sen
tidos opostos. Essa direção NE-SO é a mesma dos falhamentos que 
ocorrem na área e pode-se inferir que esses cursos de água encon
tram-se adaptados a estruturas antigas reativadas. Apenas o ribeirão 
Matrinxã e o córrego Mutum fogem ao padrão paralelo da drenagem 
em geral. Esses rios apresentam uma anomalia do tipo dendrítico com 
enclave radial anular, possivelmente refletindo uma estrutura circular 
subjacente. 

A maioria desses rios apresenta planícies e tem os vales abertos. 
No caso do rio Sangradouro, o vale é aberto, mas assimétrico onde a 
margem direita é íngreme e a esquerda é suave Já o ribeirão das 
Malas acha-se superimposto a falhamentos de direção NE-SO, adap
tando-se à direção estrutural, ao confluir no Sangradouro. 

A extensa área de cobertura recente, secionada pelo rio das 
Mortes e seus tributários, corresponde a Latossolos Vermelhos (vide 
3 - Pedologia). recobertos por vegetação de Savana Arbórea Aberta 
(Cerrado) com Floresta-de-Galeria (vide 4 - Vegetação). Nos inter
flúvios ocorrem áreas periodicamente inundáveis ligadas ou não à 
drenagem atual, com microformas de relevos denominados de 
"murundus", associados à presença de térmitas em áreas de Savana 
Parque (Campo Sujo) e Solos de Laterita Hidromórfica. Penteado
Orellana (1980) associou os "murundus" a antigas rampas de colú
vios e paleossolos em clima seco, respondendo pela morfogênese 



mecamca, com extensa coluviação sobre as várzeas. Nessa área de 
Latossolos as cabeceiras de drenagem apresentam da/es bem rasas e 
os rios não apresentam encaixamento. A vegetação que acompanha 
os vales é de Floresta Estacionai Aluvial, entremeada por buritis. 
Contudo, nota-se uma expansão da floresta sobre essas palmeiras, de 
modo que elas não apresentam a disposição linear característica das 
veredas. Nas proximidades da confluência do rio das Mortes com o 
ribeirão Matrinxã ocorre Floresta Estacionai Semidecidual. Esta ex
pansão da floresta além das áreas colonizadas por buritis está ligada 
à fase climática atual. 

Diversos fatos reforçam a idéia de um clima seco pretérito do 
tipo semi-árido responsável pelo aplamimento nesta região, que se 
conservou sob condições morfogenéticas Hpicas de Savana, já que os 
proce-ssos são semelhantes. 

No topo do Planalto dos Guimarães, em áreas de litologia per
mocarbonífera, ocorrem grandes extensões de material detrítico fer
ruginizado predominando os de arenitos. Entre Batovi e a BR-070, 
nos topos dos interflúvios, ocorre grande extensão de areias brancas, 
finas e homogêneas, geralmente de 0,30 m de espessura. Sob esse 
material há um horizonte concrecionário, cujos nódulos encon
tram-se soltos dentro do material arenoso. Essas formações arenosas 
são comuns em todo o planalto e resultam da desagregação do 
arenito. As concreções entretanto são explicadas pela presença de 
hidróxidos de ferro nesse material, fixados pelas oscilações do lençol 
freático. Ocorrem ainda nos topos fragmentos rochosos, geralmente 
arenitos ferruginizados de aspecto nodular, formando uma bancada 
concrecionária cimentada pelo ferro. É possível que essas concreções 
tenham evoluído a partir de fragmentos de rochas locais ferrugini
zadas e posteriormente cimentadas. Ao serem removidas para cons
trução de estradas desagregam formando superficialmente uma capa 
de nódulos. 

Entre o ribeirão Pratinha e a localidade de Batovi, um perfil de 
0,60 m mostra uma parte superior composta de material arenoso de 
cor ocre fino, sobre uma linha de pedra, constituída de fragmentos 
com tamanhos diferentes, arredondados e subangulosos e de compo
sição litológica também variada, predominando o quartzo e o areni
to, em contato com o arenito estratificado. Tanto a diferenciação 
litológica quanto a heterogeneidade dos blocos evidenciam que a 
região esteve submetida a um regime torrencial, o que também se 
relaciona a clima mais seco. 

O nível mais elevado da parte oriental do Planalto dos Gui
marães é constituído pelas serras do Taquaral, do Barra e Azul 
Essas serras constituem blocos tectonicamente soerguidos Esses 
blocos são separados entre si por uma superfície baixa que constitui 
a área de coalescência do nfvel mais baixo do Planalto dos Gui
marães com a Depressão do Araguaia 

A serra do Taquaral é um bloco rochoso, falhado, constituldo de 
arenitos das Formações Furnas e Ponta Grossa. Sobre ela ocorre 
uma vegetação de Savana. A face sul da serra do Taquaral mostra 
facetas triangulares bem nítidas e conservadas, indicando, clara
mente, a atuação de urna tectônica de reativação recente. 

Beurlen (1959) investigou a probabilidade de que os falhamentos 
da região pertencessem à fase tectônica do Triássico Superior e Ju
rássico Inferior, com reativações no Terciário, refletidas no relevo O 
autor demonstrou que no "Planalto do Arenito Furnas" as serras, 
do qual fazem parte, têm mais ou menos o mesmo nlvel topográ
fico. Os blocos mais rebaixados possuem grande espessura de areni
tos da Formação Ponta Grossa, enquanto que nos blocos elevados a 
capa sedimentar daquela formação é reduzida. 

Na parte meridional da serra do Taquaral, ao atingir o primeiro 
patamar, a 500 m de altitude, observou-se uma cascalheira sobre 
rocha arenftica Essa tem espessura de mais ou menos 3 m com 
algumas dezenas de metros de extensão e é composta de seixos de 
quartzo e quartzito bem rolados com 0,06 a 0,07 m de eixo maior. 
São tipicamente fluviais, polidos e mal calibrados, dispostos caotica
mente, sem gradação, nem seleção. Na parte superficial da casca
lheira, os seixos estão soltos em matriz arenosa, enquanto na base 
está cimentada por uma matriz arenosa, silicificada, de aspecto con
glomerático. Como não se constatou a existência de quartzo filo
niano ou quartzito na região, deduz-se que esse material pertença a 

depósitos mais antigos remanejados Dispondo-se na base da serra, 
poderia ser resultado tanto de uma deposição caótica dos seixos 
anteriormente rolados e depositados por gravidade (depósitos de 
tálus), como poderia resultar de antigo depósito lateral de vales, que 
permanecem 80 m acima do talvegue atual devido ao encaixamento 
do rio. 

Como a área foi bastante afetada pela tectônica, o encaixamento 
do rio pode ser explicado por soerguimentos sucessivos, com jogo 
de blocos. Deste modo, estaria explicada a posição alta das casca
lheiras. Todavia não se invalida a hipótese de que essas cascalheiras 
resultem do conglomerado da Formação Furnas. 

Ainda na parte meridional da serra do Taquaral observam-se blo
cos angulosos, matacões de arenitos, sem arredondamento, típicos 
de depósitos de tálus. Como os arenitos estão muito diaclasados, 
blocos de tamanhos variados soltam-se com facilidade, misturando-se 
ao material fino. Assim, entende-se que a base da cornija da serra 
corresponde a um extenso depósito de tálus. 

A serra do Barra constitui um bloco maciço de topo conservado 
e dissecado, esculpido em rochas das Formações Furnas e Ponta 
Grossa (Fig 2.1 O). Apresenta-se falhada e basculada. O topo acha-se 
truncado por erosão. Observou-se à meia encosta de um patamar um 
depósito elástico constituído de quartzo, quartzito e/ou arenito, 
sobre o substrato decomposto de coloração amarelo-avermelhada. 
Neste substrato, observaram-se também filões e/ou lentes de 
quartzo, que explicariam em parte a alimentação do depósito. Os 
depósitos de tálus da serra estão recobertos por mata. Do patamar 
inferior para o superior, o relevo é formado por saliências arredon
dadas, tipo meia-laranja. Há um nftido contraste entre essas formas 
arredondadas e as que caracterizam a erosão nos arenitos É possível 
que essas formas arredondadas (colinosas) tenham sido esculpidas 
sobre os folhelhos da Formação Furnas. Neste caso, estaria aí o 
contato entre esses folhelhos e os arenitos daquela formação Na 
estrada que liga a cidade de Barra do Garças à torre da EMBRA
TEL, a 480 m de altitude, observaram-se afloramentos de arenito, 
constituindo um pavimento detrítico. Os arenitos encontravam-se 
fragmentados e ferruginizados, porém a ferruginização não mascarou 
o aspecto poroso do material. Junto a isto, ocorriam seixos de 
quartzo bem rolados, possivelmente remanejados dos conglomerados 
da base da Formação Furnas. 

A serra Azul, também esculpida em arenito, tem no sopé rochas 
pré-cambrianas do Grupo Cuiabá No topo da serra, a 600 m, a 
Formação Ponta Grossa ocorre em áreas muito restritas, embora 
constitua o compartimento inferior deste planalto a 400 m de alti
tude. Esta situação pode estar relacionada a reativações de movi
mentos epirogenéticos associados à tectônica de falhas, ocasionando 
retomada erosiva, aplainando a referida serra e retirando as camadas 
areníticas da Formação Ponta Grossa. O topo corresponde a um 
relevo de amplos interflúvios com cobertura de areias, produto da 
desagregação dos arenitos. Nas partes dissecadas e periféricas aos 
topos conservados, há detritos rochosos, alguns com dimensões de 
blocos, com ferruginização. Esse conjunto de relevo elevado está 
contornado por escarpas bem pronunciadas formando cornijas fn
gremes. Observa-se um caimento da superfície para oeste, com de
créscimo de cotas altimétricas até atingir o nfvel inferior desse pla
nalto. Em alguns pontos ocorre uma aparente coalescência do nfvel 
inferior com o superior, na área drenada pelo rio São Marcos, córrego 
Alegre e córrego Água Alta. No entanto a cachoeira Salvador no rio 
São Marcos assinala uma ruptura de declive na superfície. 

O nível intermediário bordeja toda a seção ocidental do nfvel 
mais alto e a separa da seção oriental, sem contudo contorná-la. 
Assim, grande parte dessa superfície conecta-se com a superior atra
vés de escarpas erosivas, ou adaptadas a falhas (Fig 2.11). Porém, 
em alguns trechos há coalescência entre os dois nfveis Fato 
similar ocorre em relação ao nfvel mais baixo do planalto Superfi
cialmente encontram-se material ferruginizado e areias em grande 
extensão. Em uma caixa de empréstimo, ao longo da rodovia 
BR-070, observou-se um perfil, cuja parte superior constitui-se de 
material ferruginizado formando cangas fragmentadas, algumas de 
aspecto alveolar. Os blocos maiores chegam a 1,20 m. Misturados a 
esse material ocorrem também fragmentos de rochas arenfticas fer-
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ruginizadas. Abaoxo deles .tem-se 1.1 O m de material fino. vermelho· 
escuro, pedogeneozado. As camadas arenosas encontradas estão rela
cionadas à remobilização dos areni tos que compõem o planalto. 
enquanto os fragmentos de canga e de arenitos estão relacionados a 
fases climáticas secas. 

O cornparumento Inferior do Planalto dos Guomarães, com cotas 
de 350 a 450 m, constitui -se predomi nantemente de li1ologias da 
Formação Ponta Grossa. ~ representado por relevos homogêneos, de 
topos amplos e vertentes suaves, com domfnio de escoamento di· 
fuso. Ressaltam-se na paisagem relevos residuais tabulares, com ver
tentes em patamares, tfpico de uma estrutura horozontal (Est. 
2. V AI. Forma um corredor entre os compartimentos mais ele
vados, separados ou não por escarpas. coalescendo com o piso da De
pressão do Araguaia, nos setores entre as serras do Taquaral e do Barra 
e na área da cidade de Barra do Garças. através de pedimentos. 

Esse compartimento corresponde a um sistema de rampas suaves. 
cujo entalhamento dos talvegues é da ordem dos 25 aos 30 m . O rio 
Barre iras está situado numa região muito falhada e seu encaíxa
mento é da ordem de 30m. Próximo à localidade de General Car· 
neiro as águas são calmas e o rio é multo profundo (cerca de 18 ml. 

Os solos desta área são variados, predominando as Areias Quart
zosas e Latossolos. com subclomináncoa de solos Lotólícos. Sua ca· 

racterfstica principal t! a cobertura arenosa, fina, homogênea, de 
coloração ciara, predominando as de cor ocre. Estas coberturas são 
descontrnuas e se interrompem nas baixas vertentes. Sua espessura 
geralmente não ultrapassa 5 m. Ocorrem, tambt!m, fragmentos de 
arenitos, ferrugin izados ou não, formando um pavimento detrftico 
resultame do escoamento difuso seletivo, que removeu o material 
iino. O grau de intemperização da rocha é elevado, mas pode-se ver 
claramente a textura. 

Os três compartimentos do Planalto dos Guimarães, além das 
caracterfsticas próprias, coniorme se pode observar, guardam re la· 
ções genéticas entre si. As camadas cretácocas que os recobriam e 
que hoje ocorrem localmente foram, sem dúvida, removidas pelas 
fases erosivas que se desencadearam após o Cretáceo. quando a 
reativação tectônica expôs litologias à ação erosiva. removendo ca· 
madas cretâcicas e abrondo depressões. A ação erosiva resultou em 
um aplanamento, cujos res(duos se encontram nos topos planos do 
nfvel mais alto do planalto. O reconhecimento de latos indicativos 
de que a fase erosiva foi efetuada sob clima mais seco permite 
definir a natureza do aplanamento como do tipo pediplano. 

Corno os sedimentos removidos eram de idade cretâcica. o pedi· 
plano é pelo menos p6s-cretácico. Co ntudo, há que se considerar a 
presença das coberturas detr(tico-later(ticas tercoáno·quaternânas 
que ocorrem sobre a superfície aplanada. Essas cober turas registram 

Fog. 2.10- Serra do Barra, próxima à confluência dos rios d as Garças e Araguaia. Folha S0.22·Y·O. 
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o tempo mfnimo de ocorrência desse pedtplano. o qual seria o 
Pltopletstoceno, mas não o tempo mâxtmo, de modo que o pedt· 
plano pode ser entendtdo ao nfvel de pós-cretâctco. 

Em fase postenor ao aplanamento ocorreram levantamentos e 
reativações de falhamentos nas bordas deste compartimento. Este 
fato tndica que a tectOntca é pliopleistod!ntca, já que afetou essa 
cobertura Essa reativação permtttu que se intctasse uma retomada 
erosiva sobre o Planalto dos Gu tmarães, fazendo recuar as escarpas 
do n(vel mats elevado. de modo que se estabeleceu o n(vel interme· 
dtárlo. Os relevos residuais que se encontram sobre ele têm os topos 
tabulares e apresentam-se capeados pelas coberturas detr(t i c as lateri· 
zadas (Terciário-Quaternário). Não se sabe, contudo. se essa super
frete resulta de uma fase erosiVa tndependente daquela que truncou 
o topo do planalto, ou se sena a mesma desdobrada Se ela cons!l· 
tut fase tndependente, tena que estar relacionada a um tempo pos
tenor ao Pltopletstoceno, que é a tdade m(ntma do aplanamento de 
topo O nfvel tnlerior do planalto coalesoe com o piso regional do 
relevo, Já definido como neopletstocêntco. Neste caso, um aplana-

mente independente do nfvel tntermediário só poderia ser meso
pleistocénico. 

O Planalto dos Parecis, outro grande planalto sedimentar, ocupa o 
quadrante noroeste da Folha. Caractenza-se por um relevo bastante 
homogêneo, suavemente diSsecado em formas tabulares e esculptdo 
em lt tologias sedimentares. De estrutura honzontal e/ou subonzon
tal, apresenta um caimento geral da superHcie para norte. 

E: recoberto por sedimentos terciário-quaternános. Sob eles en
contram-se ocasionalmente os arenitos cretácicos da Formação 
Bauru, que afloram na borda meridional. Abaixo deles ocorrem os 
sedimentos permocarbonfferos da Formação Aquidauana, depots as 
litologias devonianas das Formações Furnas e Ponta Grossa e, por 
fim, as rochas pré-cambnanas da Formação Diamanttno. 

Recobre a superHc•e do planalto uma vegetação de Floresta Es
tactonal Semidecidual e sob ela desenvolveram-se Latossolos Verme· 
lho-Amarelos. Todavia, ocorrem no meio da floresta manchas de 
Savana ArbOrea Aberta !Ce rrado) Isto indica uma expansão da flo
resta sobre a Savana, Já que o cltma atual é úmtdO e propfcto à 

Ftg 2 li - Compantmenlos supertor e tntermedtârto do Planalto dos Guimarães Folha S0.22·Y·A 
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formação do primeiro conjunto flor(stico. Este fato também revela 
existência de uma variação climática, posto que seria necessário um 
clima mais seco que o atual para que a Savana pudesse se desen
volver. Observações de perfis de solo e cortes de estrada reforçaram 
a idéia de que tenham ocorrido oscilações climáticas na área. A 
norte da localidade de Água Boa, próximo à rodovia BR-158, des
tacam-se relevos residuais constitu(dos de rocha aren(tica, encimadas 
por uma espessa capa de crosta. Sobre a crosta ocorrem detritos 
rochosos muito ferruginizados e de tamanhos variados, predomi
nando os de constituição aren(tica. Num desses res(duos observou-se 
um corte cuja parte superior é constitu(da por fragmentos detr(ticos 
de quartzo e quartzito muito ferruginizados, depositados sobre 40 
em de material ferruginoso em forma de placas, ou agregando frag
mentos rochosos, formando carapaças. Abaixo ocorriam detritos 
grosseiros, também constitu(dos de quartzo e quartzitos, com dife
rentes graus de arredondamento, envolvendo um grande bloco de 
crosta. !: poss(vel que ela tenha sido transportada junto com os 
detritos e tenha sido depositada entre eles. Todo o perfil se desen
volveu sobre rochas arenfticas. 

Cinco quilômetros a norte do entroncamento da BR-158 com a 
via de acesso à cidade de Canarana, observou-se um perfil numa 
baixa vertente. A parte superior compunha um pavimento detrltico 
de 1,50 m de espessura constitui do de fragmentos de arenito bas
tante ferruginizados. Eventualmente ocorriam fragmentos de quart
zo. A dimensão das frações e o grau de arredondamento dos compo
nentes eram muito variados. Todo esse material detr(tico ocorria 
sobre rocha alterada de natureza arena-argilosa, com intercalações 
de material escuro em forma de placas. Próximo à localidade de 
Cascalheira, observou-se numa baixa vertente uma linha de pedras 
constitulda de blocos arredondados e subarredondados de arenitos, 
argilitos e quartzo, dentro de matriz areno-siltosa de cor averme
lhada. Essa linha de pedras encontra-se sobre rochas de arenito in
temperizadas. A fração grosseira com diversos graus de arredonda
mentos e a má seleção dos grãos, observados nos perfis analisados, 
são indicativas de um clima mais seco que o atual. Desse modo, é 
poss(vel que o aspecto aplanado da topografia do planalto se deva a 
uma fase de pediplanação. Outro fato que indica oscilações climá
ticas na área é a presença de cascalheiras. Uma delas foi observada 
na meia encosta, onde se desenvolveu uma voçoroca muito pro
funda, localizada a sul da fazenda Alô Brasil (BR-153), expondo 
uma cascalheira a uns 20 m acima do canal fluvial. Tem uma espes
sura de 1 m e é constitu(da de seixos rolados de quartzo e quartzi
tos, tipicamente fluviais. O rio que corre na área, porém, é secundá· 
rio e de volume de água inexpressivo, não tendo competência para 
transportar e depositar os seixos observados. Desse modo, em um 
tempo pretérito, o rio devia ter uma competência muitas vezes 
maior. 

A 2 km a norte da fazenda Alô Brasil, foi observada outra 
grande voçoroca na baixa encosta, que exibia o seguinte perfil: uma 
parte superior de 1,50 m de espessura, constitui da de seixos fluviais 
de natureza quartzosa e dimensões diversas, predominando os de 
0,03 a 0,04 m de diâmetro. Abaixo disso, ocorria 1 m de material 
arena-argiloso de cor avermelhada. Após essa camada, voltava a apa
recer um nlvel de cascalho com 1,30 m de espessura, com caracte
rlsticas semelhantes ao n(vel anterior. Em seguida retornava a cama
da de material arena-argiloso avermelhado. A base do perfil expunha 
uma camada de 0,25 m de espessura Nela ocorriam blocos de 
quartzo, argilito e arenito inumados em matriz arena-argilosa. 

Essa alternância de fácies sedimento16gicas dentro de um mesmo 
perfil pode indicar atuações de processos diferenciados, o que, por 
sua vez, evidencia a ocorrência de oscilações climáticas, com alter
nância de clima seco e úmido. 

Por outro lado, a presença de uma cobertura generalizada, cons
titulda de material ferruginizado, em forma de crosta muito resis
tente, concreções e pavimentos detrlticos, sobre o planalto, parece 
preservá-lo de uma dissecação maior, levada a efeito pela drenagem 
atual. Nos interflúvios ocorrem, geralmente, areias finas e homo
gêneas resultantes da desagregação do arenito. 

A região central do Planalto dos Parecis apresenta uma confor
mação suavemente embaciada, comportando, apesar disso, gradiente 
topográfico voltado para norte. As cotas altimétricas situam-se em 
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torno dos 300 m, contrapondo-se às bordas do planalto onde atin
gem os 600 m. Toda essa área central é drenada pela bacia do alto 
curso do rio Xingu. Essa bacia tem uma configuração em leque, cuja 
base afunilada projeta-se para o norte, seguindo o gradiente topográ
fico. Os vales que constituem a parte mais ampla têm fundo plano e 
são muito largos, geralmente comportando ressalto topográfico (Fig. 
2.12). Contudo, à exceção do próprio rio Xingu, os rios que drenam 
esses vales são muito estreitos e de pouco volume de água. Isto 
sugere uma modificação no comportamento da drenagem. Outro 
fato é que alguns desses vales comportam extensas lagoas em sua 
foz. Em alguns casos essas lagoas tiveram a seção molhada reduzida 
a poucos metros, embora a imagem de radar registre com nitidez a 
antiga mancha de área úmida. Isto indica que elas foram colma
tadas, pois funcionaram como uma bacia local de recepção de sedi
mentos. Uma modificação do ambiente climático para a fase mais 
úmida atual, provavelmente relacionada a uma alteração de nlvel de 
base ligada a uma tectônica de soerguimento nas bordas do planalto, 
pode ter provocado o exorrelsmo da drenagem, esvaziando algumas 
lagoas e modificando a competência dos antigos canais. Também a 
existência de bordas muito retillneas em algumas dessas lagoas e a 
presença de segmentos retos, no curso do rio Xingu, sugerem uma 
adaptação às estruturas subjacentes, o que refletiria uma tectônica 
de rejogo de antigas estruturas. 

Já se fez referência à existência de uma cobertura terciário-qua
ternária sobre o topo do Planalto dos Guimarães. Do mesmo modo, 
constatou-se a atuação de uma tectônica de soerguimento naquele 
planalto, associada a uma atividade erosiva que terminou por abrir a 
Depressão I nterplanáltica de Paranatinga. 

No Planalto dos Parecis também se constataram a ocorrência de 
oscilações climáticas e a atuação de uma tectônica de soerguimento. 
Além disso, também ocorre sobre o relevo uma cobertura de sedi
mentos terciário-quaternários. !: posslvel, portanto, associar todos 
esses fatos e admitir a possibilidade de que a cobertura sedimentar 
recente recobria, extensivamente, ambos os planaltos. Com o soer
guimento da área e a atividade erosiva, abriu-se uma depressão entre 
os planaltos e a cobertura e outras formações subjacentes foram 
secionadas. 

Como os dois planaltos deviam compor uma única superflcie, a 
pediplanação que atuou sobre eles seria a mesma. Em decorrência, o 
aplanamento que se instalou sobre o Planalto dos Parecis constitui o 
mesmo pediplano pós-cretácico que secionou o topo do Planalto dos 
Guimarães. 

2.5.3- Elaboração do piso regional e seus depósitos 

Os trabalhos de mapeamento sistemático realizados pelo Projeto 
RADAMBRASIL permitiram visualizar a grande extensão das depres
sões periféricas que circundam as bacias paleozóicas brasileiras. A 
abertura destas na Amazônia foi atribu (da genericamente a um perío
do pós-pliocênico e foi tratada gradualmente, no decorrer dos traba
lhos, como resultado dos processos de circundesnudação periféricos 
à Bacia Paleozóica do Amazonas. Nesta Folha, as depressões são uma 
extensão para sul das já tratadas anteriormente, A Depressão do Ara
guaia atinge a borda da Bacia Paleozóica do Parana', a Depressão do 
Tocantins, que é uma continuação da primeira para leste, e as Depres
sões lntermontanas, que penetram os relevos dissecados do Planalto 
do Alto Tocantins-Parana1ba. 

A área que bordeja o Planalto dos Guimarães é constitu (da por ro
chas do Grupo Cuiabá. Abaixo das cornijas que delimitam o referido 
planalto, a morfologia predominante é de topos convexos e coinci
dentes, correspondendo à área de articulação com o piso regional. A 
regularidade desses topos sugere a presença de uma superHcie de ero
são muito antiga, possivelmente pré-devoniana, ou um n(vel de aplana
manto parcial, elaborado quando do recuo das escarpas devonianas, 

A oeste do rio Araguaia a superf(cie se destaca pela topografia 
plana com amplos interflúvios tabulares e grande extensão de super
flcie conservada (Ep) contornando áreas periodicamente inundáveis 
(Aai) da Plan(cie do Bananal, bordejando os Planaltos dos Parecis e 
dos Guimarães, acompanhando a drenagem do Araguaia através da ba
cia do rio das Mortas. Na ll'rea onde se localiza a cidade de Barra do 
Garças, esta superffcie rebaixada se conecta com o nfvel topograflca-



Fig 2.12 - Aspecto das calhas aluVJais da pane centrei do Planalto dos Parecis. Folha S0.22·V·A. 
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mente mais baixo do Planalto dos Guimarães, acompanhando a bacia 
do rio das Garças, onde se encontra mais dissecado. 

Neste lado ocidental do rio Araguaia os processos erosivos trunca
ram lítologias pré-cambrianas do Grupo Cuiabá, do Grupo Alto Para
guai (Formação Diamantino) e do Pré-Cambriano lndiferenciado, res
pondendo por um relevo plano homogêneo, com alguns pontos mais 
elevados. Trata-se de relevos residuais (inselbergues) de litologias 
pré-cambrianas, que se mantêm em ressalto na paisagem, testemu
nhando a extensa atividade erosiva que aplanou o piso regional. Este 
n (vel rebaixado está recoberto de modo contínuo e extenso por sedi
mentos pleistocênicos aluvionares e coluvionares, arena-argilosos, 
inconsolidados, geralmente avermelhados. Predominam Latossolos 
com cobertura vegetal de Savana. Nessa área, é comum a presença de 
lagoas e superficialmente aparece material arenoso homogêneo, es
branquiçado e inconsolidado. 

Se por um lado o truncamento indistinto de litologias variadas diz 
de um perfodo erosivo, por outro, a existência de depósitos correlati
vos especifica a natureza de sua gênese. Com efeito, as observações 
efetuadas ao longo de inúmeros perfis documentaram a atuação de um 
clima com estação seca prolongada durante o período erosivo. Para 
melhor exemplificar, serão discutidos os perfis mais representativos, 
observados ao longo das rodovias dos Estados de Mato Grosso e Goiás. 

Após 4 km de Araguaiana a nordeste observaram-se afloramentos 
graníticos, formando bossas e dorsos, com desagregações em placas. 
Nas proximidades desta localidade, num corte a baixa encosta, obser
vou-se 0,05 m de material arenoso solto, sobre 1 m de material colu
vial, composto de uma mistura desordenada de material quartzoso 
Abaixo do colúvio ocorre 0,23 m de pavimento detri'tico constitu (do 
de nódulos ferruginosos e grânulos de quartzo, cuja granulometria 
varia de 0,02 a 0,03 m. A 3 km da localidade de Cocalinho, a sul, no 
topo do interflúvio, em supertrcie, ocorre material detri'tico de quart
zo e quartzito, bastante anguloso, de vários tamanhos, inclusive 
blocos. As bancadas de canga de aspectos noduiares e resistentes são 
comuns em toda a área recoberta por sedimentos pleistocênicos, 
atingindo até 2 m de espessura, correspondendo às crostas em lençóis, 
normalmente encontradas nas depressões e em áreas de acumulação, 
Encontram-se também concreções nodulares soltas em matriz arenosa, 
geralmente cobertas por solo de areia quartzosa. 

Ao longo da rodovia BR-158, entre as cidades de Barra do Garças 
e Nova Bras11ia, observaram-se freqüentemente pavimentos detríticos 
formados de elementos grosseiros angulosos e subangulosos, de dife
rentes calibres, constitu(dos de quartzo, quartzito e arenito, agrega
dos ou não com cimento limonítico, cuja espessura varia de 0,30 a 
0,80 m. Os blocos de arenito apresentam-se ferruglnizados, o que não 
ocorre com os blocos de quartzo, onde a ferruginização é nula. Geral
mente estes pavimentos detrfticos são cobertos por material arenoso 
com grãos de quartzo e quartzito, cuja espessura varia de 0,30 m a 
1 m. Eventualmente encontram-se nos cortes blocos de 0,80 ma 1 m 
de material detrftico ferruginizado e agregado, porém não muito ci
mentado, pois se esfacela facilmente. Em áreas de litologia intempe
rizada do Grupo Cuiabá, 1 km a norte da cidade de Nova Brasília, 
analisou-se um perfil com as seguintes caracterfsticas: superficial
mente, material detrftico cuja fração dos elementos grosseiros varia de 
0,01 a 0,05 m. Abaixo, ocorre camada de 1,50 m de material argiloso, 
de cor ocre, com manchas de oxidação. Este material se sobrepõe a 
um pavimento detrftico de 2,80 m de espessura, constltu (do de quart
zo com formas angulosas e arredondadas, compondo um depósito, 
encerrado em uma matriz argilosa de cor ocre. Na parte Inferior deste 
linha de pedras os detritos rochosos são da ordem de 0,04 a 0,05 m, 
porém é visfvel uma certa gradação do tamanho dos blocos, para o 
n(vel superior. Todos esses pavimentos detrfticos correspondem a pe 
dimentos detrfticos relacionados à erosão que elaborou o piso regia 
nal, Os pedimentos evoluem a partir de climas semi-áridos e a coales
cência entre eles resulta em superfície de aplanamento do tipo pedi
planada, Nesta desenvolveram-se Latossolos Vermelhos. Os grandes 
blocos rochosos com tamanho de 1 m foram encontrados freqüente
mente, sugerindo também uma fase climática mais áspera. 

Na parte ocidental do rio Araguaia, em áreas pré-cambrianas do 
Grupo Araxá, do Pré-Gambriano lndiferenciado ou mesmo em áreas 
de coberturas terciário-quaternárias, foram encontrados nódulos con
crecionários misturados ou não com detritos rochosos, com ou sem 
ferrugi n ização. 
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Nas áreas de cobertura terciário-quaternária, a topografia é plana 
com vales poucos encaixados. Encontram-se freqüentemente hori
zontes concrecionárlos ferruginosos de 0,80 ma 1 m de espessura, ge
ralmente recobertos por solos arenosos e arena-argilosos de O 02 a 
0,40 m de espessura. Na localidade de Governador Leo~ino ; vizi
nhanças, ocorrem coberturas terciário-quaternárias com restos de 
Floresta Estacionai Semidecidual Tropical, com predominância de 
Latossolos. Nesta região observaram-se pavimentos detr(ticos consti
tu(dos de quartzo, quartzito e concreções, distribuldos caoticamente 
no_ perfil. Na parte inferior dominam os elementos mais grosseiros, 
CUJO tamanho varia de O, 1 O a 0,20 m, enquanto na parte superior 0 

diâmetro dos grãos varia de 0,02 a 0,30 m. Suas formas são subarre
dondadas e subangulosas. Recobrem este pavimento solos arenosos 
com pequenos nódulos ferruginosos. Próximo à localidade de Faina 
observou-se um corte de aproximadamente 1,65 m, localizado na mei~ 
encosta, com cobertura herbácea e resfduos 'vegetais parcialmente 
decompostos. O corte mostra em superfície detritos rochosos soltos 
variando de grânulos até blocos subangulosos, compostos de quartz~ 
e concreções com pisóiitos, eventualmente cimentados. O perfil está 
localizado numa área de pastagem, com deslizamentos. Apresenta um 
horizonte de O, 10 m de material detr(tico de natureza quartzosa e 
concrecionária ferruginizada, sobre um horizonte de 1 m de material 
arena-argiloso cinza, com manchas incipientes de ferruginização, sem 
estratificação vislvel. Esse horizonte encontra-se sobre 0,55 m de ma
terial parcialmente decomposto de rocha granltica, visfvel, na base do 
perfil. 

A 31 km a norte da cidade de Jussara na G0-173, em rochas do 
Pnf-Cambriano lndiferenciado com cobertura vegetal de Savana 
Arbórea, um corte analisado mostra 1 m de solo argila-arenoso de co
loração avermelhada, sobre 0,70 m de concreções, Abaixo havia um 
pavimento detrltico com 0,20 m de espessura, composto de quartzo 
e quartzito com ou sem ferruginização. Todo esse material assenta-se 
sobre rocha alterada de natureza quartz(tica. Nas proximidades da lo
calidade de Santa Ft!, ocorrem muitos matacões granfticos e grandes 
blocos de canga na superf(cie. Tanto os pavimentos detrfticos como 
os matacões e blocos de cangas na superflcie indicam condições climá
ticas enérgicas, semi-áridas, capazes de desagregar e manter expostos 
tanto os blocos rochosos como os de canga. Após esta fase semi-ári
da, passou·se à fase atual tropical com alteração das rochas e a Instala
ção de drenagem, abrindo vales e secionando a superfície pedlplanada. 

Na parte sul da Depressão do Araguaia, de modo geral a topografia 
é revestida de material elástico muito irregular, reunindo alguns ele
mentos rolados e outros extremamente angulosos e de calibres muito 
diferenciados, desde grânulos até blocos de 0,20 m, mas em gerai há 
predomlnio das dimensões de 0,05 a 0,06 m. Geralmente está em 
contato com a rocha intemperizada. Ressaltam-se, na paisagem topo
graficamente baixa da depressão, relevos residuais, destacando-se a 
serra da Boca i na, constitu (da de rochas gran(ticas. Essa serra encontra
se fragmentada com blocos simétricos sugerindo intervenção de uma 
tectônica de falhamento, que favoreceu a penetração da pedlplanação 
do piso, através da abertura de vãos erosivos entre os blocos. Na ter
minação norte do maciço granftico, do qual a serra da Bocaina faz 
parte, ocorrem inselbergues com truncamento de topo. 

Na área de ocorrência do arenito da Formação Furnas, próximo à 
localidade de Aparecida do Rio Claro, a topografia continua suave, 
apresentando Latossolos Vermelho-Escuros com concreções glomeruia
res formando um horizonte inferior em contato com a rocha arenfti
ca. No topo do interflúvio observa-se uma camada pedogeneizada. 
Na baixa encosta, a camada superficial de solo desaparece, expondo a 
camada de concreção. No leito da estrada (BR.Q70) e nas faixas la
terais à mesma, as enxurradas propiciaram o aparecimento do arenito 
devoniano, que em alguns lugares aparece bastante decomposto, Nas 
proximidades do rio Claro ocorrem residuais constitu (dos de arenito 
Furnas, alguns com aspecto ruiniforme, bem caracter(stico de erosão 
em arenitos. 

Entre as localidades de Registro do Araguaia e Ponte Alta, ocorre 
uma área plana com cobertura arenosa. Nesta área foi observado, nu· 
ma caixa de empréstimo, um perfil de aproximadamente 1,70 m de 
areia fina inconsolidada, homogênea, de cor ocre, com um horizonte 
superficial de O, 15 m de areia fina, cinza, ligeiramente hum(fera. 
Da localidade de Ponte Alta atll' a cidade de Barra do Garças, observa
se uma cobertura superficial de material elástico. Em um corte na ro-



dovla BR-070, 11 km a oeste do vale do Calapó em lltologla da For
mação Aquidauana de natureza aren(tica, srltica e conglomerática, o 
perfil tem a seguinte seqüéncia: na parte superior 0,40 a 0,50 m de 
material elástico de superfície, litologicamente heterogêneo, sobre 
um horizonte de 0,60 a 0,80 m de material arenoso com grânulos de 
quartzo. Abaixo há um depósito grosseiro, com uma gradação granu
lométrica, comportando um material mais fino na base. Nesse depósi
to, observaram-se ainda rochas srltico-argilosas, de coloração verme
lho-amarela, semelhante à rocha do substrato que aflora no leito da 
estrada, na qual este depósito está repousando, 

No trajeto entre as cidades de Goiás e Jussara, em área do Pré
Cambriano lndiferenciado e do Grupo Araxá, a cobertura de detri
tos rochosos rudáceos é contínua e varia de mil (metros até O, 10 m 
geralmente com ferruginização externa, mas não há material cimen
tando o conjunto. Eventualmente ocorrem pequenos nódulos ferrugi
nizados, disseminados neste pavimento. Como esta região é rica em fi
lões de quartzo, este é o material mais abundante na alimentação 
dessas cascalheiras superficiais. Observam-se matacões graníticos 
e afloramentos de rocha, geralmente na parte superior das colinas. 
Os vales são bem encaixados com espécies florestais e muitas palmei
ras, que em alguns pontos chegam até a meia encosta. No rio Água 
Limpa, próximo à cidade de Jussara, ocorrem terraços arenosos de 
mais ou menos 500 m de extensão, com vertentes suaves. Na margem 
da estrada notam-se muitas voçorocas em decorrência do escoamento 
superficial, ocasionado pelo desmatamento generalizado, 

A 31 km da cidade de Goiás, na BR-070, foi observado um perfil, 
localizado no terço superior da encosta, com recobrimento arbustivo
herbáceo e res(duos vegetais não decompostos. Superficialmente en
contram-se detritos soltos de seixos, calhaus e grânulos angulosos de 
quartzo, misturado com nódulos concrecionários ferruginosos. O per
fil observado está contido numa área de pastagem e localmente ocor
rem deslocamentos de raízes e deslizamentos de material pela encosta. 
Abaixo dos detritos mencionados, há 0,60 m de material arenoso 
com grânulos de quartzo, de cor cinza, sem manchas nem estratifica
ções. Esse material é de origem coluvial em processo de podzol iza
ção. A seguir encontrou-se uma linha de pedra de 0,24 m, de cor cas
tanha, apresentando uma estratificação esboçada, onde os O, 12 m 
iniciais eram de quartzo e os O, 12 m restantes compunham-se de de
tritos mais grosseiros constitu Idos de rochas sedimentares, repou
sando sobre rochas parcial mente intemperizadas, de cor amarela sem 
manchas de oxidação, com veios de quartzo. 

A 4 km a oeste da cidade de Jussara, observou-se um corte de 
aproximadamente 0,70 m, correspondendo a um horizonte concrecio
nário, havendo maior concentração de nódulos nos 0,30 m iniciais. 
Nos 0,40 m restantes, a concentração de nódulos é menor e eles estão 
envolvidos numa matriz arenosa. Recobrindo este horizonte tem-se 
material arenoso cinza-escuro, onde se desenvolve cobertura de gra
mlneas. A 29 km a oeste daquela localidade observou-se um perfil 
com 0,05 m de areia fina homogênea, cinza-escuro, humífera, sobre 
0,80 m de material argiloso, compacto, de coloração vermelho-escura 
com grãos de quartzo e grânulos de concreção, Abaixo, seguem-se 
0,70 m de material grosseiro, arredondado, composto de quartzo, cuja 
dimensão atinge os 0,05 m. Nesse ponto o substrato rochoso não afia
ra. Esse horizonte de material grosseiro, subarredondado, misturado a 
material concrecionário, pode ser interpretado como um pavimento 
detrltico, posteriormente inumado pelo material fino argiloso, sendo 
este último relacionado a uma fase mais úmida. 

Na Depressão do Tocantins a situação das concreções ferrugino
sas e dos pavimentos detr(ticos não é diferente daquela vista exaus
tivamente na Depressão do Araguaia, Também se observaram aflora
mentos de rocha do embasamento, blocos de cangas bem compactos 
de 1 m de diâmetro e matacões geralmente de natureza granltica. Na 
G0-45, entre a cidade de Peixe e a localidade de Alvorada, ocor
rem coberturas terciário-quaternárias, o material concrecionário ocor
re subsuperficialmente, fornecendo pisólitos dentro de uma matriz 
arena-argilosa, formando bancadas que facilmente se desagregam. Os 
solos que recobrem este material são arena-argilosos e correspondem 
a Latossolos Vermelhos (vide 3- Pedologia). 

Já em áreas do Pré-Cambrlano I ndlferenciado, na B R-153, próxi
mo a Porangatu, num corte da rodovia ocorre uma camada de 0,50 m 
de grânulos e seixos de 0,02 a 0,10 m, agregados por cimento limon(-

tico, Abaixo segue-se uma camada argilo-siltosa de cor avermelhada 
com pequenos nódulos de concreções. Essa camada tem aproximada
mente 1 m de espessura e se sobrepõe a rochas intemperizadas do 
embasamento (Est.2.VIII B). 

Nas Depressões I ntermontanas também ocorrem concreções com 
detritos rochosos inumados ou não pelos materiais que compõem os 
solos da região, Na rodovia que liga as cidades Uruaçu-Niquelândia, 
observaram-se exaustivamente esses pavimentos detríticos. Cerca de 
20 km após o rio Maranhão, entre o rio e a cidade de Niquelândia, 
observou-se, numa caixa de empréstimo da G0-236, o seguinte 
perfil: 0,80 m de solo arenoso de textura muito fina e de cor acre, 
sobre 0,80 m de material detr(tico anguloso com tamanho médio de 
0,02 m. Eventualmente encontram-se seixos com 0,05 m de diâmetro 
Na BR-153 (rodovia Belém-Bras(lia), 5 km a norte da cidade de 
Uruaçu, observaram-se rochas do Grupo Araxá intemperizadas. So
brepondo-se a esta rocha encontra-se 1 m de material detr(tico, cujo 
tamanhovariade0,02 a 0,05 m Os grânulos são angulosos e geralmen
te se encontram envolvidos por uma capa de cimento limon(tico, o que 
não é suficiente para mascarar sua angulosidade 

Genericamente nas Depressões lntermontanas observaram-se as 
shuaçõesqueseseguem: 
- áreas sem pavimentos detr(ticos coincidindo com os trechos de 
maior declividade próximas aos relevos residuais, onde a rocha aflora 
sem nenhuma cobertura; 
- áreas com pavimentos detr(ticos grosseiros, onde predominam os 
blocos de quartzo e quartzito com ou sem ferruginização, apresen
tando ou não cobertura coluvial; e 
-áreas com presença de pavimentos detr(ticos agregados com cimen
to limon(tico. 

Todos esses fatos levam a concluir que houve um período seco 
prolongado, com predominância de erosão mecânica, responsável 
pelo aplanamento da área, como atestam seus depósitos detrlticos 
correlativos. Todavia, no tempo atual, os depósitos ferruginosos aju
dam a manter parcialmente o piso regional (Est. 2. X A). 

Na parte noroeste da Folha observam-se as escarpas da serra do 
Roncador, que representam a borda oriental do Planalto dos Parecis, 
Nesse setor os altos cursos dos rios Suiá-Missu, Suiazinho, Feio ou 
Daro e outros correm paralelos às bordas do Planalto e prolongam-se 
para norte atingindo a Folha SC. 22 Tocantins. Essa situação de para
lelismo entre os cursos de água citados e a borda do Planalto é indica
tiva de influências tectônicas. A subsidência e a formação da fossa do 
Bananal, iniciadas ou reativadas no Terciário-Quaternário, criaram 
um desnível tectônico nas regiões mais orientais que a atual escarpa 
do Roncador. O recuo das escarpas para oeste deve-se provavelmente 
a um soerguimento da borda leste do Planalto dos Parecis, ocasio
nando uma retomada erosiva intensa, com consequente retirada da 
cobertura terciária. Este evento permitiu, então, a exposição das es
truturas paleozóicas, como a formação de escarpas cuestiformes 
descontínuas, Por outro lado, esse recuo da escarpa ocasionou a exu
mação de rochas pré-cambrianas do Grupo Alto Paraguai (Formação 
Diamantino) e do Grupo Cuiabá deixando o nlvel de aplanamento 
baixo, correspondente ao piso regional Esse nível de aplanamento 
encontra-se embutido na Superficie Pliopleistocênica do Planalto dos 
Parecis. Desse modo atribuiu-se uma idade mais recente para o piso 
regional que pode ser neopleistocênica, concordando com Mamede, 
Ross e Santos ( 1981). 

A análise de todos esses dados mostra que a abertura do piso re
gional do relevo deu-se através de processos erosivos do tipo pedipla· 
nação, durante o Neopleistoceno. Essa pediplanação elaborou exten
sas depressões que foram submetidas a interferências tectônicas, de
correntes da reativação de antigas estruturas. 

2.5.4 -Origem e evolução da Planície do Bananal 

A Planlcie do Bananal constitui uma área deposicional de grande ex
pressão, posicionada entre o rio Javaés ou Braço Menor do Araguaia 
(a leste) e o rio das Mortes (a oeste). Prolonga-se para norte, adentran
do a Folha SC. 22 Tocantins. Para sul, a faixa deposicional perde sua 
continuidade, fragmentando-se em áreas menores, onde a mais ex
pressiva El a que envolve o Corixão, 
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A Plan o'cie do Bananal compreende um" unodade yeomorfológica 
que abrange á reas de deposição tluvial holocênica IApf) e á reas de 
acumulação mais an tigas lpleistooànicas). que não del)endem essen· 
coalmenre do fator drenagem. mas som dos processos de inundação 
fluvia l (Aail. 

Do sul da Folha até a confluéncia com o rio das Garças, fo ra da 
Plan(cie do Bananal, o rio Araguaia vem com direção SSO-NNE . 
Deste ponto até a cachoeira do Ouro Fino, dircciona-se l)i.lra leste. 
Da,· até a localidade fazenda Tacaiu, tem direção SO·N E. Ou ando 
ocorre a bifurcação. formando o Braço Menor do Araguaia ou rio 
Javaés. este segue a d ireção SO-NE . remando o roo Aoaguaoa duecão 
S ·N a té o limite setentrional da Folha em estudo. 

Nas planícies fluviais (Ap(), ao longo do rio Araguaia, ha yrande 
variação de aspectos morfológicos, como ilhas fluviais, diques margi
nais, bancos de a re ia e extensas praias às margens do rio (Est. 2. XII 
A) . A sedimentação a renosa é multo intensa. As variações diárias do 
novel no leito do rio são freqüentes, o que implica em mudanças do 
canal e formação de bancos de areia. que. quando emeryem, formam 
ilhas móveis. Uma observação feita na época da seca. com forte 
diminuição de volume de água (més de abril ), em uma semana o rio 
baixou 5 m. 

A partir da cachoeira Grande, a planicie do rio Araguaia se alarga 
atingindo 1 O km, correspondendo a áreas de aportes a luviais recentes 
mapeadas como Apf, com desenvolvimento de solo Glei Pouco 
Hümico. recoberto por Floresta-de-Galeria (Est 2 XI B). 

O rio Araguaia apresenta seqüências de marcas de meandros. 
que indicam movimentação do leito dentro da planocie. A configura
ção dessas marcas dife re totalmente do atual padrão de sinuosidade 
do leito. Isto sugere uma adaptação do leito ã estrutura subjacente, 
conforme ilustra a Figura 2.1 3. 

A partir da local odade denomonada fazenda Tacaoü, o rio Ara· 
guaia descreve <~mp1a cuNa. A planície se encontra estrangu· 
lada e o rio se apresenta encaixado, com barrancas na margem esquer
da . Antes e aPÓs a cuNatura, o leito tem direção geral SO-NE e se 
estende quase ret ilinearnente entre faixas de deposição holooênica 
(Apf) , A mesma direção é seguida por al inhamentos de cristas que se 
posicionam paralelas ao leito fluvial . Como a direção NE"'O é 
comum às zonas de falhas e fraturas do Complexo Basal Goiano e 
como na ~rea o rio flui sobre rochas do Pré·Cambriano. é provável 
que a direção SO·NE do leito ref lita as condições estruturais subia· 
cantes. Neste caso, a curvatura do leito representa uma superimposi· 
çã'o àquelas rod'las pré-cambrianas. 

A mudança de padrão do le ito fluvial. de meándrico para reti· 
I o'neo ou com cotovelos estruturais, mostra que houve uma modifica
çã'o no comportamento do leito fluvial. A retilinidade do leito segun
do orientação NE"'O indica uma adaptação estrutu ral. Nesse caso, a 
adaptação foi regida por um rejogo de antigas estruturas. Como a dis
tribu iç1io das al uviões holooànicas também se encont ra adaptada a 
essa direção, e provável que esta tectônica a tenha inf luenciado . 

Aproximadamente 40 km a norte da local idade de Lu os Alves, o 
rio Araguaia se bifurca dando origem a do is ramos que originam a 
ilha do Bananal . O ramo que drena a parte leste da ilha é reconhecido 
como Braço Menor do Araguaia ou Javaés. e outro ramo que drena a 
parte oeste permanece com o nome de Araguaia. Este último. ent re
tanto, apresenta um aspecto peculiar Ao bifurcar-se. muda brusca
mente sua direção para NO. atravessando terrenos period icamente 
inundáveis da Plan o'cie do Bananal. A faixa aluvial nesse trecho ó 
est reita, e o rio apresenta meandros a lternados com trechos retillneos, 
originando cotovelos. A direção S-N é retomada quando o rio Ara· 
guaie enco ntra-se com o rio Cristalino. Essas mudanças bruscas de 
direção indicam interferéncia tectônica. 

O Braço Menor do Araguaia tem larga faixa de acumulação (Apf) 
muito desproporcional à seção molhada e aos meandros abandonados 
em forma de lagos, que se distinguem em sua planície . Todavia, a 
desproporção entre a largura da plant'cie e o tamanho e largura dos 
meandros abandonados sugere que por ai passavam as águas do prími· 
tivo Araguaia e que a alteração desses fatos pode ser entendida como 
resultante de uma interferencia tectônica. Ressalta-se que na estação 
não chuvosa o rio Javaés fica seco restando apenas lagos em seu leito. 
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F•g. 2 13 - Planícoes fluv•a•s (Anf) r.<;>m mea11e1ros ~bandoo\ados ao longo do no 
Araguaia, Folh;o SD 22·Y·D 

As áreas mapeadas como Aai correspondem a interfluvios baixos 
e pla nos. inundados pelas águas das chuvas, cujos limites podem variar 
de ano para ano. Nestas áreas ocorrem sinais de canais abandonados 
com lagoas acompanhando todo o curso do paleocanal. A seqüência 
de lagoas e a vegetação mais arbustiva do que a Savana-Parque (Cam · 
pc> Sujo) que o envolve permitem fazer uma analogia com um rio de 
área subumoda, intermitente. Esses rios. tal como o Javaés. no perlodo 
seco, deixam uma série de dep6sitos de água no seu leito seco, permi
tindo o desenvolvimento de urna vegetação mais densa. 

A montante da localidade de Bandeirante ocorre uma larga faixa 
de planície aluvial com mais de 4 km de largura ligando as planícies 
do rio Araguaia e do rio Cristal i no. Nessa faixa de sedimentos recen
tes ocorrem lagos de meandros oolmatados ou não. Todavia o estreito 
rio que a corta não se conecta atualmente com a drenagem do Ara
guaia. A suposição e de que no passado havia uma ligação com a dre
nagem atual, que posteriormente foi estrangulada pela sedimentação 
recente do rio principal. 

O rio das Mortes até a confluencia oom o rio Mangarura dos Anti· 
gos caracteriza-se por certa retilinidade e amplas sinuosidades. A 



partir deste ponto o rio começa a meandrar, dentro da plaMcie flu 
vial, não muito encaixado, apresentando grande número de bancos 
de areia, acompanhados por uma série de cordões arenosos laterais 
(Est. 2. XII Bl. Verifica-se que o rio está adaptado estruturalmente à 
direção NE-SO . 

A grande feição que corresponde às áreas interfluvla is periodica· 
mente inund<!veis mapeadas como Aai é ocupada principalmente por 
vegetaç6o de Savana-Parque (Campo Sujo). Apresenta lagoas de for
mas circulares, que permanecem durante uma parte do ano com água. 
Entretanto, na época seca, a lgumas desaparecem completamente 
(Est. 2. XI A). Em sobrevóo observou~e um conjunto de depósitos 
mais escuros. provavelmente com matéria orgânica, o que favoreceu 
o desenvolvimento, nessas lagoas, de uma vegetação do tipo arbustivo 
mais denso. Isto explica também a presença das manchas de vegetação 
arbórea no meio de uma vegetação de Parque (Est. 2. X Bl. 

Na E!poca das chuvas esses interflúvios ficam submersos pelas águas 
pluviais, ocasionando represamento provavelmente por falta de dre· 
nagem estabelecida, decorrente de um baixo gradiente topográfico. 
Da confluência dos rios Crixás-Açu e Araguaia até o Javalis, ocorre 
extensa área que permanece alagada durante a maior parte do ano 
(Fig. 2 , 14). Sobre ela desenvolve-se uma vegetação gram(neo~enhosa. 
Segundo Ma mede, Ross e Santos ( 1 981), a sedimentação recente no 
interior da planr'cie é constitu!'da de material fino argiloso e matéria 
o rgânica. Esta sedimentação é suficiente para co I matar paieocanais 
e lagoas. Tais terrenos são favorecidos pela formação de bancadas 
concrecionárias ou crostas em lençol, comum em toda a área da Pla
n•'cie do Bananal. Em a lguns lugares, como na fazenda Tacaiú. essas 
bancadas sustentam terraços. Nesse ponto, o rio Araguaia tem a mar
gem esquerda muito íngreme, onde se encontram mais ou menos 2m 
de concreções, sob uma cobertura arenosa esbranquiçada, fina e ho· 
mogênea, de mais ou menos 0,80 m. A posição dessas bancadas 
concrecionárias em relação aos depósitos recentes da faixa aluvio· 
nar sugere que o processo de encrostamento vem ocorrendo desde a 
o rigem da Planfcie, provavelmente no Pieistoceno Superior. 

Vânos autores admitiram a existéncia de uma fossa tectônica na 
ilha do Bananal. Mamede. Ross e Santos (op, cit.l observaram evi· 
déncias de movimentos crustais nas margens ocidentais e orientais da 
pran,·cie, sugerindo que ela tenha se formado sobre uma região teeto
n icamente abat ida, cujos sedimentos terciários foram recobertos pelos 
sedimentos recentes, os qua is sofreram os efeitos posteriores de uma 
reativação tectônica. 

Na carta tectônica do Brasil, Ferreira ( 19721 registra falhas cober
tas, condicionando as trajetórias dos rios Araguaia e Javalis na área 
vizinha a norte !SC. 22 Tocantins). Nesta Folha, aquele autor também 
registra falhas cobertas com di recionamento NE-SO, às quais se 
adaPtam o rio das Mones, o rio Araguaia e o rio Javads. Consideram 
ainda que a Planície do Bananal é conseqüência de abatimentos mesa
cenozóicos. No presente mapeamento a imagem de radar permitiu res· 
salta r bem o paralelismo desses rios, que por sua vez obedecem às 
mesmas direções estruturais do Graben de Água Bonita. 

A hipótese de que as bancadas concrecionárias e os diques aluviais 
fósseis, na cidade de São Félix do Araguaia. aventada por Mamede, 
Ross e Santos (1981 1, estariam vinculados a uma fase em que o piso 
do vale estava um pouco mais alto, tendo sido recortado posterior
mente pelo rio, conduz à ocorrência de soerguimentos desiguais ao 
longo dos planos de falhas. Fato como este foi observado na fazenda 
Tacalú, onde 0 1 rio Araguaia se supenmpõs ás estruturas NE-SO, às 
bancadas concrecionárias lá existentes, aprofundando assim o seu 
leito. 

A grande massa detrhica depositada extensivamente sobre a Pla
n(cie do Bananal acha-se balizada, a leste, por escarpas do Planalto 
dos Parecis. Já se afirmou que essas escarpas evotu (ram por recuo 
paralelo no período Pós· Terciário e que elas constitu lram as bordas 
de planaltos submetidos a levantamentos epirogenéticos. Esses fatos 
permitem relacionar o soergulmento dos planaltos com um poss ível 
abatimento da área da planfc ia e a deposição dos sedimentos no local . 

Na parte central da Folha ocorre uma n (tida descontinuidade des
ta unidade, Identificada na Imagem de radar e registrada no mapea
mento. Trata-se de uma área livre das inundações periódicas, onde 
ocorrem residuais constitu•'dos de rochas pré-cambrianas do Grupo 
Cuiabá e do Grupo Alto Paraguai, Indicando a ocorrência de bombea-

r1g 2,14 - Are a de maior alagamentooa Planic•edn BanaM i. FolhaS SD.22·X·AIX ·C. 

mentos positivos localizados dentro desta estrutura tectonicamente 
abatida. 

Diante das interpretações morfoteetõnicas expostas e da presença 
das escarpas terciárias do Planalto dos Parecis , conclui-se que o aba
timento do eixo da planl'c ie é Pós-Terciário, confirmando a in te r
pretação anteriormente adotada na Folha contígua SC. 22 Tocantins 
por Mamede, Ross e Santos (op. cit.l. 

2.6 - APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓG!CA 

O rio Araguaia, situado quase no centro da área mapeada, serve como 
divisa entre os Estados do Mato Grosso. a oeste, e Goiás, a leste. 
Esse rio assinala, também, uma visível diferença na ocupação do 
territó rio para além de suas margens. A parte ocidental apresenta-se 
pouco desenvolvida, com uma escassa rede rodoviána. A parte orien · 
tal 11 mais ocupada e com uma bem estruturada malha rodoviária. 
Desse fato, decorre um pequeno número de núcleos populacio nais no 
lado oeste, distribuídos esparsamente ao longo da rodovia BR.<J70, 
ao lado de poucas estradas estadua is e caminhos de fazendas. Verifi· 
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ca-se também um contingente indígena confinado em reservas tais co
mo Pimentel Barbosa, dos Areões, Parababuri, São Marcos, Colônia, 
Sangradouro e Parque Nacional do Xingu. As frentes pioneiras que 
a (se estabeleceram quase sempre de maneira desordenada, compostas 
principalmente de colonizadores vindos do sul, estimularam o desma
tamento indiscriminado e a conseqüente degradação do solo. Em con
trapartida, na parte oriental da Folha, a abertura da BR-153 possi
bilitou o aparecimento de vários núcleos populacionais, além de de
senvolver outros já existentes através de uma colonização mais acelera
da. 

Um traço comum nos dois estados é a atividade de extração e 
exploração mineral. No Mato Grosso esta se faz principalmente por 
garimpagem, em moldes rudimentares, nas aluviões auríferas e dia
mant(feras de rios como o Culuene, das Garças, Pacuneiros e afluen
tes. Em Goiás, além dos garimpos, há minerações bem instaladas como 
a Mina Cana-Brava, da SAMA (Sociedade Anônima de Mineração de 
Amianto), ou a MINEBRA (Mineração do Brasil), que cuida do trata
mento de cassiterita explorada principalmente na serra da Mesa. Há 
outras minerações e garimpos espalhados na região dos Complexos Bá
sico-Uitrabásicos de N iquelândia e Barro Alto. 
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Tendo em vista esses fatos, no presente cap(tulo, alerta-se para 0 
aproveitamento adequado da área, de modo a orientar o processo de 
desenvolvimento, mantendo o equilíbrio ecológico. 

2. 6. 1 -Aproveitamento e avaliação das formas de relevo 

Levando-se em consideração o espaçamento interfl uvial e a intensida
de de aprofundamento da drenagem, agruparam-se as formas de rele
vo da Folha SD. 22 Goiás em cinco categorias, mostradas na Figura 
2. 15. Essa classificação das formas de relevo possibilita, em princ(pio, 
fornecer subsídios ao planejamento através da indicação de áreas 
favoráveis à implantação de projetos agropecuários e outros tipos de 
<;>cupação humana, bem como o planejamento do traçado de estradas. 
A primeira categoria correspondem as superfícies pediplanadas (Ep) 
e as formas de topo tabular, cujo dimensionamento dos interflúvios 
varia de 3.250 m a 1 2.720 m com intensidade de aprofundamento 
de drenagem muito fraca (t51). Analisando-se a Figura 2.15, observa
se que essa categoria localiza-se descontinuamente em diversas áreas. 
Nos quadrantes noroeste e sudoeste, abrange, respectivamente, áreas 
do Planalto dos Parecis e Planalto dos Guimarães. Na parte central da 
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(141. 131, t32.C31,c32) 
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Quarta classe de formas de relevo 
(A ai, Apf, Aptf. Etf) 

D 
Quinta classe de formos de relevo 

(Et, o22. o23, o32) 

Fig 2 15 - Avaliação e aproveitamento das formas do relevo 



Folha, estende-se de norte a sul, ao longo da Depressão do Araguaia 
e no quadrante sudeste abrange parte do Planalto de Bras11ia. Como se 
trata de interflúvios amplos, os projetos agropecuários, lançamento 
de estrada e outros tipos de ocupação humana encontram aí grande 
viabilidade. O Projeto ltaquiri, no Planalto dos Guimarães, e o Projeto 
Copercana, no Planalto dos Parecis, que estão desenvolvendo a rizi
cultura, são bons exemplos. No primeiro deles está sendo montada 
uma sólida infra-estrutura de serviços, enquanto que na área do Pro
jeto Copercana já existem agrovilas e as duas pequenas cidades de 
Serra Dourada e Agua Boa. O fator restritivo nas áreas desses Projetos 
E! a natureza arenosa dos solos, que necessitarão de corretivos. Entre
tanto, devem-se considerar fatores como a existência do Parque Na
cional do Xingu, no Planalto dos Parecis, que dificultará, em prin
c(pio, a implantação de projetos de qualquer natureza. No Planalto 
dos Guimarães, têm-se que considerar, além da Reserva Indígena do 
Sangradouro, as vertentes íngremes dispersas entre diversos com
partimentos do Planalto, Na Depressão do Araguaia, em princípio, 
não há restrições à implantação de Projetos 

A segunda categoria enquadra formas de topos planos e convexos, 
cujos intervalos interfluviais são da ordem de 1.750 ma 3.750 m, com 
intensidade de aprofundamento de drenagem multo fraca a fraca 
(t41, t31, t32 e c32). Essa categoria encontra-se amplamente distri
bu 10a em toda a Folha, sendo que no quadrante sudeste a sua confi
guração obedece à distribuição "labiríntica" das Depressões lnter
montanas. 

As áreas englobadas nessa categoria ocorrem nas Depressões de 
Paranatinga, do Araguaia, do Tocantins e Planalto dos Guimarães. 
Suas áreas são prop(cias à implantação de projetos agropecuários e 
outros tipos de ocupação humana No lançamento de estradas será 
necessária a construção de maior número de pontes e obras para dis
ciplinar o escoamento pluvial, Em Mato Grosso há inúmeras reservas 
ind(genas, que terão de ser consideradas quando da implantação de 
projetos de desenvolvimento. 

À terceira categoria correspondem as áreas mais dissecadas. Os va
lores relacionados à ordem de grandeza dos interfl úvios variam entre 
250 m e 1.250 m com aprofundamento de drenagem oscilando entre 
muito fraca a fraca Incluem-se as formas de topos convexos, tipos 
c11, c21 e c22 e as de topo aguçado, tipos a11 e a12 As maiores 
extensões ocupadas pela terceira categoria estão posicionadas a leste 
do rio Araguaia, como assinala a Figura 2.15. Essas áreas correspon
dem principalmente a trechos da Depressão do Tocantins e Planalto 
do Alto Tocantins-Parana1ba e, secundariamente, a pequenas áreas 
nas bordas dos Planaltos dos Parecis, dos Guimarães e Depressão do 
Araguaia. Como são áreas onde os espaçamentos interfluviais são 
menores que nas categorias anteriores, a implantação de projetos 
agropecuários, outros tipos de ocupação humana e lançamento de 
estradas exigirão mais cautela, para evitar a aceleração de processos 
erosivos. 

As áreas de interferências fluviais como os terraços (Etf) e planí
cies (Apf, Aptf) e as áreas de acumulação inundáveis (Aai) corres
pendem à quarta categoria, Destacam-se, pela extensão na parte cen
tral da Folha, as áreas inundáveis e as planícies fluviais dos rios Ara
guaia e das Mortes, que formam a Plan(cie do Bananal. Alguns de seus 
afluentes principais como o Crixás-Açu e Crixás-Mirim também são 
inclu (dos nessa categoria, No quadrante noroeste sobressaem as pla
n(cies fluviais do rio Xingu e de sua rede de afluentes. As áreas classi
ficadas nessa categoria são, de modo geral, prop(cias à implantação 
de projetos agrícolas que incluem um controle periódico de inunda
ções, frequentes nessa área, Uma ressalva ao aproveitamento dessas 
áreas deve ser feita ao rio Xingu e seus afluentes, que se encontram 
na área reservada do Parque Nacional do Xingu, Assim, tamb!lm, 
deve-se preservar a Reserva lnd(gena do Araguaia, no interflúvio 
Javaes-Araguaia. 

A quinta categoria engloba as áreas consideradas de difícil apro
veitamento, por apresentarem vertentes (ngremes, correspondendo 
às superfícies erosivas tabulares (Et) e às formas de topo aguçado, 
com os interflúvios variando entre 250 m e 1.750 me intensidade de 
aprofundamento da drenagem fraca a mediana (a22, a23 e a32). 
lncluem-ee ainda pontões e inselbergues. A oeste do rio Araguaia 
ocupam áreas restritas no Planalto dos Guimarães e Depressão Inter
planáltica de Paranatinga, A leste abrange relevos de topos aguçados 

que correspondem à maior parte das serras que representam o relevo 
intensamente fragmentado do Planalto do Alto Tocantins-Parana1ba: 
são as serras Azul, da Bocaina, Dourada, do Boqueirão, do Cafundó, 
Passa Nove, dentre outras. Esses relevos apresentam vales em forma 
de "V" e em decorrência dissso suas vertentes são muito (ngremes. 
Apesar deste fato funcionar como restrição ao aproveitamento da 
área, a ocupação já se encontra praticamente definida, devido à exis
tência de áreas mineral izadas. São os casos dos grandes complexos bá
sico-ultrabásicos, como os dt! Niquelândia, Barro Alto e Cana-Brava, 
e dos complexos graníticos como as serras Dourada, do Encosto e 
da Mesa, onde as ocorrências minerais atraem grande número de 
garimpeiros e companhias. Para as áreas que ainda não foram atingi
das por minerac;;lles, sugere-se que sejam mantidas como reservas na
turais ou entãolque a ocupação se processe de maneira seletiva através 
de pastagens e/ou reflorestamento, para que se evitem problemas a ní
vel de deslizamento e escorregamento de vertentes, com posterior 
desequil1brio morfogenético. 

As superfícies erosivas tabulares (Et) constituem relevos residuais, 
que apesar de apresentarem topo plano são geralmente limitadas por 
escarpas íngremes, o que as torna de difícil acesso e por isto são 
incluídas nessa quinta categoria 

2 6, 2- Sistema rodoviário 

Conforme já foi mencionado anteriormente, o rio Araguaia constitui a 
divisa pol (tica entre os Estados de Mato Grosso e Goiás. Segundo 
a Figura 2.16 esse fato assinala ainda uma nítida diferença entre a 
ocupação humana da parte ocidental e da parte oriental. Além disso, 
a faixa de terrenos inundáveis marginal ao rio Araguaia funciona 
como barreira do desenvolvimento da circulação entre os dois estados. 
O Estado de Goiás apresenta-se mais estruturado em termos de rodo
vias, contrastando com o quase vazio rodoviário de Mato Grosso. 
Há tanto rodovias federais (BR-080 e BR-251) quanto estaduais 
(G0-239, G0-336 e G0-342) que terminam no rio Araguaia, sem 
apresentarem prosseguimento para Mato Grosso. Apenas a G0-334 
continua como MT-326, cuja conexão é feita em Cocaiinho. Contudo 
há projetos de continuação das rodovias federais (BR-{)80 e BR-
251) para aquele estado. Além dessas, há também a B R-242 que fará 
conexão com a B R-158 A n (vel estadual também existem diversos 
projetos de implantação e/ou expansão. Esses aspectos serão analisa
dos a seguir, de acordo com as dificuldades ou facilidades impostas 
pelo relevo. 

2. 6. 2. 1 -As rodovias federais 

Dois eixos rodoviários federais cortam a Folha SD 22 Goiás no sen
tido norte-sul, pertencendo assim à categoria das rodovias longitudi
nais. São a BR-153 em Goiás e a BR-158 em Mato Grosso. Ambas 
são bem projetadas, pois atravessam geralmente relevos de topos ta
bulares com drenagem pouco aprofundada e/ou superfícies aplanadas 
com fraca dissecação, como ilustra a Figura 2. 17. 

A BR-153 (em Goiás) é uma rodovia asfaltada, em boas condições 
de uso e com um volume de tráfego intenso, decorrente de seu papel 
de ligação entre o norte e sul do Pa(s, posto que liga Marabá, no Pa
rá, a Acégua, no Rio Grande do Sul, 

A BR-158 é considerada uma rodovia do tipo pioneira e apresenta 
boas condições de uso, com exceção das pontes. Seu trecho crítico é 
aquele entre as localidades de Matinha e Cascalheira. Ai' a presença de 
extensos depósitos arenosos (areões) dificulta o uso e os serviços de 
manutenção da rodovia, O problema técnico de pavimentação de mo
do geral é de fácil solução, uma vez que a ocorrência de material de 
natureza concrecionária é generalizada na área. 

Na categoria das rodovias radiais, uma das mais importantes é a 
B R-070. cuja finalidade e ligar Bras11ia à fronteira com a Bol1vla. 
Na área em apreço, essa rodovia está quase que totalmente implanta
da, tendo 80 km asfaltados a partir de Brasl1ia. No restante encon
tra-se cascalhada e em razoáveis condições de tráfego. Entre as cida
des de Barra do Garças e General Carneiro há problemas relacionados 
a voçorocamentos nas laterais da rodovia. Entre os quilômetros 57 
e 59 observou-se que o leito da estrada havia desmoronado, pelo fa
to de a mesma ter sido implantada em área de cabeceira de drenagem. 
A estrada corta área onde a ocorrênciq de concreções ferruginosas 
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é' generalizada, de modo que o asfaltamento não vai ser de difrcil 
resolução, pois o suporte para pavimentação e compactação é encon
trado na própria área. 

Outra importante rodovia na categoria das radiais é' a BR-{)80 cu
jo projeto é ligar Brasrlia a Manaus. Na área de estudos existem ~pe
nas dois trechos implantados: o primeiro de Dois irmãos até a BR-
153, próximo à cidade de Uruaçu; o segundo liga a cidade de São Mi
guel do Araguaia à localidade de Lu (sAlves. Nos trechos implantados, 
a rodovia apresenta boas condições de tráfego, mesmo atravessando 
em algumas partes áreas de relevos serranos (Fig, 2.17). 

Nos trechos planejados, os traçados sugeridos nos mapas rodoviá
rios estão bem plotados quanto ao relevo, necessitando apenas de al
guns ajustes, sugeridos na Figura 2.16. Assim no trecho Bras(! ia-Dois 
irmãos, a rodovia aproveitaria 50 km da G0-404 (Brasi1ia-Padre 
Bernardo), que já está implantada, evitando a transposição das escar
pas da serra Miguel Inácio e mais uma faixa de relevos de topo aguça
do (a23), para os quais seriam neoessárias inúmeras obras de arte A 
partir da G0-404 até Dois Irmãos, a rodovia atravessaria uma área de 
relevos de topo plano (t41 ), na Depressão lntermontana. O rio Verde 
constitui o curso de água mais importante a ser transposto. No seg
mento Uruaçu-São Miguel do Araguaia sugere-se que a rodovia apro
veite um trecho da BR-153 até a cidade Campinorte. A partir daí 
pode ser aproveitada uma seção de 15 km de uma rodovia estadual 
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já implantada, evitando-se atravessar uma área de relevos de topo 
aguçado (a22). Desse ponto em diante, procurou-se, na medida do 
poss(vel, plotar a rodovia em relevos de topos planos, com inter
flúvios amplos e drenagem pouco aprofundada (t41). Entretanto, 
será neoessárlo superar pequenos trechos de relevos mais dissecados 
(c31 e t32) Nesse trajeto será preciso atravessar os rios dos Bois, 
Gregório e Pintado. Para a pavimentação desses trechos, a ocorrência 
generalizada de crostas ferruginosas na área facilitará a obtenção de 
material para compactação e pavirmentaç.ão dos mesmos. O trecho que 
ligará a localidade de Lu!"s Alves à BR-158, no Mato Grosso, cons
titui a seção mais problemática da BR-D80 a ser implantada na Fo
lha SD. 22 Goiás. Esse fato está ligado à presença de áreas inundáveis 
da Plan(cie do Bananal, numa extensão de 90 km aproximadamente, 
incluindo a travessia dos rios Araguaia, Cristalino e das Mortes. A 
natureza alagada da área oferece opções reduzidas para a construção 
da estrada. A elevação do leito da estrada constitui um ponto básico 
para solucionar o problema. Na medida em que se queira melhorar a 
qualidade da estrada, medidas mais onerosas precisarão ser tomadas. 
Ma mede, Ross e Santos (1 981) na área cont(gua a norte (Folhas SC. 
22 Tocantins) já haviam diagnosticado problemas idênticos a serem 
enfrentados na B R-242. Considerando que grande parte das rodovias 
existentes apresenta problemas relacionados a desmoronamento de 
leito, alagamento das laterais e deslocamento dos tubulões, é neoessá
rio atentar para aspectos como: 
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- o material de empréstimo deve ser retirado a uma certa distância, 
a fim de que se evite a formação de lagoas perenes marginais à estrada; 

- o leito da estrada deverá ser mais amplo, uma vez que a erosão nas 
laterais do mesmo atingirá parte dele; 

-na pavimentação do leito deve ser empregado cascalho de material 
de natureza concrecionária; 

- a colocação de tubulões na área da planicie de inundação deve 
obedecer a um espaçamento de aproximadamente 500 m para contra
balançar o jogo natural das águas nas enchentes; e 
- as laterais dos aterros exigirão medidas de precaução no sentido 
de se evitar o impacto da chuva no per iodo chuvoso. 

A transposição dos três maiores rios - Araguaia, Cristalino e das 
Mortes - pode ser feita através de serviços de balsas tão comuns na 
região, deixando a construção de pontes como medida a ser tomada 
a longo prazo. A partir do rio das Mortes para oeste até a BR-158, 
sugere-se que o traçado original da BR-DBO seja deslocado para nor
te, com o intuito de se desviar das áreas mais dissecadas da serra do 
Roncador, na borda do Planalto dos Parecis Observando-se a Figura 
2 17, nota-se que esse trecho da estrada atravessará principal mente 
áreas de superfícies aplanadas ou com fraca dissecação, na Depressão 
do Araguaia, e relevos de topos tabulares com drenagem pouco apro
fundada do Planalto dos Parecis. Entre essas duas áreas ocorre uma 

estreita faixa de relevos mais difíceis, de topos convexos, correspon
dendo à parte menos dissecada da serra do Roncador. 

Na categoria das rodovias transversais, a BR-251, parcialmente 
implantada, está projetada para ligar Ilhéus (BA) a Cuiabá (MT) 
Apenas dois trechos dessa rodovia acham-se implantados em Goiás: 
um entre a BR-414 e a cidade de Rialma e o outro entre as cidades 
de Araguapaz e Aruanã Em Mato Grosso há trechos muito restritos 
implantados entre o rio Araguaia e o limite oeste da Folha. Os trechos 
implantados em Goiás estão bem plotados, no tocante ao fator relevo, 
atravessando áreas com formas de topos convexos e tabulares das De
pressões lntermontanas no trecho BR-414-Rialma A seção Arua
nã-Araguapaz também está bem posicionada, cortando relevo de to
po plano com interflúvios amplos (t41) e superfície pediplanada (Epl 
da Depressão do Araguaia. De Aruanã até o vale do rio do Peixe, no 
trecho Arunã -Araguapaz, as condições da estrada são precárias prin
cipalmente pelo fato de as caixas de empréstimo estarem localizadas 
nas faixas laterais da estrada. 

Para os trechos projetados, podem-se prever situações e fazer suges
tões. Assim, o trecho Ceres-Araguapaz, via Ruj:Jiataba ( Fig. 2 16), 
atravessará áreas de relevos de topos planos e convexos, que não 
encontrarão grandes dificuldades para a abertura da estrada. Em al
guns trechos, nesse percurso, existem maciços residuais componentes 
do Planalto do Alto Tocantins-Parana1ba e que foram englobados co-
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mo relevos serranos. Como eles não são contínuos, o terraço sugerido 
contorna esses residuais. 

Um outro trecho sugerido é aquele entre a BR-414 e Brasília 
Como se trata de urna área onde existem algumas estradas estaduais 
em boas condições de tráfego, sugere-se que alguns trechos das mes
mas sejam englobados na BR-251, evitando-se entre outras coisas a 
transposição da área de relevos Sf!rranos da serra Miguel Inácio, Deste 
modo, partindo da conexão com a BR-414, a rodovia aproveitaria 
uma ligação entre a BR-414 e G0-{)60, A partir daí, sugere-se um 
trecho de 30 km até a G0-404, seguindo-se por essa rodovia até 
Bras111a. O trecho sugerido atravessará relevos de topo plano e inter
flúvlos amplos (t41 e t42) que são favoráveis à abertura de tJstradas. 

No Estado de Mato Grosso, a rodovia BR-251 atravessará um tre
cho da Plan(cie do Bananal, Contudo o grau de alagamento é multo 
menor do que aquele que a BR-080 vai enfrentar mais a norte Ven
cida a Plant'cie do Bananal, entra-se numa área de relevos de fraca 
dissecação da Depressão do Araguaia até a cidade de Nova Bras1lia. 
O relevo é plano, não constituindo empecilho à abertura da rodovia. 
A partir de Nova Bras1lia já existe uma trecho de 50 km Implantado 
até a rodovia MT-110. A partir da( para oeste até o limite da Folha 
a rodovia foi plotada, na medida do possível, em áreas onde a disse~ 
cação é menos Intensa. Entretanto, o maior problema é a ocorrência 
de "areões", que apresentam dificuldades para a implantação e manu
tenção do leito. Há trechos dessa rodovia na Folha cont(gua a oeste 
(SD. 21 Cuiabá} que estão praticamente desativados pelo tráfego 
regional, que utiliza a B R-{)70 para suas ligações transversais. 

A B R-242 está planejada para adentrar na área mapeada em senti
do oeste~este, vindo da Folha SD. 21 Cuiabá até a BR-158. Atraves
sará relevos de topos planos, interflúvio~ amplos com drenagem 
pouco aprofundada (t51) sob cobertura de Floresta Tropical Entre
tanto, os maiores cursos de água têm sentido S-N, o que implicará 
obrigatoriamente a construção de pontes ou serviços de balsas 
Nessa área também ocorrem solos arenosos, que trarão problemas 
para a abertura e dificultarão a conservação da mesma. Para essa rodo
via não se têm maiores sugestões a fazer, a não ser que se desloque o 
traçado um pouco para sul, como assinala a Figura 2.16. 

2. 6. 2. 2,- As rodovias estaduais 

Como já foi mencionado no início do capítulo, a rede rodoviária no 
Estado de Goiás na área da Folha em estudo é bem desenvolvida, As 
rodovias estaduais estão plotadas e o serviço de manutenção é regu
lar, notadamente na área sudeste da Folha, Já em Mato Grosso, a 
malha rodoviária é bem mais escassa, concentrando-se a sudoeste da 
Folha, 

Tendo em vista a escala de mapeamento, serão feitas aqui observa
ções e sugestões em torno das principais rodovias estaduais que têm 
importá nela no âmbito regional, 

Em Goiás há rodovias que atravessam praticamente toda a Folha 
em sentido aproximado sul-norte, como por exemplo a G0-164, 
que liga a cidade de Goiás, a sul, até Alvorada, a norte, com um total 
aproximado de 650 km, 

Dessa rodovia (G0-164) partem diversas outras em sentido E-0, 
até as margens do rio Araguaia Como mostra a Figura 2.16, as rodo
vias G0-239, G0-336, G0-334 e G0-530/BR-251 são as principais. 

De modo geral, a G0-164 está bem plotada, com o trecho Ara
guapaz-Goiás asfaltado. F oi aberta sobre relevos planos de superfície 
pediplanada ou com fraca dissecação da Depressão do Araguaia, ex
cessão feito quando atinge os relevos de topo aguçado do Planalto 
do Alto Tocantlns-Paranalba, nas proximidades da cidade de Goiás. 
Nessa área, embora a rodovia esteja em boas condições de tráfego, 
observou-se que nos cortes as vertentes estão desprotegidas. Como as 
rochas são muito alteradas, os deslizamentos são constantes. As rodo
vias que dão acesso a Aruanã - G0-173, G0-070, G0-324 e 
G0-538/BR-251 -são importantes, uma vez que aquela cidade desem
penha papel de relevância para o turismo no rio Araguaia. Dessas 
rodovias, as G0-070 e G0-538/BR-251 apresentam boas condições 
de uso, mesmo na época das chuvas. Em contrapartida as G0-173 
e G0-324, no período chuvoso, ficam praticamente Intransitáveis 
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em decorrência de diversos fatores tais como solos argilosos, presença 
de lagoas, e a dificuldade de atravessar os rtos devido ao mal dimensio
namento dos tubulões. 

Na época das chuvas, os tubuiões dos ribeirões Plnda íba e Eldora
do, na G0-173, não suportaram o aumento do volume de água e se 
deslocaram, causando desmoronamento no leito da estrada. Nesse 
caso, o dimensionamento correto dos tubulões por si só não resolveria 
o problema, uma vez que com as enchentes a energia da água é mais 
forte, causando violento impacto nos tubulões, que não resistem à 
prflssão e se deslocam. Será preciso utilizar técnicas diferentes, como, 
por exemplo, muradas e gabiões e dissipadores de energia, que solu
cionariam o problema em caráter definitivo. 

A G0-244 ligando a BR-153 (acima de Porangatu) a Lu(s Alves, 
via São Miguel do Araguaia, é uma rodovia bem implantada e em boas 
condições de tráfego na Elpoca da seca. O mesmo ocorre com a G0-
237, que liga Uruaçu a Niquelândia. 

Em Goiás, segundo o Mapa Rodoviário Estadual (1979), cinco es
tradas estão projetadas. São as rodovias G0-{)80, G0-154, G0-239, 
G0-241. Salienta-se que três dessas rodovias (G0-164 G0-142 e 
G0-241) já têm trechos implantados ' 

Para os traçados propostos, sugerem-se aqui alguns reajustes, como 
mostra a Figura 2.16. Deste modo, para a G0-{)80, que ligará Nique
lândia a Paranã, fora da área mapeada, sugere-se em primeiro lugar 
que a rodovia aproveite trechos de estradas já abertas na área de Ni
quelândia Isto evitará a superposição de traçados e diminuirá o ônus 
com a abertura de novos trechos, visto ser a área muito dissecada. Em 
seguida cortará formas tabulares na Depressão lntermontana. A trans
posição do rio Bagagem necessitará de ponte. Após esse rio, entrar-se-á 
no trecho mais crítico da rodovia, qual seja, o correspondente à serra 
da Mesa até Minaçu, Essa área é bastante dissecada em formas aguça
das e convexas. Apesar das dificuldades a enfrentar, esse trecho é 
importante, porque vai cortar uma área em que as ligações rodoviárias 
são escassas. A partir de Minaçu até o limite leste da Folha, sugere-se 
que a rodovia seja deslocada para leste, evitando assim a transposição 
de áreas dissecadas em formas aguçadas. O trecho sugerido cortará 
áreas de superfície pediplanada (Ep) e de formas tabulares e conve
xas com drenagem pouco aprofundada (t12 e c21). Segue um tre
cho de diflcil transposição correspondendo a formas de topo aguçado 
(a23) do Planalto do Alto Tocantins-Parana(ba. 

A rodovia G0-154 está projetada para ligar a cidade de Santa Te
rezinha de Goiás a Novo Planalto, com direção aproximada sul-norte, 
Sugere-se também que essa rodovia aproveite alguns trechos de estra
das já implantadas e que atravessam os rios do Peixe e dos Bois, 
evitando-se assim a construção de novas pontes caso se queira seguir 
o traçado original. Depois de ultrapassar o rio dos Bois, recomenda-se 
que o leito da estrada seja deslocado para leste, a fim de evitar uma 
área mais dissecada em formas convexas (c22). A partir daí, a estrada 
aproveitaria um trecho já implantado, atravessaria o rio Gregório 
conectando-se com a rodovia BR-{)80, tomando em seguida rumo 
norte. Nesse trajeto, o traçado deverá ser deslocado um pouco para 
leste, até atingir a local idade de Cruzeiro, partindo daí para Novo 
Planalto. Em todo esse percurso atravessará área de relevos de topos 
planos e drenagem pouco aprofundada (t41). Na sugestão ora apre
sentada, procurou-se plotar a rodovia nos interflúvios, evitando-se, 
quando da abertura, construções de pontes e outras obras de arte, 

Da cidade de Mara Rosa até a G0-164 em direção leste-oeste, 
há uma estrada projetada, a G0-239, cujo trecho a partir da( até a 
localidade Bandeirantes já está implantado. Como vem sendo efetua
do, aqui também se devem aproveitar alguns segmentos de rodovias 
já implantadas. Deste modo, dois pequenos trechos estão sendo pro
postos para que sejam aproveitados pela rodovia, como assinala a 
Figura 2.16. Ao atravessar o rio dos Bois sugere-se que a rodovia 
obedeça seu traçado original. 

A G0-142 tem sentido sul-norte e seu plano é ligar Santa Teresa a 
Peixe no extremo norte da Folha, onde a ligação de Santa Teresa-Ma
ta Azul já está efetuada, Entre as cidades Mata Azul e Peixe existem 
algumas estradas que permitem a circulação. Desta maneira, pro
põe-se que essas estradas sejam incorporadas pela G0-142. 

O plano da G0-241 é ligar a cidade Estrela do Norte a São MI
guel do Araguaia, em sentido sudeste-noroeste aproximadamente. 



Salienta-se que do trecho Estrela do Norte-Mutunópolis até a locali
dade de Cruzeiro, há estradas estaduais que poderão ser incorporadas 
à G0-241, pelas mesmas razões acima citadas na G0-142. Nesse 
trecho há, ainda, a transposição da serra Azul, que não trará grandes 
problemas se se aproveitar a estrada já existente. De Cruzeiro até São 
Miguel do Araguaia, a estrada atravessará relevos de topos planos (t41 ) 
da Depressão do Araguaia. Duas pontes serão necessárias, uma para 
transpor um afluente do rio Gregório, outra para conectar as duas 
margens do rio Pintado. 

As estradas estaduais de Mato Grosso, de modo geral, são bem 
projetadas e implantadas São sempre cascalhadas, entretanto, quase 
sempre apresentam problemas relacionados à presença de "areões". 
Por outro lado, como na área a ocorrência de material concrecioná
rio é generalizada, o problema de compactação e pavimentação do 
leito é sanado satisfatoriamente. 

Quatro estradas mato-grossenses se destacam na área mapeada. 
São as rodovias MT-326, conhecida na região como "estrada do cal
cário", MT-336, MT-11 O e MT -020. 

A MT-326 liga as cidades de Cocal inha e Canarana, em sentido 
leste-oeste. Atravessa parte da Planr'cie do Bananal e em seguida os 
relevos de superfície aplanada ou com pouca dissecação da Depres
são do Araguaia até aproximadamente a BR-158 A partir dar' até 
Canarana, corta relevos de topos tabulares com drenagem pouco apro
fundada do Planalto dos Parecis. A denominação "Estrada do Caká
rio" deve-se ao fato de se explorar rochas calcárias da serra Santa 
Terezinha, nas proximidades do rio das Mortes. A exploração e a 
administração da jazida são de responsabilidade da CONAGRO. 
Esse calcário será destinado aos associados da COPE R CANA (Coope
rativa Mista Agrr'cola Canarana), filiados em Mato Grosso (Vilas Boas, 
1978) Depreende-se então a importância dessa rodovia, que está 
bem plotada, em boas condições de uso e com serviço de balsas para a 
travessia do rio das Mortes. Além desse rio, essa rodovia cruza os rios 
Água Suja, Curuá ou Cururu e Água Preta, para os quais pontes estão 
sendo constru (das. Existe uma ligação entre a cidade de Canarana e a 
localidade de Garapu, em boas condições de uso. A partir de Garapu, 
em sentido NE-SO, a MT -020 que apresenta dois trechos abertos 
e um a ser implantado De Garapu até as proximidades da Vila Culue
ne, como assinala a Figura 2.16, encontra-se o primeiro trecho implan
tado. O leito é cascalhado e as condições de tráfego são boas Corres
panda a parte do Planalto àos Parecis onde o relevo apresenta topos 
tabulares com drenagem pouco aprofundada Segue-se a segunda 
seção a ser implantada, qual seja, a que une a Vila Culuene à localida
de de Retiro. Esse trecho não necessitará de ajustes, pois está confor
me o relevo A parte seguinte já está implantada e vai de Retiro até 
ultrapassar os limites oeste da área mapeada Atravessa os relevos 
colinosos e de topos planos da Depressão lnterplanáltica de Parana
tinga O piso da depressão é concrecionário, o que facilita a conser
vação da estrada e lhe permite boas condições de uso 

O projeto da MT-11 O é ligar a cidade de Batovi à localidade de Gara
pu, em sentido aproximado sul-norte Metade desse percurso já está 
implantado e corresponde à seção Batovi-BR-251 De Batovi até o 
entroncamento com a BR-070 ocorrem relevos colinosos e tabulares 
com interfl úvios pouco extensos, e drenagem relativamente intensa, o 
que implica um grande número de pontes A partir da BR-070, 
passando por Toricuejo até a conexão com a BR-251, a MT-110 
corta relevos de topo aguçado com densa rede de drenagem. Tam
bém af a presença de inúmeras pontes em estado precário, como no 
caso anterior, dificulta o uso da rodovia. Deste ponto, ou seja, da co
nexão com a BR-251 até Garapu, a estrada está projetada Sugere-se 
que o traçado seja desviado para leste, para que se evite a ultrapassa
gem de relevos escarpados da borda do Planalto dos Parecis 

A MT-336 está plotada entre a localidade Toricuejo e a BR-158, 
nas proximidades da cidade de Barra do Garças A rodovia atravessa 
áreas de relevos de topos aguçados, o que dá um caráter acidentado 
à topografia, dificultando o tráfego Verificou-se que um dos maiores 
problemas dessa rodovia é a travessia dos cursos de água Os 
"areões" que aí ocorrem são pouco espessos (50 em aproximadamen
te), sobre material concrecionário rígido, o que não traz problemas 
para a conservação da rodovia 

Resta salientar que na área existem divetsas estradas vicinais que 
são bastante aproveitadas para se atingir propriedades rurais. Malgra-

do o fato de serem constru (das na maioria das vezes com pouca técni
ca, resultam em obras de grande utilidade quase sempre ajustadas 
às condições do relevo mesmo que eventual mente fiquem fora de uso 
devido às chuvas. 

2 6. 3- A navegação fluvial 

A área mapeada i,Jpresenta vias fluviais de grande expressividade, como 
é o caso dos rios Araguaia, Tocantins, Xingu, das Mortes, Maranhão, 
das Almas, entre outros A importância da navegação fluvial na área 
restringe-se à circulação de_ pequenos barcos e "voadeiras", principal
mente pelas populações ribeirinhas. A ausência de uma navegação 
mais efetiva deve-se provavelmente a fatores de ordem natural, como a 
presença de corredeiras, bancos de areia e a um processo histórico da 
região. Até a década de sessenta predominava uma cultura de subsis
tência, que não necessitava de transportes a longa distância. Posterior
mente, com a criação de vários projetos agropecuários, que necessi
tavam de vias de transporte para o escoamento de seus produtos, 
foram criadas as rodovias. Entretanto as vias fluviais que poderiam 
ser aproveitadas para esse fim continuaram restritas à circulação local 
das populações que habitam as margens dos rios 

Analisando-se os fatores de ordem natural que dificultam a navega
ção, tem-se que çonsiderar o alto e médio curso do rio Araguaia. O 
alto curso corresponde ao trecho das nascentes até a cidade de Regis
tro do Araguaia, enquanto que o médio vai da( até a localidade de 
Santa Isabel do Araguaia, já fora da área mapeada No alto curso 
"acusando o maior gradiente médio de todo o rio, cerca de 1,2 m I 
km e atingindo uma profundidade mt'nima de 0,30 m, que se revela 
a mais reduzida ao longo do mesmo, constitui o trecho desfavorá
vel à navegação, que chega a ser impraticável no período seco" (lnno
cêncio, 1977). Sabe-se que a época da vazante ocorre entre abril e 
setembro. Observou-se, na vazante, que na travessia da balsa entre as 
cidades de Registro do Araguaia (GO) e Araguaiana (MT), o canal di
vaga bastante no leito, obrigando a um reconhecimento diário antes 
de serem iniciados os trabalhos rotineiros da travessia Esse fato pode 
ser extrapolado para a localidade de Tacaiú, mais a norte, onde se 
observaram, também, locais onde a balsa aparta em diferentes pontos, 
dependendo da posição do canal. Isso vai exigir obras de balizamento 
e sinalização se se quiser implantar futuramente uma navegação de 
maior porte. 

O alto Tocantins corresponde ao trecho das nascentes até a cacho
eira do Lajeado, fora da área mapeada, com 1 060 km de extensão 
Caracteriza-se por apresentar um conjunto de seções constitu idas por 
longos trechos navegáveis e outras por sucessões de degraus, que I i
mitam a montante e a jusante os vários n(veis de base local Entre a 
confluência do Paranã e a cidade de Peixe ocorrem as cachoeiras do 
Tropeço Grande e Tropeço Pequeno e entre as desembocaduras do 
córrego Mumbuca e o travessão São Miguel ocorrem inúmeros rápidos 
e cachoeiras Para montante começam a aparecer ilhas e bancos de 
areia, além de corredeiras e rápidos; todos esses acidentes funcionam 
como pequenos empecilhos à navegação 

O rio Tocantins apresenta uma seca máxima de agosto a setembro, 
onde em numerosos trechos a lâmina de água chega a 1 m alcançando 
em algumas localidades apenas 0,60 m. Por outro lado, há em alguns 
trechos um conglomerado limonítico, que favorece a formação de um 
obstáculo conhecido localmente como "gorgulho" São pouco es
pessos, às vezes 0,60 m e exigirão a abertura de canal de 1 m de pro
fundidade para passagem de um barco de 3 pés de calado (Barbosa 
et alíi, 1966) 

Ao longo do rio Maranhão, afluente do Tocantins, o leito situa-se 
sobre terrenos pré-cambrianos, aparecendo no seu baixo curso ro
chas do Algonquiano cortadas por filitos, que dão origem a uma se
qüência de rápidos Os maiores obstá cu I os à navegação do rio Tocan
tins, portanto, estão relacionados a desniveis no seu leito, ocasionados 
pela estrutura geológica representada principalmente por granitos 
e basaltos e secundariamente por grauvacas, filitos, gnaisses, quartzi
tos, conglomerados pleistocênicos consolidados e arenitos duros 

No quadrante noroeste da Folha, encontra-se a região do Planalto 
dos Parecis, drenada pelo rio Xingu, que constitui o unico meio de 
circulação existente Entretanto, como ele está inserido numa área de 
reserva indt'gena - Parque Nacional do Xingu -, sua u:ilização para 
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desenvolver projetos de navegação deverá ser precedida de estudos e 
do estabelecimento de um código de uso. O rio Xlngu nessa área 
apresenta uma vasta calha fluvial holocênica. Seu canal, embora mos
tre trechos sinuosos, apresenta outros retilíneos que oferecem boas 
condiç<'les de navegabilldade. Seu leito, em função da estrutura geo
lógica que atravessa (Terchlrlo-duaternárlo), não apresenta desní
veis, o que constitui um ponto favorável à navegação. De modo ge
ral, portanto, o rio Xingu apresenta boas condições naturais de nave
gabilldade na área em apreço, 

O curso do rio das Mortes apresenta caracterlsticas geomorfoló
gicas que restringem a navegação. Seu traçado é sinuoso, apresentando 
curvas meândrlcas e larga planlcie fluvial. Esse aspecto é visível entre 
a ilha do Bananal no limite norte da Folha e as proximidades da loca
lidade de Pimentel Barbosa (Folha SD 22-V-D) Todo esse trecho até a 
desembocadura do rio Curuá ou Cururu, mais a sul, é totalmente 
navegável. A partir dai, o curso se torna mais retilt'neo e começam a 
aparecer rápidos, que se tornam mais freqüentes à medida que se 
aproxima da cidade de Ministro João Alberto (ex-Xavantlna). Esses 
acidentes dificultam a navegação comportando apenas circulação de 
barcos de pequeno calado. Dat' para montante, no contato das unida
des geomorfológicas, Depressão do Araguaia e Planalto dos Guima
rães, os acidentes morfológicos se tornam mais enérgicos, aparecendo 
no leito barras rochosas, corredeiras e cachoeiras que praticamente 
impedem a navegação. 

Os demais rios, como das Almas, Vermelho, Culuene, Claro, das 
Garças, Crixás, entre outros, não oferecem multas condições de nave
gação, ou por terem seus cursos acidentados, ou por terem trechos 
retificados e utilizados em garimpagens. Nos rios Maranhão, Culuene 
e das Garças é razoável o número de garimpos de diamantes e ouro 
principalmente 

~ 
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Do que foi exposto, conclui-se que a navegação E! dlft'cll em de
corrência de fatores de ordem natural e da própria história econômi
ca da região. Entretanto, os Impedimentos de ordem natural não cons
tituem obstáculos sérios à navegação, dada a evolução tecnológica 
das obras de engenharia hidráulica em benefício do homem. Por outro 
lado, esses mesmos obstáculos de ordem natural que dificultam a 
navegação oferecem possibilidades de um aproveitamento eficaz das 
águas dos rios, como a construção de represas e barragens. Obras 
desse tipo supririam a região com benefícios como a obtenção de 
energia elétrica, armazenamento de água pera Irrigação e regulariza
ção do nível dos rios. 

2 6. 4 -Aproveitamento do potencial hidrelétrico 

Se, por um lado, a presença de cachoeiras e corredeiras funciona como 
um elemento de restrição à navegação fluvial na Folha SD. 22 Goiás, 
por outro, essa situação facilita o aproveitamento do potencial hidre
létrico Os saltos, cachoeiras e corredeiras oferecem, em princípio, 
as condições necessárias básicas à Instalação de usinas. A presença de 
gargantas de superlmposlção constitui elemento de grande vai ia, 
posto que diminui o custo da construção de barragens e oferece maior 
resi~têncla à pressão da água. Do mesmo modo, a existência de relevos 
residuais marginais ao canal fluvial auxilia o represamento das águas. 
No lado leste da Folha, na área dos relevos vigorosos do Planalto do 
Alto Tocantins-Paranatba existem pontos, gargantas de superimposi
ção, que são propícios a sítios para hidrelétricas, principalmente no 
rio Maranhão, 

A Figura 2,18 mostra que os sitias propostos para estudos de via
bilidade hidrelétricas estão localizados nos rios Paranã, das Mortes, das 
Garças e Culuene. 

o 
Porangatu 

o 
Toguatlngo 
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Fig 2 18- Sítios propícios à instalação de usinas hidrelétricas. 

J58/GEOMORFOLOGIA 



Geomorfologlcamente , um dos melhores pontos para a localização 
de uma hidre létrica é onde o r io Paranã forma uma passagem eplgênl· 
ca, como ilust ra a Figura 2.1 9, entre o extremo norte da ser ra do Bo 
que irão e o extremo sul de um dos relevos residuais da serra do Bana· 
nal, ambos componentes do Planalto do Al to Toca nt lns-Paranaoba 
(solio n<? 11. A área não aprese n ta fa lhas e as ll to logias pré·cambrianas 
de natu reza qua rtzít ica do Grupo Arao· são fatores favoráveis à cons· 
t rução de ba rragens. 

No Plana lto dos Guimarães (oeste da Fo lha), o r io das Mortes e o 
das Garças também apresentam possibilidades de aproveitamento do 
pote ncial hldnlu lico pa ra o fornecí mento de e nergia e létrica . 

O rio das Mortes. da foz do córrego Areões !S D. 22-Y -Bl para 
montante, apresenta uma seqüência de nlpldos. correde iras e cachoei
ras que favorece sobremodo a locação de s.-tios para hid relétricas . 
Uma das cachoeiras conhecidas é a da Fumaça, que se localiza a uns 
50 km. em linha reta , da localidade de Toricuejo para no rt e (stllo 
nC? 21. Segundo dados da cana topográf ica da D . S. G . a 1 :100.000 
(Folha SD.22-Y-C-II I). o desn(vel nesse t recho do rio é da ordem 

de 40 m e m 7,5 km. Se por um lauo essa queda é a mplamente favorá · 
vel à local ização de uma barragem, a prese nça de fal has na área de 
ll tologlas da Fo rmação Ponta Grossa (sil titos, folhelhos} exiglrll reso· 
lução t dcnica apro priada. Há' tambám problemas relacio nados a pon
tos de fuga de água. 

A aproxomadame n te 50 km para sul da local id ade de T orocue jo, 
o bserva-se pela carta topográ ri ca da D . S . G . a 1 :100.000 (Fo lha SD . 
22-Y-G-11) que o rio das Mortes ap resenta um desnível de 40 m 
em 4 km. Nesse trecho oco rrem 13 rá pidos. Embora as lltologlas da 
Formação Aquidauana seja m lriáve is (a renitos, siltitos argilosos o mar
gosos, folhelhos) , o s(t lo n<? 3, pelas suas condições f (sicas, d bastante 
favo r<ivel . 

Para o rio das Garças, seleclonou-se um sftio localizado a apro xl· 
mada mente 50 km, em linha reta, a oeste da localidade de General 
Carne iro e a 40 km ac ima da desembocadura do córrego Mo rro da 
Mesa, na Fo lha SD.22-Y-C. Nessa área, embora não haja desni· 
veis, o rio está encaixado e não há fa lhas evidentes. A p resença de re· 
levos re siduais que balizam o trecho do rio fo i um fa to r considerado 

Fog. 2 19- Confluêncoa dos rios Paranã e Maranhão. Svgestao para hodrelélroca. Folha S0.22·X·B 
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para a escolha do sitio n9 4. Entretanto as litologias friáveis da For
mação Aquidauana (arenitos, siltitos, siltitos argilosos, conglomera
dos) devem ser levadas em consideração, posto que esses tipos de ro
chas não são favoráveis à construção de obras dessa natureza. Uma 
pequena usina nesse ponto poderia atender a demanda imediata de 
Batovi a SO e General Carneiro a E N E 

O rio Culuene ao atravessar a Depressão lnterplanáltica de Parana
tinga apresenta um segmento de 80 km, localizado entre a foz do rio 
Quinze de Agosto e a do Couto Magalhães, onde se observam cerca 
de uns quinze desniveis entre corredeiras e cachoeiras Sabe-se que já 
existe uma pequena hidrelétrica no rio Culuene. O sr'tio sugerido 
neste relatório relaciona-se à cachoeira Piratas, logo após um trecho 
meândrico do rio (sr"tio n9 4). A cachoeira situa-se a uns 1 O km abai
xo da localidade denominada Retiro. Essa usina atenderia principal
mente a demanda de Retiro, Garapu e Canarana, mais a nordeste, na 
Folha SD 22-V-C Litologicamente os arenitos da F armação Dia
mantino não apresentam problemas. 

Além do rio Culuene, os rios Curisevo e Pacuneiros, na Depres
são lnterplanáltica de Paranatinga e na passagem da Depressão para o 
Planalto dos Parecis, apresentam considerável número de rápidos e 
corredeiras, que são um potencial a ser explorado. Isto ainda é mais 
acentuado se se considerar que ambos constituem rios superimpostos 

2. 6. 5- Potencial turlstico 

O interesse que os turistas têm pelo rio Araguaia, suas águas I impidas, 
suas praias e sua rica fauna aquática constituem atrativos ao desenvol
vimento de atividades de pesca, esportes náuticos e veraneio, Na pre
sente Folha, o trecho mais procurado do rio está entre as localidades 
de Lur's Alves, a norte, e fazenda Tacaiú, a sul, perfazendo um total de 
aproximadamente 350 km Nesse trecho a cidade de Aruanã é um dos 
locais mais procurados, aoesar das precárias condições da infra-estru
tura A maioria das pessoas que busca Aruanã prefere acampar 
nas praias e ilhas do rio. O trecho navegável do rio das Mortes é muito 
procurado pelos caravaneiros que se propõem a pescar e caçar, sendo a 
fazenda Dom Bosco, nas proximidades do lago Dom Bosco, um 
dos locais mais conhecidos (Vilas Boas, 1978) Em Britânia, nas 
proximidades do rio Vermelho, existe a Lagoa dos Tigres, uma área 
que poderia ser melhor explorada pelo turismo regional Assim o apro
veitamento racional desses locais necessitúrá do estabelecimento de 
uma infra-estrutura adequada, na medida em que a instalação de um 
complexo turístico implica também a melhoria das vias de acesso 

Outros locais apresentam condições de aproveitamento a longo 
ou médio prazo. ~ o caso, por exemplo, da área da serra Santa Tere
zrnha (Folha SD 22-Y-B) nas proximidades do rio das Mortes e 
cortada pela MT-326 (Estrada do Calcário) Nessa área de litologias 
calcárias, há duas grutas, lagoas calcárias, algumas com "fervedouros" 
de água cristalina que constituem potencial a ser explorado (Vilas 
Boas, op c1t) 

No quadrante leste da Folha, na área de relevos do Planalto do 
Alto Tocantins-Paranarba, representados pelas serras Dourada, da 
Mesa, do Passa Nove, da Mantiqueira entre outras, encontram-se 
áreas de beleza paisagística, além de apresentarem a vantagem de 
ocorrência de fontes termais e água mineral. Esses locais, racionalmen
te utilizados, poderão servir como estações hidrominerais, tendo como 
centros emissores de turismo Brasília e Goiânia, principalmente 

Na área da serra da Mesa, nas proximidades de Minaçu, existe 
uma estância hidrotermal, explorada e administrada pela Samara Tu
rismo Essa estância possui piscinas, pequena infra-estrutura e uma 
pista de pouso O maior problema nessa área é o acesso por terra, A 
abertura da G0-080 facilitará o acesso ao local, 

No sul da Folha, a 8 km da cidade de Barra do Garças, existe uma 
estação mineral, Termas de Mato Grosso (TERMT), ligada ao córre
go Agua Quente, de águas sulfurosas. Entretanto as instalações das 
termas são bastante precárias, Devidamente explorado, o local poderia 
constituir uma área de lazer, pois dispõe de acesso fácil 

Sabe-se, através de indicação bibliográfica, da existência de outras 
fontes termais Assim, Almeida (1959) refere-se a fontes de águas 
termais nos vales dos rios Araguaia e das Garças como conseqüência 
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de reativações modernas na área da serra Azul Girado & Linrlen
mayer (1969) também se referem a uma série de "surgências de fontes 
termais" localizadas a 8 km a sudeste de General Carneiro. 

A 20 km de ltapirapuã (Folha SD. 22-Z-C) pela rodovia G0-
070, encontra-se a localidade de São João da Guarita, onde exis
tem duas fontes de águas minerais e sulfurosas Entretanto, a localida
de não possui nenhuma infra-estrutura 

Nas proximidades de Corumbá de Goiás, a sul da Folha SD. 22-
Z-D, o rio Corumbá atravessa rochas do Grupo Araxá numa área fa
lhada, proporcionando a ocorrência de saltos, dentre os quais o salto 
de Corumbá é o mais conhecido. A área é bastante procurada em fins 
de semana O acesso ao salto é feito por uma estrada vicinal à BR-
414, que não apresenta boas condições. 

Resta salientar que as festas folclóricas-religiosas-populares encon
tram em duas cidades da área em apreço -Goiás e Pirinópolis -pro
jeção regional Entretanto, essas cidades também não dispõem de 
infra-estrutura adequada para receber o nu mero de turistas que a fi uem 
na época de festas Goiás, capital do estado até 1937, está localizada 
às margens do rio Vermelho, a 560 m de altitude, no sul da Folha 
Dista 132 km de Goiânia pela G0-070 De Brasilia a Goiás são 335 
km percorridos pela BR-153 até Goiânia e dar' segue pela G0-070, 
Ambas as rodovias são asfaltadas e apresentam vistas de rara beleza 
em função das áreas que atravessam. O relevo se apresenta movi
mentado, sendo que nas proximidades da cidade aparecem residuais 
quartzrticos Pirenópolis está localizada nos contrafortes da serra dos 
Pirineus às margens do rio das Almas, a uma altitude de 750 m Dista 
125 km de Goiânia e 168 km de Brasrlia Os "montes" Pirineus siiG 
uma borda do planalto, dissecada em formas convexas, patamares e 
escarpas de falhas, conferindo um interessante quadro paisagístico. 
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A - Borda noroeste oo Planallo do O•stri to Federal A regularidade do lopo cor responde à superfície cimei ra 
que se enconlra contornada por relevos mui lo dissecados, com profundos vales em forma de V SO 22-Z-0 

Julho/ 1978 

B - Serra do Passa Nove Relevos em formas aguçadas. com sucessão de vales em V Corresponde, es1ru· 
turafmente. a um anliclinório, onde o relevo é colonizado nas bordas por vegetação densa e no topo por Savana 

Parque SO 22-Z·B Julho/ 1978 
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A - Borda da Serra da Mesa Notar a l inha de crista talhada em quartzi to e sec•onada por vale em e/use 
SD 22·X·D Julho/1978 

8 - Serra Dourada A drena· 
gem secionou a estrutura incli· 
nada da serra (flogback). abrin· 
do uma e/use muito nítida 

SD 22·X·D Julho/1978 



A - Aspecto da erosão dllerenclal As lltologras mais resistentes do Grupo 1\raxá exibem afloramentos rochOsos 
na dissecação do Planalto Central Goiano SO 22·X·O Julho/1979 

B - Anticlinal escavada no Planalto Cenual Goiano Notar o centro deprimido, onde deveria estar o 1opo da 
anticlinal Trata·se de um relevo invertido SO 22·Z·B Julho/1 §178 

ESTAMPA2111 
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ESTAMPA21V 

A - Serra de Jaraguá O topo plano se encontra truncado por e<osâo. enquanto as bo<das conliguram comijas 
que se ligam a pedimentos colonizados por vegetação SD 22·Z·C Julho/1978 

B - Serra Azul no Planallo dos Guimarães As escarpas abruptas. cobertas em parte por extensos pedimentos. 
articulam o p lanalto com a Depressão do Araguaia SD 22·Y·O Julho/1978 
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A - Planallo dos Guima•ães A e•osão d•lerencial aluou sob•e o planallo, onginando palama•es eslttlluta•s 
SD 22·Y·C Julho/1 976 

B - Secíonamento do Planallo dos Guimarães Apesar do topo plano. a drenagem abriu vales profundos nas bor· 
das do relevo SD 22·Y·D Julho/1978 

ESTAMPA 2V 
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ESTAMPA 2VI 

A - Ser·a do Roncador Denominação regional dada à borda do Planalto dos Parecis, que apare-:e ao lundo 
Em primeiro plano, a Depressão do Araguaia SD 22·V·8 Julho/1978 

a- Rio das Mortes Trecho encachoeirado, na arliculaçáo do nivel superior, com o nivel inlermediário do Plana li o 
dos Guimarães SD 22·Y·C Julho/1978 
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A - Plannllo dos Parccis Relevo plano e homogêneo, com suave dissecação originando lorma$ labulares 
SO 22·V·C Julho/1978 

B- Terraços do rio Críxás·Açu Articulação dos dois níveis através de l'\lptura de declive so 22·X·C Julhofl979 

ESTAMPA 2Vfl 
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ESTAMPA 2VIII 

372/GEOMOR FOLOGI A 

A - Depressão do Araguaia Aspecto geral. onde se evidencia o relevo plano, em área de Latossotos SD 22·X·C 
Julho/ 1979 

B - Pa·,imento detrltico na 
BR·153 Seixos agregados por 
cimento limonítico, recobrindo 
rochas do embasamento na 
Oepressao do T ocantlns SO 22· 

X·B Julho/1979 



A - Confluência dos rios Paranà e Maranhão Os rios são encaixados e apresentam corredeira e i lhas rochosas 
recobertas por fina camada de areia SD 22·X·B Julho/1978 

8 - Depressões lntermontanas Aspec to geral do trecho compreendido entre Goianésia e Barro Alto. sobres· 
saindo, ao lundo, o complexo básico e ultrabásíco de Barro Alto SD 22-Z D Julho/1979 

ESTAMPA21X 
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ESTAMPA 2 X 

374 /GEOMO RFOLOG IA 

A- Carapaças lerrugmosas Tipo de depósito de cober1 ura encon trado na superlicre das Depressccs lntermon 
tanas SO 22-Z·C Jutho/1979 

8 - Áreas penodrcamente mundáveis (Aar) na Planicie do Banana l Trata-se de áreas de acumulação. suteitas 
a Inundações pluviolluviais Em meio &o relevo plano, cresce vegetação arbórea SD 22-Y-8 Julho/1978 



A - Lagoa com auréola de deposoção Localltada em área interlluvral dentro da Planície do Bananal Permanece 
com água, mesmo no período seco SO 22·Y·B Junho/1978 

B - Cord6cs do deposoção do no Araguaia Os diferentes tons do verde marcam as linhas de deposoçao 
do rlo. assinalando um dos aspectos da Planície do Bananal SO 22·Y·B Julho/1978 

ESTAMPA2XI 
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ESTAMPA 2XII 

A- Lagos de meandro na Planície do !3ananal Constituem um dos aspec tos dessa planicoe Notar, ao lundo. os 
depôsitos arenosos no leito do rio Araguaia SD 22-Y-0 Julho/1978 

B - Planlcie do Bananal Visão gera l da planície, no trecho em que é cortada pelo rio das Mortes SO 22·V·O 
Julho/1978 
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RESUMO 

Dando seqüência ao trabalho de Levantamento de Recursos Naturais 
do Brasil, desenvolvido pelo Projeto RADAMBRASI L, foi elaborado 
pela Divisão de Pedologia o Mapa Exploratório de Solos na escala 
1:1.000.000, correspondente à Folha ao milionésimo SD.22 Goiás. 

Os mosaicos semicontrolados de imagens de radar foram os ma
teriais básicos usados para o levantamento, e através de operações 
de campo foram possíveis a localização, a delimitação e a identifica
ção dos solos que ocorrem na região, bem como coletas de amos
tras, objetivando auxiliar na caracterização das diversas unidades ta
xonômicas. 

Com base nas normas e conceitos estabelecidos pelo Serviço Na
cional de Levantamento e Conservação de Solos - EMBRAPA e 
pela "Soil Taxonomy" de 1975, foi realizado o estudo de solos da 
área 

Foram identificadas várias classes de solos, relacionadas a seguir, 
que foram delineadas de acordo com ~s ocorrências, constituindo as 

unidades de mapeamento: Latossolo Amarelo distrófico, Latossolo 
Vermelho-Escuro álico e disÚófico,.Latossolo Roxo distrófico, Latos
solo Vermelho-Amarelo álico e distrófico, Terra Roxa Estruturada 
distrófica e eutrófica, Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica, 
Terra Roxa Estruturada Similar distrófica, Podzólico Verme
lho-Amarelo Eutrófico, Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófi
co, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico, Brunizém 
Avermelhado, Planossolo álico, Cambissolo álico, distrófico e eutrófi
co, Laterita Hidromórfica álica, distrófica e eutrófica, Glei Húmico 
eutrófico, Glei Pouco Húmico distrófico, Areias Quartzosas Hidro
mórficas álicas e distróficas, Areias Ouartzosas álicas e distróficas, 
Regossolo distrófico, Solos Aluviais distróficos, Solos Litólicos álicos, 
distróficos e eutróficos, e Solos Concrecionários d istróficos. 

Verificou-se que 19% dos solos da área se encontram em regiões 
sujeitas a alagamentos periódicos ou permanentes e se concentram 
praticamente na Planície do Bananal e parte da Depressão do Ara
guaia. 
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ABSTRACT 

The Exploratory Soil Map ata scale of 1:1.000.000 corresponding 
to the SD.22 Goiás Sheet was preparetl by the Pedology Division of 
Projeto RADAMBRASI L in continuation of the Natural Resource 
Survey of Brazil. 

The semi-controlled mosaics of radar imagery provided the basic 
material for interpretation, complemented by the field operations 
which made possible the location, delimitation and identification of 
the soils occurring in the region, as well as sample collection to 
assist in defining the various taxonomic units. 

The study of soils in the area was based on the rules and 
concepts established by the National Service of Soil Survey and 
Conservation (Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 
Solos- EMBRAPA) and by Soil Taxonomy de 1975. 

Various soil classes were identified and delineated according to 
their occurrence, forming the mapping units: dystrophic Yellow La· 
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tosol; allic and dystrophic Dark Red Latosol; dystrophic Purple La
toso!; allic and dystrophic Red-Yellow Latosol; dystrophic and 
eutrophic Structured Terra Rossa; latosolic eutrophic Structured 
Terra Rossa; dystrophic Conformable Structured Terra Rossa; 
eutrophic Red-Yellow Podzolic Soil; allic and dystrophic Red
Yellow Podzolic Soil; latosolic dystrophic Red-Yellow Podzolic soil; 
Reddish Prairie Soil; allic Planosol; allic, dystrophic and eutrophic 
Cambisol; allic, dystrophic and eutrophic Hydromorphic Laterite; 
eutrophic Humic Gley; dystrophic Low Humic Gley; allic and 
dystrophic Quatzose Sands; dystrophic Regosol; dystrophic Alluvial 
Soils; allic, dystrophic and eutrophic Lithosols; and dystrophic 
Concretionary Soils. 

19% of the soils of the area are located in regions subject to 
periodic or permanent flooding, concentrated in the Bananal Plain 
and pan of the Araguaia Depression 



3.1 - INTRODUÇÃO 

Tratando-se o Brasil de um país cuja economia é basicamente agrl· 
cola e possuidor de uma vasta extensão territorial, com áreas de 
grande potencial ainda inexploradas, a abertura de novas frentes 
produtoras torna-se cada vez mais necessária. Contudo, para que isto 
seja posslvel, é necessário um estudo básico que vise a facilitar ou 
fornecer dados que contribuam para a separação e/ou seleção de 
áreas com características mais ou menos favoráveis para os tipos de 
utilizações propostos. 

Em se tratando de expansão de fronteiras agrícolas, faz·se neces
sário um planejamento adequado e para 1sto é imprescindível o 
conhecimento do solo, de suas caractadsticas positivas ou negativas 
sob o ponto de vista agrlcola, sua distribuição geográfica, formas de 
relevo de sua ocorrência que são importantes para fins de mecaniza
ção, escoamento de produção etc., além de outros fatores que terão 
forte influência na implantação e execução de qualquer projeto des· 
ta na tu reza. 

O trabalho ora apresentado visou ao levantamento a nivel explo
ratório dos solos que ocorrem na área correspondente à Folha 
SD.22 Goiás, apresentado na escala final 1:1.000.000 e que permite 
que se selecionem áreas potencialmente produtivas com base nas 
informações de localização, extensão, delimitações cartográficas, for· 
mas de relevo e caracterlsticas físicas, quimicas e morfológicas con
tidas no mesmo. 

Por ser um levantamento a nível exploratório, é importante in· 
formar aos usuários que embora tenha sido utilizado material básico 
de qualidade, e da máxima obtenção de dados em viagens de cam
po, o referente trabalho apresenta uma visão geral da área, não 
devendo basear-se unicamente nestes subsidies atividades como a 
implantação de projetos especlficos, que necessitam de levantamen· 
to a n1'vel mais detalhado. 

3.2- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

Situa-se na parte central do País, entre os paralelos 12° e 16"S e os 
meridianos 48° e 54°WGr., correspondendo a uma área de aproxi
madamente 286.770 km' abrangendo parte dos Estados de Goiás e 
de Mato Grosso, além de uma pequena parte do Distr ito Federal a 
sudeste. 

Várias c1dades se destacam pela sua importãnc1a para o desenvol 
vimento da reg1ão, tanto no aspecto econômico como cultural, entre 
elas: Goiás, P~r1n6polis, Corumbá, Aruanã, N1quelãndia. Alvorada. 
Go1anés1a. São Miguel do Araguaia, Uruana, Porangatl•, Crixás, 
Minaçu, Araguaçu, ltapuranga, Ceres, Rialma e outras no Estado de 
Goiás; e Barra do Garças, Nova Xavantina. Canarana, Batovi, Gene· 
ral Carneiro e outras no Estado de Mato Grosso; além de várias 
reservas indígenas como a de Sangradouro, Areões, São Marcos, Pi
mentel Barbosa e o Parque Nacional do Xingu. 

O sistema rodoviário existente ainda é bastante precário, sendo a 
parte referente ao Estado de Goiás e Dis trito Federal melhor servi
da. onde se destacam a BR-153 (Belém-Brasl lia). BR -070, G0-164, 
G0-154. G0-450 e G0·244 como as de maior importância por se
rem responsáveis pelo escoamento da maior parte da produção agri
cola da região. A parte referente ao Estado de Mato Grosso é ainda 
pior servida, o que em parte explica o seu pouco desenvolvimento 
em relação ao restante da área, sendo a BR-070 e a BR-158, ainda 
despavimentadas, as rodovias mais importan tes. 

A existência de uma extensa rede hidrográfica, constitulda de 
rios de boa navegabllidade onde se destacam o Araguaia, o Tocan
tins e o das Mortes, além de ser uma opção de transporte. pr incipal
mente para escoamento da produção, é uma ótima fonte produtora 
de alimentos, considerando-se a abundância de sua fauna aquática. 

Os solos identificados na área são muito diversificados, sendo em 
sua grande maioria de baixa fertilidade natural, e ocorrem em vários 
tipos de relevo desde o plano ao montanhoso, estando na maior 
parte cobertos por vegetação de savana. 

A base econômica da região é a atividade agropecuária e, secu n
dariamente, o extrativismo, tanto mineral como vegetal. 

A principal lavoura, em termos de área cultivada, é o arroz de 
sequeiro, que praticamente é encontrado em toda a área e representa, 
juntamente com a pecuária, grande expressão econômica .• notando·se 
ainda um forte incremento no tocante à implantação de canaviais, 
pr incipalmente após a criação do Programa Nacional do Álcool. No 

setor mineral , a exploração de amianto, nlquel e calcário tem gran
de importância para o desenvolvimento sócio-econômico da região, 
bem como a exploração de pedras preciosas e semipreciosas. 

Destaca-se a Microrregião do Mato Grosso Goiano, situada a su· 
deste da área, como a região de maior potencialidade agrícola, onde 
é encontrada agricultura de alto nlvel tecnológico. 

Todas as classes de relevo foram constatadas na área, havendo 
extensas áreas de relevo que se caracterizam por apresentar fortes 
declividades, ocasionando empecilhos ao aproveitamento normal dos 
solos principalmente quanto à utilrzação de máquinas e implementes 
agrícolas. 

Tendo como base as formas de relevo e altimetna relativa, a área 
foi separada em sete unidades geom6rf icas (vide 2 - Geomorfolo
gia) que serão consideradas individualmente a seguir. 

O Planalto Central Goiano constitui uma das mais extensas uni
dadas e localiza-se ao sul·oriental da área, com altitude variando de 
400 a 1.200 m. t caracterizado por uma grande variedade de for
mas de relevo e uma litologia muito diversificada. Devido a sua 
complexidade geomôrfica, foi dividido em três subunidades distin
tas, para um melhor entendimento. 

A primeira é o Planalto do Distrito Federal , que está situado ao 
extremo sudeste da Folha. constituindo uma das partes mais eleva· 
das dessas subunidades, com 1.200 m de altitude, e tendo como 
piso rochas do Grupo Paranoá e da Formação Paraopeba que se 
encontram capeadas por uma Cobertura Sedimentar Terciário.Qua
ternária, com vegetação de Savana em toda sua extensão. Na pan e 
plana ocôrrem Latossolo Vennelho-Amarelo e Latossolo Vermelho· 
Escuro, ambos álicos. e nas bordas Cambissolos e Solos Litolicos 
(Fig. 3.11. 

Fig. 3.1 - PadrOes de Imagem de Latossolo Vermelho-Escuro âlico e Latossolo 
Vermelho·Amarelo állco e diSI<ófico do Plana !lo do Distrito Federal e Cambissolo 
állco e dlslróflco e Solos lltólicos âlicos do Planalto do Alio Tocantins-Para· 

naiba. Folha SD.22·Z·D. 

A segunda subunidade é o Planalto do Alto Tocantins-Paranalba, 
que é o mais extenso e se localiza nas partes sudeste e leste da 
Folha, com ai titudes que variam de 750 a 1.100 m. Caracteriza·se 
principalmente por apresentar relevo muito fragmentado, fonn ado 
predominantemente por formas dissecadas agrupadas. originando um 
conjunto de serras. além de algumas isoladas, como tes temunhas, e, 
em pequena percentagem, as formas tabulares e convexas. Sua com
posição li to lógica é bastante variada, sendo constitu ida por rochas 
do Pré-Cambriano, que normalmente não apresentam correlação 
com as fonnas de relevo. ~ caracterizado por apresentar solos rasos 
e incipientes nas formas de relevo mais declivosas, como Solos Litó
licos e Cambissolos, e, entre as serras, nos vales, solos mais desenvol
vidos, como os Podzólicos, mais raramente Cambissolos, e, nas partes 
de relevo mais aplainado, Latossolos Vermelho·Amarelos (Fig. 3.21. 

t: importante ressaltar que na variação litolôgica do Planalto 
ocorre o Complexo Básico-Uitrabásico. represen tado pelos Comple· 
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Fog. 3.2- Padrões de omagem das untdades de mapeamento do Planalto do Alto 
Tocantms-Paranalba. Folha SD.22·Z·B. 

xos de Barro Alto, Niquelândia e Cana-Brava, que originam os solos 
ma1s férteis da regiâ"o abrang1da pela Folha, como o Brunizém Awr
melhado, nas panes de relevo mais íngreme, a Terra Roxa Estrutu· 
rada, em menores declives, e nas panes mais suaves o Latossolo 
Roxo sob vegetação de Floresta. 

Na região próxima de Crixás, Hidrolina e adjacências ocorrem os 
greenstone belt:s. ou seja, uma seqüência vulcanossedimentar com 
ocorrênc ia de derrames básicos e ultrabásicos. qve originam também 
solos eutróficos. 

A terceira subunidade são as Depressões lntermontanas localiza
das na parte sudeste, com altitude de 600 m na parte sul até 750 m 
a sudeste. Este planalto é formado de depressões continuas que às 
vezes adquirem aspecto de estreitos corredores, quase sempre inter
rompidos por relevos mais elevados. Os solos que ocorrem nestas 
depressões em sua grande mataria se formam de uma cobertura 
sedimentar sobre rochas pré-cambrianas e são representados por La· 
tossolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Escuro, sob-vegeta· 
ção de Savana. e Latossolo Roxo, que contorna a região do Comple
xo Básico·Uitrabásico. sob cobertura de Savana, Floresta ou Contato 
Savana/ Floresta (F tg. 3.31. 

O Planalto dos Gulmar5es ocupa a parte sudoeste da Folha, com 
350 a 700 m de altitude, e possui características topográficas e 
geomórficas muito diversificadas, além de uma variada litologia. 
Apresenta três compartimentos topográficos distintos: o superior, o 
intermediár io e o inferior. 

O compartimento superior situa-se em altitude de 500 a 700 m, 
com uma superfície regular e homogênea, sendo moldada em sedi· 
mentes do Terciário-Quaternário sobre as Formações Aquidauana e 
Furnas. onde se encontram o Latossolo Vermelho-Amarelo distrófi· 
co e, nos arenitos da Formação AqUidauana. as Areias Ouartzosas 
állcas e distróficas. sob a vegetação de Savana. 

O compartimento Intermediário está localizado a uma altitude 
que varia de 450 a 550 m, sendo elaborado basicamente sobre as 
rochas da Formação Aquidauana, que dá origem às Areias Quartzo· 
sas distróficas e áltcas. estando sob vegetação de Savana (F ig. 3.4). 

O compartimento inferior apresenta cota altimétrica que varia de 
350 a 450 m, sendo constituído de formas dissecadas convexas e 
tabulares que se misturam entre si. Sua litologia é formada de ro· 
chas das Formações Ponta Grossa, Furnas e Aquidauana. Relaciona· 
dos à Formação Ponta Grossa, predominantemente, estão os Podzó· 
llcos Vermelho-Amarelos distróficos em relevo convexo, e em for· 
mas tabulares estão os Solos Concrecionârios distróficos, o Latosso· 
lo Vermelho-Escuro distrófico e o Latossolo Vermelho-Amarelo, e 
às Formações Aquidauana e Furnas estão as Areias Ouartzosas dis· 
tróficas, sob vegetação de Savana. 

No limite entre esses compart imentos aparecem os Solos Lítóli· 
cos, juntamente com os Afloramentos Rochosos, sendo estes corre
lactonados à litologia que forma os respectivos compartimentos. 
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Fig .. 3.3 - Padrões de omagem de Latossolo Vermelho-Escuro d tstróftco e Latos· 
solo Ro•o distróflco da Depressao lntermontana na Mtcrorregiâo do Mato Gros· 
so Goiano e Brunlzém Avermelhado e Cambtssolo dostr6flco do Planalto do Alto 
Tocantins- Paranaíba. na Microrregião do Mato Grosso Goiano Folha SD.22·Z·C. 

Em locais mais rebaixados, isto é, nas vãrzeas dos rios, ocorre o 
Glei Pouco Húmico distrófico sob vegetação de Floresta Aluvial 
!Fig. 3.41. 

O Planalto dos Parecis está localizado a noroeste da Folha, a 
uma altitude que varia de 300 a 600 m. Trata-se de um vasto plana!· 
to sedimentar com um grau de homogeneidade muito grande. predo
minando extensa continuidade das formas planas levemente d isseca
das em amplos interflúvios tabulares, sendo apenas interrompido 
pelos degraus que delimitam as calhas dos rios e pelo seu rebordo 
dissecado, onde é representado por escarpas escalonadas e/ou abrup· 
tas, que também servem de limite para outras unidades adjacentes. 
Geologicamente é constituldo por uma Cobertura Sedimentar Ter· 
ciário-Quaternária. onde. nas áreas mais elevadas dos interflúvios 
conservados e aplainados, ocorrem o Latossolo Vermelho-Amarelo 
de textura argilosa e, nas superfícies mais rebaixadas, o Latossolo 
Vermelho-Amarelo de textura média associado ao Latossolo Verme· 



Flg 3.4- Padrões de •magem das unidades de mapeamento do Planalto oos Gu•marães Folha SD.22-Y·A. 

lho-Escuro de textura média e às Areias Quartzosas, todos sob co
bertura de Floresta (Fig. 3.5). 

À med1da que se aproxima das bordas verifica-se uma mudança 
de altitude, que passa a ser mais elevada, de geologia, de solos e de 
vegetação. Ao sul do planalto ocorrem as Formações Bauru e Ponta 
Grossa, e à medida que se caminha para o norte, tangenciando seus 
limites, aparecem as Formações Furnas e Aquidauana em algumas 
partes, nas quais se observa a ocorrência de Latossolo Vermelho
Amarelo assOciado aos Solos Concrecionários, Latossolo Vermelho
Escuro e Areias Ouartzosas sob vegetação de Savana. Nas escarpas 
são encontrados Solos Litólicos e Afloramentos Rochosos e, em 
alguns casos, Solos Concrecionários sob cobenura de Savana. 

Nos cursos dos rios. em suas planícies Inundáveis, são observadas 
Florestas Fluviais sobre solos hidromórficos, principalmente Glei 
Pouco Húmico distrófico, além de pequenas áreas alagadas ao longo 
do rio Xlngu com Formação Pioneira sobre Laterita Hidromórfica 
distrófica (Fig. 3.5) . 

A Depressão I nterplanáltica de Paranatinga está localizada na 
parte centro-oeste da Folha, com altitude de 400 a 500 m, e é 
consti tufda por formas dissecadas tabulares e convexas que se asso· 
ciam. Essa depressão é formada por rochas da Formação Diamanti
no que originam solos como Cambissolo e Podzólico Verme· 
lho-Amarelo álico sob cobertura de Savana (Fig. 3.6). 

A Depressão do Tocantins ocupa a parte nordeste da Folha, em 
altitudes que variam de 300 a 550 m, e é constituída por rochas 
pré-cambrianas do Grupo Araxá e do Complexo Goiano, além de 
uma extensa Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária. A maior 
parte dessa área encontra-se levemente dissecada, em formas tabula
res, o que lhe confere um aspecto plano e homogêneo. Aparecem 
também, mas em proporção bem menor, as formas convexas com 
dissecação incipiente, além de uma grande quantidade de relevo resi
dual que assume formas de pontões ou cristas isoladas. Nas partes 
de relevo de formas tabulares ocorre o Latossolo Vermelho-Amare
lo, muitas vezes associado aos Solos Concrecionários e ao Podzólico 
Vermelho-Amarelo latossólico, e nas formas convexas o Podzólico 
Vermelho-Amarelo distróflco em vegetação de Savana (Fig. 3. 7). 
Nas partes de relevo residual verifica-se a ocorrência dos Solos Litó
licos e Afloramentos de Rochas. Nas planícies dos rios aparece o 
Glei Pouco Húmico sob vegetação de Savana ou floresta-de-galeria. 

A Depressão do Araguaia localiza-se na parte central da Folha no 
sentido norte·sul, com altitude de 200 a 300m, tendo aspecto de 
um imenso corredor devido às unidades que lhe fazem limites esta· 
rem situadas em cotas altimétricas mais elevadas. O rio Araguaia que 
atravessa toda a unidade de su I para norte serve para marcar uma 
diferença entre as partes oriental e ocidental da depressão. 

Fig. 3 .5 - PadrOes de imagem das unidades de mapeamento do Planalto dos Parecis. Folha SD22·V·A, 
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Flg. 3.6 - Padrões de Imagem de Podzóloco Vermelho-Amarelo álico e Cambissolo állco da Depressão lnterplanáltoca de Paranatinga Folha SD.22·V·C. 

Fig. 3.7- Padrões de Imagem de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e Podzó
llco Vermelho-Amarelo distr6fico latossóloco da Depressão do Tocantins e Podz6· 
lico Vermelho-Amarelo dlstr6foco e Solos litôllcos d ostrótocos do Planalto do Alio 

Tocantins-Paranalba. Fo lha SD.22·X·D. 

Na parte oeste há uma predominância de formas conservaaas, 
freqüentemente associadas às áreas de inundações periódicas, senúo 
constituldas em grande parte pela Cobertu ra Sedimentar do Bana
nal, onde ocorrem a Laterita Hidromórfica distrótica sob cobertura 
de Floresta, a Laterita Hldromórfica âlica sob cobertura de Savana e 
as Areias Quartzosas Hldromórficas distróficas (Fig. 3.8), predomi· 
nantemente ao sul, sob vegetaÇão de Savana e de F lo resta. 

Na área de l1mne entre os Planaltos dos Guimarães e dos Parecis 
ocorrem relevo dissecado, constituído por rochas da Formação Oi~ 
mantino que originam Cambissolos e Podzólicos Vermelh~Am~ 
retos, e ao sul , próximo à localidade de Barra dO Garças, o Latosso
lo Vermelh~Amarelo dominantemente (Fig. 3.8). sendo formado 
pela Cobertura Sedimentar do Bananal, todos sob vegetação de Sa
vana. 

A parte leste caracteriza-se pela predominância de formas disse 
cadas do tipo tabular e convexa, além de uma pequena parte conser· 
vada, sendo essas constituldas por rochas do Complexo Goiano, 
Formação Água Bonita, Grupos Araxá e Estrondo, pela Cobertura 
Sedimentar Terciârio-Ouatemâria e depósitos aluviais coluviais pleis
tocãnicos. O Latossolo Vermelho-Amarelo (Fig. 3.9) está relacion~ 
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do à Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária e, juntamente com 
as Areias, à Cobertura Sedimentar do Banànal, sendo que o último 
na forma de relevo conservado e o anterior na forma conservada e 
tabular. sob vegetação de Savana e Floresta próximo ao rio Ar~ 
guaia. Os Podz61icos Vermelho-Amarelos, os Solos Concrecionârios e 
os Cambissolos, que constituem as demais unidades pedológicas, es
tão relacionados às outras litolog1as sob cobertura de Savana, apare· 
cendo na forma de relevo tabular e convexa. Nas bordas que servem 
de limites com as outras unidades aparecem os Solos Lit61icos junto 
a Afloramentos de Rochas. 

A Planície do Bananal está localizada no centro da área, esten
dend~se também numa faixa norte-sul, com altitudes médias de 
200m, com uma extensa área plana sendo constitulda essencialmen
te por sedimentos consolidados e inconsolidados da Cobertura do 
Bananal, e nas margens dos rios por depósitos aluvionais holocêni
cos. Nessa feição morfológica, foram identificados e classificados 
Solos Hidromórficos, predominantemente Laterita Hidromórfica, 
sob vegetação de Savana, e nas planícies fluviais que ocupam tam· 
bém grande extensão, estando situadas em largas faixas acompa
nhandO os rios, o Glei Pouco Húmico sob cobertura de Floresta 
Aluvial (Fig. 3. 101. 

Consideran~se a grande importância do clima como fator pre· 
ponderante na formação dos solos, e em virtude de ser na maioria 
das vezes limitante para a exploração agrfcola de determinadas re
giões, necessár io se faz o conhecimento de algumas características 
do mesmo, que influenciam diretamente na maior ou menor produ
tividade de grande parte das culturas. 

A região é caracterizada por apresentar um regime de clima tr~ 
picai com duas estações bem definidas, com um período seco de 3 a 
5 meses. As precipitações anuais são da ordem de 1.200 a 
1.800 mm, sendO o inicio das chuvas em setembr~outubro e se 
~ :alongando até março-abril. A temperatura média anual ê de 20 a 
25"C com uma umidade relativa em torno de 70%, podendo chegar 
até menos de 50% nos meses de maio a setembro. 

Para uma melhor avaliação dos tipos climáticos da área, foram 
usadas as classificações de Kêippen e de Bagnouls & Gaussen (1963). 

A classificação de Kõppen baseia-se apenas nos valores médios 
das temperaturas dO ar e das precipitações pluviométricas. O clima 
dominante é Tropical Chuvoso pertencente ao Grupo A, abrangendo 
os seguintes tipos climáticos: Am e Aw e também uma parte com o 
clima Temperado Brando - Cwbl (Fig. 3.11) 

O tipo climático Am - clima quente e úmido, com chuvas do 
tipo monção - apresenta uma estação seca de pequena duração, 
com Indicas elevados de precipitação. As chuvas ocorrem no perío
do de outubro a maio, com precipitaÇões anuais médias de 
1.800 mm e temperatura média em torno ele 24"C. A Floresta é a 
cobertura vegetal dominante. Este tipo de clima ocorre a noroeste 



F•g 31! - Pdo loes de •magem de Are•as OuartTosas H odromórl1cas d1strót.cas e Latosso to Vermelho-Amarelo d1str611cO da Depressao do Aragua1a e Solos L1IÓilcos d1s· 
tro;JIICOS da corda no P!;~na llo dos G>llmaraes, Folha SD.22·Y·D. 

F19 3.9-Padrões de 1magem de Lalossolo Vermelho·Amarelo d1stróhco da Depres· 
s<lo do Araguaia e Solos Lltóllcos dislróllcos do Planalto do Alto Tocantms-Pa

ranalba . Folha SD.22·X·C. 

da área abrangendo parte dos municípios de Paranatinga, São Félix 
do Aragua1a e Canarana, todos situados no Estado de Mato Grosso. 

O tipo climático Aw - clima quente e úmido, com verão úmido 
e inverno seco - possui uma estação seca bem acentuada. coincidin· 
do com o 1nverno. com precipitação média anual em torno de 
1.200-1 .600 mm e temperatura média em torno de 22"C. O período 
de outubro a abril registra as ma1ores precipitações pluviométricas. 
Estl! tipo de clima ocorre em quase a totalidade da área abrangendo 
os demais munidpios onde ocorrem as Savanas. 

O tipo climático Cwbl - clima temperado moderado chuvoso -
apresenta um inverno seco não rigoroso com chuvas periódicas, tem
peraturas do mês mais quente Inferiores a 22°C e uma média geral de 
2ifC. com precipitação média em torno de 1.500 mm. As chuvas 
têm in(cio no mês de outubro e vão até abril, sendo o mês de 
dezembro o mais chuvoso. A Savana é a vegetação dominante. Este 
clima abrange o sudeste da área. indo numa faixa de Pirinópolis até 
Brasflia. 

A classificação de Bagnouls & Gaussen ( 1963) é baseada na va
riação da temperatura e das precipitações durante o ano através das 

médias mensais, considerando os estados favoráveis ou desfavorávets 
à vegetação. isto é, os períodos quentes, frios, secos e úmidos. 

Segundo Bagnouls & Gaussen (1963) a região Xeroquiménica é a 
que se enquadra na área em estudo, apresentando duas sub-regiões: 
Termoxeroquimênica Atenuada - 4cth e Termoxeroquimênlca M~ 
dia - 4bth. 

4cth (Termoxeroquimênica Atenuada) - Tropical quente de seca 
atenuada, com estação seca curta de 3 a 4 meses e o lndice xero
quimênico variando de 40 a 100. A vegetação é Floresta e algumas 
manchas de Savana. Situa-se ao noroeste da área. abrangendo o 
Planalto dos Parecis , com ocorrência de Latossolo Vermelho-Amare
lo textura média e argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro textura 
média e Areias Ouartzosas. 

4bth (Termoxeroqurmênica Média) - Trop1cal quente de seca, 
com média de 5 meses e índice xerotérmico variável entre 100 e 
150. Nesta sub-região que abrange o restante da área, domina a 
Savana com floresta-de-galeria e solos variando desde os menos de· 
$envolvidos como os Solos Litólicos aos mais desenvolvidos como 
os latossolos. 

Com a ftnalidade de auxiliar a correlação tentativa dos solos com 
a class ificação norte-americana "Soil Taxonomy" foram caracteriza
dos. tentativamente. os regimes de umidade e temperatura dos solos, 
pors os dados requeridos pela mesma são escassos. Assim, predomi
nam os reg1mes áquico, ústico e údico de um1dade. térmico e iso
ipertérmico de temperatura. 

Regime áqüico - O conce1to implica em condições redutoras no 
solo, virtua lmente livre de oxigênio dissolvido devido à saturação 
com água e ao lençol freático elevado. Enquanto saturado, o solo 
deve ter uma temperatura superior a 5"C. correspondente ao zero 
biológico. 

Regime ústico - Caracteriza-se, na região tropical e subtropical. 
por um clima dominante de monção que tem, pelo menos, uma 
estação chuvosa de 3 meses ou mais. A seção de controle de umida
de do solo apresenta-se total ou parcialmente seca por mais de 90 
dias cumulativos, na maioria dos anos, se a temperatura média anual 
do solo é 2t"C ou maior ou, então, se as diferenças entre as médias 
de inverno e verão forem menores do que 5° C a 50 em de 
profundidade. Em contrapartida, a mesma seção de controle deve 
permanecer continuamente úmida em alguma parte durante 90 dias 
consecutivos ou em 180 dias cumulativos. 

Regime údico - O conceito deste reg1me de umidade implica 
que, na maioria dos anos. a seção de controle não permanece seca 
em alguma parte por períodos longos como noventa dias cumulati
vos. Se a temperatura anual do solo for menor que 2t"C e se as 
terT"4:1eraturas médias do inverno e do verão diferirem de õ'C ou 
mais, numa profundidade de 50 em, a seção de controle não se 
apresentarâ totalmente seca por um período equivalente a 45 dias 

PEOOLOGIA/385 



Fonte : ATLAS CLIMATOlOGICO DO BRASIL 

F1y 3-1 ' T10os de clima segundo Kopoen 

consecutivos, nos quatro meses que seguem ao solstício de verão. 
Esse regime é comum para os solos de clima úm•do com boa distri 
buição de chuva ou com suficiente quantidade de chuvas durante o 
verão, permitindo acúmulo de umidade igual ou superior à evapo-
transpiração. A água percola através do solo, em algum perlodo, na 
matona dos anos. 

Regime térmico - A temperatura média anual no solo situa-se 
entre 15° C e 2t'C; a diferença entre as temperaturas médias de 
verão e de 1nverno é maior que 5° C a 50 em de profundidade ou 
até contato lítico ou parai ítico, quando estes ocorrerem a menor 
profundidade. 

Reg1me iso1pertérmico - A temperatura média anual do solo é 
superior a 22"C e a diferença entre as temperaturas médias de verão 
e de inverno é menor que 5° C a 50 em de profundidade ou até um 
contato lít1co ou paralftico, quando ocorrerem em menor profundi· 
da de . 

386/PEDOLOGIA 

Os regimes de umidade áqüico e de temperatura térmico são 
relativos às regiões inundáveis, como a Planície do Bananal, parte da 
Depressão do Araguaia e as várzeas dos rios. O reg1me de umidade 
údico ocorre nos solos a noroeste da área no Planalto dos Parecis, 
sob vegetação de Floresta, já os regimes de umidade ústico e de 
temperatura isoipertérmico caractenzam o restante da área. 

Informações mais detalhadas sobre os aspectos geológico, geo· 
morfológico e de vegetação, que caracterizam a área estudada, são 
comentadas pelas respectivas Divisões Técnicas em seus respectivos 
relatórios contidos neste volume. 

3.3- METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

A metodologia adotada neste levantamento, em linhas gerais, é se
melhante à adotada anteriormente em outros trabalhos deste Proje· 
to. 

Serão descritas a seguir, de maneira sucinta, as várias etapas que 
constituíram este trabalho, 

3.3.1 -Trabalho de escritório 

Para um melhor conhecimento da região, visando a facilitar o de
senvolvimento das etapas· seguintes do levantamento, foi feita uma 
pesquisa bibliográfica . 

. Foram usados como material bás1co mosa•cos sem1controlados de 
imagens de radar na escala 1 :250.000, e com apoio das respectivas 
faixas estereoscópicas foi executado um delineamento preliminar das 
diferentes unidades morfológicas considerando--se as formas de rele· 
vo, redes de drenagem, vegetação. tonalidade da imagem e cultivo. 

Concluído o trabalho de campo, onde foram obtidas várias ob·. 
servações tanto referentes aos solos como amb1entais, juntamente 
com as descrições morfológicas e os resultados anal(ticos. das amos
tras coletadas, fez-se a classificação dos solos encontrados, usando 
os critérios de. classificação adotados pelo Servtço Nacional de Le· 
vantamento e Conservação de Solos, da EMBRAPA. 

Procedeu-se, após, a uma reinterpretação das imagens de radar, 
quando necessária , modificando os delineamentos preliminares de 
acordo com o que foi constatado em campo, e, em seguida, elabora
da uma legenda de solos. 

As regiões que não foi possível percorrer, devido a alguns fatores 
como inexistência ou condições precárias das estradas, foram mapea
das por extrapolação com padrões Interpretat ivos análogos, obser· 
vando·se fatores referentes a clima, geologia, vegetação, drenagem, 
formas de relevo etc. 

Como resultado temos o Mapa Exploratório de Solos obtido pela 
redução do delineamento f inal , transferido para uma base cartográfi
ca blue-line , na escala 1:1.000.000. 



3 3.2- Trabalho de campo 

Concluídas as interpretações preliminares, foram programadas opera
ções de campo por vias terrestre e fluvial, onde se procurou percor
rer todas as unidades morfológicas separadas, penetrando-se em 
todas as estradas e caminhos existentes, assim como alguns rios, 
com objetivo de identificação e separação das diversas classes de 
solos, fazendo-se observações de formas de ocorrência, característi
cas ambientais, limites traçados e todos os demais fatores julgados 
importantes para os fins propostos. 

As informações obtidas no campo foram amestradas em caderne
tas e offset dos mosaicos semicontrolados de imagens de radar que, 
posteriormente no escritório, foram usados para reinterpretação e 
elaboração da legenda de solos 

As observações de solos e amostragens foram feitas em corte de 
estrada, trincheira, ou através de sondagens com trados de caneco 
tipo orchard e holandês. 

Os perfis foram coletados e descritos empregando-se as normas e 
definições constantes nas notas da Reunião Técnica de Levantamen
to de Solos (1979) do Serviço Nacional de Levantamento e Conser
vação de Solos - EMBRAPA, e na "Soil Taxonomy", sendo a de
terminação das cores feita por comparação com as da escala de 
"Munsell" para solos 

Foram coleta dos 160 perfis com 708 amostras para análise com
pleta, e 103 perfis com 202 amostras para análise de fertilidade, 
além de terem sido utilizados 17 perfis de trabalhos anteriores e que 
também contribu fram para uma melhor caracterização dos solos da 
área. 

3.3.3 - Análises de laboratório 

Os laboratórios usados para análise das amostras coletadas por essa 
Divisão foram: Superintendência do Desenvolvimento da Região Su 1 

(SUDESUL), para análises físicas e químicas completas, e Secretaria 
da Agricultura do Estado de Goiás (SAGO), para avaliação da ferti
lidade natural As amostras oriundas de trabalhos anteriores (Goiás. 
Secretaria da Agricultura Projeto Zoneamento Agrícola, 1977; Cecí
lia et a/ii, 1978, e EMBRAPA. Centro de Pesquisas Pedológicas, 
1975) foram analisadas nos Laboratórios de Solos da Escola de 
Agronomia e Veterinária da UFGO, da Faculdade de Agronomia da 
UFR GS e do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 
Solos- EMBRAPA 

As amostras ao chegarem aos laboratórios são submetidas a uma 
secagem ao ar, destorroadas, peneiradas, onde são separadas as fra
ções maiores que 2 mm de diâmetro, constituindo os calhaus (part!'
culas maiores que 20 mm) e cascalhos (2-20 mm) As partículas cu
jos diâmetros são inferiores a 2 mm são denominadas "terra fina 
seca ao ar" e nelas são executadas análises físicas e químicas 

3 3 3 1 - Análises físicas 

Composição granulométrica - É determinada usando-se como agen
te dispersante uma solução alcalina de hexametafosfato de sódio 
(SUDESUL) e NaOH 1 N a 6% (SN LCS) As areias foram determina
das com peneiras (tamizaçã~); a argila total na SUDESUL foi deter
minada pelo método internacional da pipeta modificado (Vettori, 
1969), e no SNLCS utilizou-se o método hidrômetro de Boyoucos 
modificado segundo Vettori & Pierantoni ( 1968); o silte, por dife
rença, subtraindo-se de 100 as percentagens de argila total + areias 
A argila natural foi obtida usando-se como dispersante a água desti
lada e agitador de alta rotação 

Grau de floculação - Calculado p<Jia fórmula 100 (argila total -
argila natural)/argila total 

Equivalente de umidade - Determinado pelo método clássico da 
centrífuga adotado pelo SNLCS (Vettori, 1969) 

3 3 3.2- Análises químicas 

Carbono orgânico - É determinado na SUDESUL pelo método de 
Walklei & Black (1934, apud Black etalii, 1965) e no SNLCS pelo 
método de Tiurim, onde a matéria orgânica é oxidada com o bicro
mato de potássio 0,4N em meio ácido e fervura branda (Vettori, 
1969) 

Nitrogênio total -Obtido segundo técnica modificada pelo Kjel
dahi. conforme Vettori ( 1969) Essa técnica consiste na utilização 

de uma mistura de H,S0 4 , CuS0 4 e Na 2 S0 4 como solução digesto
ra, para transformar o N da amostra em N amoniacal. Este é deslo
cado por NaOH e o amoníaco liberado é recolhido em solução de 
H 3 803 a 4% e titulado com HCI ou H 2 S04 0,01 N_ 

pH em água e KCI N - Determinados potenciometricamente na 
suspensão solo- I íquido na proporção de 1:1 (SUDESUL) e 1 :2,5, 1 :1 
(SNLCS). 

Carbonatos - Determinados volumetricamente pelo calcímetro 
de Collins (Dewis & Freitas, 1970) - SUDESUL. 

Fósforo assimilável - Obtido pelo método da Universidade da 
Carolina do Norte (Vettori, 1969) - SN LCS 

Cálcio e magnésio permutáveis - Na SUDESUL a extracão é 
feita com solução de KCI e NH 4 0Ac N a pH 7,0 (Biack et alii, 
1965) e, no SNLCS, com KCI N a pH 7,0 (Vettori, 1969), e os 
cátions dosados por complexometria com EDTA 0,0125 M. 

Potássio e sódio trocáveis - Extraídos com solução NH 4 OAc N 
a pH 7,0 (Biack et alii, 1965) - SUDESUL, e de HCI 0,05 N 
(Vettori, 1969) - SNLCS e SUDESUL, e determinados por fotome
tria de chama 

Soma de bases trocáveis (S) - Calculada pela soma dos cátions 
trocáveis (S = Ca+ 2 + Mg+ 2 + K+ + Na+) dosados após extracão 
com NH 4 0Ac N a pH 7,0 (S1) - SUDESUL e pela soma dos 
cátions trocáveis dosados após extração com KCI e com HCI (S2) -
SUDESUL e SN LCS 

Acidez trocável (H+ + AJ+ 3
) - No laboratório da SUDESUL é 

determinada a pH 8,0 pelo Ba Cl 2 tamponado com trietanolamina, 
sendo a titulação com ácido clorídrico (Biack et alii, 1965) e a pH 
7,0 pela diferença entre a capacidade total de troca de cátions (T1) 
e a soma de bases trocáveis (S 1) No SN LCS é extraída com aceta
to de cálcio N a pH 7,0, sendo a acidez resultante titulada com 
NaOH 0,0606 N, usando a fenolftaleína como indicador (Vettori, 
1969) 

Alumínio trocável - A amostra é percolada com uma solucão 
normal de KCI e posterior titulação do percolado com solucão. de 
NaOH, usando fenolftaleína como indicador, até cor averm.elhada 
permanente, e, após isto, a complexação do alum(nio pelo fluoreto 
de sódio 1N e posterior liberação de quantidade equivalente de 
álcali que será titulada com HCI padronizado (SUDESUU; no 
SNLCS a amostra é tratada com solução de acetato de cálcio nor
mal a pH 7 e titulada com NaOH 0,1 N obtendo-se H+ + Al+3 

· o 
alumínio é determinado a partir da extração com KCI 1 N de ur:,a 
amostra de tfsa e titulado com NaOH tendo como indicador o azul 
de bromotimol. 

Hidrogênio trocável - Calculado pela diferença (acidez trocável 
-alumínio trocáveiL 

Capacidade de troca de cátions (T) - É calculada pela dosagem 
de amônia retida, após a extração das bases trocáveis com NH 4 OAc 
N a pH 7,0 (T2) e também pela soma dos cátions trocáveis (S) com 
acidez trocável obtida da extração com Ba Cl 2 trietanolamina a pH 
8,0 e titulação com ácido clorídrico (T1), e no SNLCS é obtida 
através da adição do valor S (soma de bases trocáveis) + H+ + Al+ 3 

trocáveis. É expresso em mE/100 g de tfsa. 
Saturação de bases troc[lveis (V%) - Calculada pela percentagem 

de bases trocáveis em relação à capacidade de troca de cátions (V = 
100 S/T) Nos resultados analíticos da SUDESUL as determinacões 
de V a pH 7,0 e pH 8,0 foram feitas utilizando-se a soma de b·ases 
trocáveis (valor S 1) obtida com solução de NH 4 OAc como extrato r 

Saturação com alumínio trocável - Calculada pela percentagem 
de alumínio trocável em relação às bases trocáveis (S2) mais alum(
nio trocável (100 x Al+ 3 /AI+ 3 + S2) - SUDESUL e SNLCS, e 
também calculada pela percentagem de alumínio trocável em relacão 
às bases trocáveis extraídas por NH 4 0Ac N a pH 7,0 (S1) mai~ o 
alumínio trocável ( 100 x Al+ 3 /AI+ 3 + S 1) - SUDESUL 

Percentagem de saturação com sódio - Representa a participa
vão do sódio no valor T, sendo dada pela fórmula 100 x Na+/T 
(SNLCS e SUDESUL). 

Matéria orgânica (MO) - É obtida a partir do teor de carbono, 
aplicando-se o fator 1,724 (MO%= C orgânico% x 1,724) 

Análise do complexo de laterização do solo -Obtida pelo méto
do proposto por Vettori (1969)- SUDESUL e SNLCS 

Relações Ki e Kr - Calculadas sob forma molecular, usando-se 
as seguintes expressões simplificadas: Ki = 1,7 x Si0 2 % I Al 2 0 3 %e 
Kr = 1,7 x Si0 2 %I Al 2 0 3 % + 0,6375 x Fe 2 0 3 %. 
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Relação molecular (AI 2 0 3 /Fe 2 0 3 ) -Obtida pela divisão dos valo
res de óxido de aluml'nio pelo de óxido de ferro do complexo de late
rização, conforme expressão seguinte: 1,57 x Al 2 0 3 /Fe 2 0 3 

3.3.3.3 - Análises mineralógicas 

Permitiram a identificação e determinação quantitativa dos compo
nentes mineralógicos das areias e frações mais grosseiras do solo. 

As espécies minerais têm sua identificação feita por métodos 
óticos (Winchell & Winchell, 1959) e por microtestes qul'micos 
(Parfenoff; Pomerol; Tourenq, 1970) - SNLCS. A determinação 
quantitativa é feita volumetricamente mediante exame do material 
sob lupa binocular para averiguação das percentagens 

3.3.3.4 -Análises para avaliação da fertilidade dos solos 

Determinam os valores de fósforo e potássio pelo método da Uni
versidade da Carolina do Norte, e cálcio + magnésio e alumlnio pelo 
método adaptado por Vettori, e o pH determinado em água, na 
proporção 1 :2,5. 

Na avaliação da fertilidade do solo, são considerados os níveis 
dos elementos indicados a seguir 

Fósforo - P (ppm) - < 1 O, baixo; 11 a 30, médio; > 30 alto. 
Alumínio -AI (mE/100 cc) - < 0,3, baixo;> 0,3 alto. 
Cálcio+ magnésio- ca+ 2 + Mg+ 2 (mE/100 cc)- < 0,2 baixo; 

2,1 a 10 médio; > 1 O, alto. 
Potássio - K+(ppm) - < 45, baixo; 46 a 150, médio; > 150 

alto. 

3.4- SOLOS 

Neste capítulo, levar-se-ão em conta as principais caractedsticas das 
classes de solos constatadas em níveis significativos e que consti
tuem as unidades de mapeamento, bem como os critérios usados 
para sua classificação e separação. 

Serão também considerados os aspectos de vegetação, relevo, ma
terial de origem, possibilidades de uso agrícola (características favo
ráveis e limitantes), áreas e percentuais de ocorrência, distribuição e 
localização de cada unidade dentro da área estudada. 

3.4.1 - Critérios adotados para separação das classes de solos 

Os critérios e propriedades utilizados nas descrições dos perfis e da 
legenda de solos são citados a seguir. 

Eutrófico - Caracteriza solos de fertilidade média e alta que 
apresentam saturação de bases (V%) igual ou maior que 50%. 

Distrófico - Usado para caracterizar solos de fertilidade baixa 
com saturação de bases (V%) e alum(nio (100 x Al+3 /AI+> + Sl, 
menor que 50%. 

Álico - Utilizado para caracterizar solos que possuem saturação 
com alumínio (100 x AI+ 3 /AI+ 3 + S) igual ou superior a 50%. 

Para verificar se um solo é eutrófico, distrófico ou álico, conside
ram-se a saturação de bases (V%) e a saturação com aluminio, do 
horizonte B ou C quando não existe B, levando-se em conta o 
horizonte A de alguns solos, ·principalmente litólicos Essa caracte
rística deve ser considerada dentro de uma faixa de controle de 1 m 
contada a partir dos 25 em superficiais, salvo se a espessura do 
solum for menor ou igual a 25 em ou menor que 125 em, ou conta
to lítico ou paralítico ocorra a uma profundidade menor que 
125 em. 

Argila de atividade alta (Ta) - Caracteriza solos onde a capacida
de de troca de cátions (valor T) é igual ou maior que 24 mE para 
100 g de argila, após correção para carbono 

Argila de atividade baixa (Tb) - Usada para expressar solos que 
possuem capacidade de troca de cátions (valor T) menor que 24 mE 
para 100 g de argila, após correção para carbono 

Os solos que por definição apresentarem somente um determina
do tipo de argila não terão o mesmo citado em sua classificação. 

Raso - Caráter usado para indicar solos com profundidade em 
torno ou menor de 50 em. 

Abrúptico - Indica diferença textura! marcante entre um hori
zonte A (álbico ou o Bpipedon ócrico) e o horizonte B. Quando o 
horizonte A tiver menos de 20% de argila, o conteúdo de argila do 
horizonte B subjacente, determinado em uma distância vertical de 
7,5 em, deve ser pelo menos o dobro do conteúdo do horizonte A. 
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Se o teor de argila no horizonte A for 20% ou mais, o aumento de 
argila no horizonte B em uma distância vertical de 7,5 em deve ser 
pelo menos 20% a mais em valor absoluto e, em alguma parte, o 
horizonte B deve ter pelo menos o dobro da argila contida no 
horizonte A sobrejacente. 

Plíntico - Termo usado para indicar solos que apresentam plin
tita em alguma parte subsuperficial, porém com os 30 em primeiros 
do horizonte B livre dessa característica. 

Concrecionário - Característica usada em solos que apresentam 
concreções ferruginosas no corpo de solo, porém menor que 50% 
em volume, podendo ter mais de 50% na parte subsuperficial. 

Latossólico - Designa solos com características intermediárias 
para Latossolos. 

Tipos de horizonte A - Foram caracterizados com as definições 
existentes na "Soil Taxonomy" de 1975 referentes aos epipedons 

Chernozêmico - Correspondente à definição do mollic epipedon. 
Proeminente - Correspondente à definição do umbric epipedon 
Moderado - Correspondente à definição do ocric epipedon. 
Fraco - Corresponde também à definição do ocric epipedon. 
Horizonte A fraco diferente do horizonte A moderado por apre-

sentar teores mais baixos de matéria orgânica, estrutura maciça ou 
em grãos simples ou fracamente desenvolvida e coloração mais clara. 

Agrupamentos de classes texturais - Usaram-se as seguintes clas
ses textu rais: 
- textura muito argilosa: quando apresenta mais de 60% de argila, 
compreende a classe textura! muito argilosa; 
- textura argilosa: apresenta 35 a 60% de argila, compreendendo as 
seguintes classes texturais: argila, argila arenosa, argila siltosa e fran
co-argiloso; 
- textura média: quando apresentar menos de 35% de argila e mais 
de 15% de areia, excluindo as classes de texturas ateia e areia fran
ca; e 
- textura arenosa: compreende as classes texturais areia e areia 
franca. 

Usou-se textura binária (expressa sob forma de fração) quando 
houve diferença significativa de textura entre os horizontes superfi
ciais e subsuperficiais. 

Textura indiscriminada: termo utilizado quando uma mesma uni
dade ocorre com várias classes de textura, sem que tenha sido deter
minada uma classe como dominante. 

Relação textura! - t dada pela relação entre a média aritmética 
das percentagens de argila do horizonte B, excluindo o 83, e a 
média aritmética das percentagens de argila do horizonte A. 

Com referência à quantidade de cascalhos (diâmetro entre 2 e 20 
mm) existente na massa do solo, usaram-se os seguintes termos: 
- como cascalho: quando a quantidade de cascalho se situa entte 8 
e 15%; 
- cascalhenta: entre 15 e 50%; e 
- muito cascalhento: superior a 50%. 

Fase concrecionária - Usada para indicar solos que apresentam 
concreções na parte superficial desde a superft'cie ou próximo a ela 
atingindo espessura inferior a 50 em. 

Fase pedregosa e rochosa - Quando à superft'cie do solo estão 
presentes calhaus (partt'culas com diâmetro entre 2 em e 20 em) e 
matacões (partfculas com diâmetros maiores que 20 em) em quanti
dade que impeça o uso de implementas agrícolas. 

3.4.2 - Descrição das classes de solos 

Serão aqui descritas as características principais das classes de solos 
que constituem as unidades de mapeamento e que muitas vezes são 
especfficas dos solos da área em estudo. 

Sempre que julgado oportuno serão comentados alguns aspectos 
considerados importantes sob o ponto de vista agropecuário, princi
palmente no que se refere a manejo. 

As citações sobre geologia, geomorfologia e vegetação encontra
das nas descrições das classes de solos se referem aos mapas e/ou 
textos elaborados pelas respectivas Divisões deste Projeto. 

As áreas e percentuais mencionados nas descrições das classes de 
solos são referentes às regiões onde as mesmas ocorrem em caráter 
dominante. 

As descrições morfológicas e os resultados analíticos de alguns 
perfis de solos, representativos de cada classe, são encontrados logo 



após as descrições das respectivas classes, estando os demais resulta
dos analíticos dos perfis coletados contidos nas tabelas do capítulo 
referente aos dados analíticos complementares (Tab. 3.1). 

Em função dos diferentes métodos de análise para determinação 
da aCidez trocável, que resultam na obtenção de diferentes valores 
de CTC, empregou-se a correlação estabelecida por Bennema ( 1966) 
para a identificação tentativa das unidades pedogenéticas pela classifi
cação americana "Soil Taxonomy" de 1975. 

3.4.2.1 - Latossolo Amarelo distrófico 

Os solos assim classificados são minerais, não hidromórficos, com 
horizonte B latossólico que corresponde em parte ao horizonte óxi
co da classificação americana. Apresentam um avançado grau de 
intemperismo, sendo compostos predominantemente por sesquióxi
dos, minerais de argila do tipo 1:1 (caulinita). quartzo e outros mine

rais resistentes. 
O conteúdo de argila natural é bastante baixo, ocasionando um 

elevado grau de floculação, sendo pequena a mobilidade dos mine
rais argilosos, dificultando a diferenciação dos suborizontes, não ha
vendo portanto iluviação de argila em quantidade significativa. 

São geralmente muito profundos, porosos, bem a moderadamen
te drenados, friáveis, com seqüência de horizontes do tipo A, B, C, 
sendo o horizonte A do tipo moderado e o B com textura média ou 
argilosa, estrutura fraca em blocos subangulares ou muito pequena 
granular e tem coloração no matiz 10YR; apresentam pequena ou 
nenhuma relação textura! e não existe cerosidade revestindo os ele
mentos estruturais. Originam-se de sedimentos quatermirios e con
centram-se na Planície do Bananal e Depressão do Araguaia. 

Devido ao elevado grau de intemperismo e ao processo intensivo 
de lixiviação, apresentam valores baixos de saturação e soma de 
bases, e baixa relação silte/argila, sempre inferior a 0.7 

O conteúdo de óxido de ferro é relativamente baixo, estando 
entre 0,68 e 4, 1%, Ki entre 1.45 e 2.70 e uma relação 
Al 2 0 3 /Fe 2 0 3 geralmente superior a 7. A capacidade de troca de 
cátions é baixa e a saturação com alumínio abaixo de 50%. 

Possuem boas propriedades físicas para agricultura, sendo livres 
de impedimentos físicos e ocorrem em relevo plano e suave ondula
do, portanto corrigidas as suas I imitações de ordem química através 
do emprego de fertilizantes, incorporação de material orgânico e 
adubação verde, para aumentar a cap11cidade de retenção de umida
de e dos nutrientes aplicados, ao lado de práticas visando ao contro
le da erosão podem perfeitamente ser utilizados com qualquer cultu
ra climaticamente adaptada com bons resultados 

Como variante desta unidade na área temos o Latossolo Amarelo 
pl íntico. 

Pelo sistema americano de classificação de solos "Soil Taxo
nomy" de 1975 pertencem ao grande grupo Haplorthox. 

PERFIL No 95 

Descrição geral: 

Data - 13/09/79 

Classificação- Latossolo Amarelo distrófico A moderado textura média relevo plano 
Haplorthox 

Unidade de mapeamento- LVd16 

Localização, município, estado e coordenadas - A 3 km de lndianópolis. estrada 
lndianópolis-Nova Xavantina (BR-158), vicinal à direita para fazenda Duas Âncoras,a 
8 km do entroncamento Barra do Garças (MD 14•58'S 52•11 'WGr Folha SD22-Y-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com até 2% de declive 
e sob cobertura de floresta 

Altitude- "'350m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar do Bananal 

Perfodo- Quaternário. 

Material originário - Produto de meteorização de sedimentos com influência de 
material retrabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual- Pastagem 

Descrição morfológica: 

A 1 0-20 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/4); franco-arenoso; fraca pequena 
granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição difusa 

A3 20-40 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/6); franco·argilo-arenoso; fraca 
pequena granular, frlável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição difusa 

B1 40-60 em, amarelo-brunado (1 OYR 6/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição difusa 

821 60-100 em, amarelo-brunado (10YR 6/8); franco·argilo-arenoso; fra
ca pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição difusa 

B22 100-140 em, amarelo-brunado (1 OYR 6/8); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição difusa 

B23 140-160 em+, amarelo-brunado (1 OYR 6/8), mosqueado pouco, peque
no e médio e proeminente, vermelho-amarelo (5YR 5/6); franco-argi
la-arenoso; fraca pequena granular, friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 132.Q8 137) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 2D-2 2-{),2 grossa 1-{),5 2-{),2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em crn 2-1 mrn mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o 0,3 2,0 15,6 55,5 32,0 22,1 13,1 21,2 
A3 -40 o 0,3 2,8 11,8 53,1 28,7 26,3 23,0 19,6 
B1 -60 o 0,6 2,9 12,9 48,7 27,5 20,5 23,7 20,4 
B21 -100 o 0,5 2,8 9,9 44,3 23,1 25,2 24,5 20,5 
B22 -140 o 0,8 2,4 10,9 44,2 25,3 21,8 26,0 22,0 
823 -160+ o 0,5 2,9 10,5 46,6 24,3 26,0 24,3 20,6 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila na! culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % % 

-- SiO, AI,Q, F e, o, 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

5,0 4,5 2,6 18,8 7,3 61 0,24 8,40 8,32 0,97 
3,1 5,3 1,9 22,0 3,8 83 0,24 8,45 9,43 1,04 
5,3 4,6 1,3 26,3 3,7 86 0,17 10,80 10,71 1,38 
3,8 5,8 1,8 29,4 5,4 82 0,20 10,83 12,59 1,52 
5,8 5,2 1,2 28,6 0,3 99 0,18 10,90 12,75 1,45 
3,5 5,5 1,8 27,3 0,3 99 0,20 10,32 11,93 1,38 

Af,Q, Garbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H,O I KCI 
% % % C/N 

Fe20J % 

1,71 1,59 13,45 o 5,2 4,3 0,8 0,07 1,38 11 
1,52 1,41 14,22 o 5,1 4,3 0,6 0,06 1,03 10 
1,71 1,58 12,18 o 5.2 4,3 0,4 0,04 0,69 10 
1,46 1,34 12,99 o 5,3 4,4 0,4 0,04 0,69 10 
1,45 1,34 13,80 o 5,5 4,6 0,2 0,03 0,34 7 
1,47 1,36 13,56 o 5,7 4,8 0,2 0,03 0,34 7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH. I KCI NH. I KCI NH. I HCI NH. I HCI NH• KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

0,70 0,53 0,13 0,10 0,11 0,10 0,03 0,03 0,97 0,76 
0,55 0,35 0,17 0,09 0,03 0,03 0,01 0,01 0,76 0,48 
0,50 0,30 0,20 0,13 0,02 0,02 0,01 0,01 0,73 0,46 
0,36 0,26 0,13 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,51 0,36 
0,30 0,20 0,15 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,47 0,31 
0,26 0,18 0,18 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,46 0,26 
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Complexo sortivo mE/100g 

T v 
Acidez % 100AI+' 1 OOAI+' 

Al+ 3 
trocável T Mal -- --

colai da I Al+'+51 Al+ 3 +52 

KCI pH81 pHr pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pl-j7 

0,3 4,53 
0,3 4,12 
0,4 3,52 
0,3 3,50 
0,3 2,52 
o 2,50 

PERFIL No 132 

Descrição geral: 

2,13 
2,24 
1,81 
1,99 
1,53 
1,54 

Data-31/03/80 

5,30 3,10 29 
4,88 3,00 22 
4,25 2,54 16 
4,01 2,50 14 
2,99 2,00 10 
2,96 2,00 11 

16 18 31 24 28 
14 16 25 28 38 
10 17 29 35 47 

9 13 20 37 45 
7 16 24 39 49 
7 16 23 o o 

Classificação- La tasso/o Amarelo distrófico A moderado textura média relevo plano 
Haplorthox. 

Unidade de mapeamento- AQd1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 86,6 km de Barra do Garças, em 
estrada particular para a fazenda Nossa Senhora de Fátima Barra do Garças (Mn 
15°21'8 e 51°57'WGr Folha SD22-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com até 2% de 
declive e sob cobertura de savana/floresta 

Altitude-"" 300m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar do Bananal 

Período- Quaternário 

Material originário - Produto de meteorizaçao de sedimentos com influência de 
material retrabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária- Contato Savana/Floresta Estacionai 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 0-15 em, bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3); areia franca; grãos sim
ples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

A3 

B1 

B2 

15-35 em, bruno-avermelhado-claro (1 OYR 6/4); areia franca; grãos 
simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

35-80 em, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/4); areia franca; 
grãos simples e fraca mui to pequena granular, solto, solto a m uitofriável, 
não plástico e nao pegajoso; transição difusa 

8ü-160 em+, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 8/4); franco-areno
so; grãos simples e fraca muito pequena granular; solto, solto a muito 
friável, não plástico e não pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 520-08 523) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa 
Calh Case muíto Prol 

Simb em 2ü-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 

A1 
A3 
B1 
B2 

0-15 
-35 
-80 
-160+ 

em 

o 
o 
o 
o 

em 

0,2 
0,1 
o 
o 

2-1 
mm 

0,3 
0,3 
0,2 
0,4 

Granulometria% 

Areia Si/te 
muito Argila 

fina 0,05- 0,02- <0,002 
0,1·0,05 0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

3,5 3,7 2,5 10,1 
5,9 4,9 1,8 10,4 
3,7 4,6 1,3 13,2 
6,5 6,7 1,6 13,7 
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mm 

7,5 
9,2 
6,2 
7,9 

Argila 
nat 
% 

1,5 
2,1 
1,9 
1,2 

mm 

59,8 
57,8 
56,1 
52,8 

Grau 
de fio-

cu/ação 
% 

85,1 
79,8 
85,6 
91,2 

Areia 
média 

0,5-
0,25 
mm 

37,8 
39,2 
35,5 
36,3 

Si/te 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

0,36 
0,47 
0,34 
0,48 

0,25-
0,1 
mm 

37,1 
30,1 
36,6 
28,5 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

27,6 
30,0 
29,4 
31,9 

0,2-
0,05 
mm 

26,4 
26,9 
26,1 
26,8 

Ataque por H,so.% 

Si o, A/,Q, Fe,o, 

5,13 3,80 0,63 
5,14 3,68 0,54 
6,75 4,94 0,68 
8,10 5,10 0,81 

AI,O, Carbo- pH (1:1) c N Ki Kr --- natos 

H,O I % % Fe203 % KCI 

2,30 2,08 9,46 o 4,8 4,3 0,5 O,ü4 
2,37 2,17 10,69 o 4,0 4,4 0,3 0,03 
2,32 2,14 11,40 o 5,5 4,4 0,2 0,02 
2,70 2,45 9,88 o 5,6 4,5 0,1 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 

NH. I KCI 
OAc 

0,40 
0,33 
0,62 
0,60 

0,32 
0,26 
0,35 
0,40 

Mg+2 

NH •. I KCI OAc 

0,18 
0,16 
0,14 
0,10 

0,16 
0,14 
0,10 
0,10 

K• 

NH•l OAc 

0,02 
0,02 
0,06 
0,02 

HCI 

0,03 
0,02 
0,02 
0,02 

Complexo sortivo mE!100g 

AI+J 

KCI 

0,3 
0,3 
0,3 
0,2 

Ac1dez 
trocável 

pH81 pH7 

3,50 
2,51 
2,50 
2,50 

1,69 
1,48 
1,16 
1,20 

PERFIL No 129 

Descrição geral: 

Data - 14/09/79 

T 

pH8 I pH7 

4,11 
3,03 
3,34 
3,24 

2,30 
2,00 
2,00 
1,94 

T 
Mat 

coloidal 

pH8l pH7 

41 
29 
25 
23 

22 
19 
15 
14 

Na+ 

NH. _I HCI OAc 

0,01 
0,01 
0,02 
0,02 

v 
% 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

pHB J pH7 

14,84 26,52 
17,16 26,00 
25,15 42,00 
22,84 38,14 

MO 
% 

0,86 
0,52 
0,34 
0,17 

S1 

NH, 
OAc 

0,61 
0,52 
0,24 
0,74 

100AI'' --
AI+'+S1 

33 
36 
26 
21 

C/N 

13 
10 
10 
10 

S2 

KCI e 
HCI 

0,52 
0,43 
0,48 
0,53 

100A!+3 
--

AI''+S2 

36 
41 
38 
27 

Classijicaçao- Latossolo Amarelo distrófico plinticoA moderado textura média relevo 
plano Haplorthox 

Unidade de mapeamento- LVd21 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1 km do Vale dos Sonhos, estrada 
Nova Xavantina-Barra do Garças, no sentido de Barra do Garças Barra do Garças 
(Mn 15°25'S e 52°12'WGr Folha SD 22-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com até 2% de declive 
sob cobertura de savana 

Altitude-"" 370 m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar do Bananal 

Período- Quaternário 

Material originário - Produto de meteorização de sedimentos com influência de 
material retrabalhado 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

0-20 em, bruno-amarelado (10YR 5/4); franco-arenoso; fraca pequena 
granular e grãos simples; muito friável, ligeiramente plástico e não 
pegajoso; transição difusa 

20-40 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição difusa 

B1 40-60 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/B); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição difusa 

B21 60-100 em, amarelo-brunado (10YR 6/6); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição gradual 

B22 100-140 em, amarelo (1 OYR 7/6), mosqueado pouco, pequeno e média 
e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-argila-areno
so; fraca pequena granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transiçao difusa 



B23pl 140·160 em·, amarelo (1 OYR 7 /6), mosqueado abundante. pequeno e 
média e proeminente, vermelho (2 5YR 4/6) evermelho·amareladoi5YR 
5/6); franco-argila-arenoso; fraca pequena granular: friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises fistcas e químicas Lab: SUDESUL (08 138·08 143) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Simb 2(}2 2-ü,2 grossa 1·0,5 2-{),2 0,5· 0,25· 0,2· 0,2· 

em 2·1 0,25 0,1 0,02 0,05 em em mm mm 
mm mm mm mm mm 

A1 0·20 o 0,6 2,9 20,7 60,7 31,2 20,2 21,0 18,5 
A3 ·40 o 1,1 5,1 13,8 50,9 23,4 25,0 25,0 20,1 
81 ·60 o 2,4 4,5 15,1 45,4 21,8 17,4 24,6 19,7 
821 ·100 o 1,5 3,9 12,7 44,8 21,5 20,6 24,9 18,5 
822 ·140 o 1,4 5,8 15,6 45,2 20,2 16,5 25,0 19,4 
823pl ·160+ o 2,9 6,0 10,2 41,9 19,2 20,8 25,5 19,1 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio· (0,05· 
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05· 0,02· <0002 % % 

-~ Si o, AbOJ Fe2ÜJ 
0,1·0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

4,2 4,9 2,4 15,9 2,6 84 0,31 7,20 6,24 1,18 
3,7 8,0 3,1 21,0 2,5 88 0,38 9,84 8,61 1,32 
6,3 8,2 3,3 26,7 0,8 97 0,31 12,00 11,52 1,38 
4,6 9,0 2,6 27,7 o 100 0,32 12;42 12,08 1,40 
6,5 8,9 3,3 26,5 o 100 0,34 12,48 12,30 1,46 
4,8 11,8 5,4 27,2 o 100 0,43 13,92 12,80 2,57 

A!, O, Garbo· pH (1 :1) c N MO K1 Kr --- natos 
H,O I % % % C/N 

Fe2ÜJ % KCI 

1,96 2,68 8,30 o 5,0 4,2 0,8 0,06 1,38 13 
1,94 1,70 10,23 o 5,0 4,2 0,5 0,05 0,86 10 
1,77 1,63 13,09 o 5,0 4,3 0,4 0,04 0,69 10 
1,74 1,61 13,53 o 5,2 4,3 0,2 0,03 0,34 7 
1,72 1,59 13,22 o 5,5 4,4 0,2 0,03 0,34 7 
1,84 1,63 7,82 o 5,7 4,8 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+ 2 Mg+2 K' Na• S1 S2 

NH. I KCI NH•I KCI NH•I HCI NH.I HCI NH, KCI e 
OAc OAc OAc O Ac OAc HCI 

0,38 0,22 0,14 0,09 0,06 0,06 0,01 0,01 0,59 0,38 
0,45 0,28 0,07 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,55 0,37 
0,30 0,24 0,02 0,10 0,03 0,03 0,01 0,01 0,54 0,38 
0,32 0,18 0,14 0,11 0,05 0,05 0,01 0,01 0,52 0,35 
0,30 0,18 0,13 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,45 0,30 
0,31 0,20 0,12 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,45 0,30 

Complexo sortivo mE/100g 

T v 
Acidez % 100AI+' 100AI+' 

Al+ 3 

trocável 
T Mat -- --

coloidal AI+'+S1 AI+'+S2 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,3 3,10 2,21 3,69 2,80 23 18 16 21 34 44 
0,3 4,03 2,25 4,58 2,80 22 13 12 20 35 45 
0,2 3,18 1,46 3,72 2,00 14 7 15 27 27 34 
0,3 3,51 1,63 4,03 2,15 15 8 13 24 37 46 
o 2,58 1,55 3,03 2,00 11 8 15 23 o o 
o 2,54 1,55 2,99 2,00 11 7 15 23 o o 

3.4.2.2 ~ Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico 

Os solos assim classificados são minerais, não hidromórficos, que 
têm como principal caracter(stica a ocorrência de um horizonte B 
latossólico com teores de Fez 0 3 entre 8 e 18% quando a textura é 
argilosa e relação Alz 0 3 /Fez 0 3 inferior a 3,14 quando a textura é 
média. 

São profundos e muito profundos, acentuadamente a fortemente 
drenados, muito porosos, estando a argila quase totalmente flocula· 
da, o que permite uma melhor aeração e drenagem. Têm pequena ou 
nenhuma variação textura! no perfil, tendo sido constatado em ai· 
guns casos um aumento gradativo no teor de argila de acordo com o 
aumento da profundidade, porém insuficiente para caracterizar um 
processo de iluviação de argila. 

Apresentam seqüência de horizontes A, B e C, com pequena 
diferenciação entre si, o horizonte A é do tipo moderado, sobrepos
to a um horizonte B de cores avermelhadas, nos matizes 1 OR, 
2.5YR e 5YR e valores e cromas baixos, geralmente inferiores a 4 e 
6 respectivamente para os matizes 2.5YR e 5YR, e a estrutura é 
forte ultrapequena granular. 

Ocorrem em relevo favorável à mecanização e possuem caracte
rísticas físicas relativamente boas para penetração e desenvolvimento 
de raízes, sendo pois as limitações mais fortes a baixa fertilidade 
natural e a sensível deficiência de umidade nos períodos secos, prin
cipalmente. 

Corrigidas as suas deficiências básicas, podem se prestar à utiliza
ção com muitos tipos de culturas adaptadas climaticamente Têm 
sido muito usados nesta região com arroz de sequeiro, pastagens e 
algumas lavouras de milho. 

Os distróficos (saturação de bases e com alumlnio < 50%) têm 
maior expressão, ocorrendo praticamente em quase toda a área, perfa
zendo um total de 10.897,3 kmz, o que corresponde a 3,8% do 
total mapeado, sendo porém a sua maior incidência no Planalto 
Central Goiano (F igs 3.3, 3.14 e 3. 15), ocorrendo também em 
menores proporções nos Planaltos dos Parecis e dos Guimarães e nas 
Depressões do Tocantins e Araguaia, originados de vários tipos de 
sedimentos. 

Os álicos têm menor ocorrência, ocupando um total de 
1 147,1 kmz, equivalentes a 0,4% da área total, e encontram-se dis
tribuídos na Depressão do Araguaia, Plan(cie do Bananal, em peque
nas manchas, e a sudeste da área, no Planalto Central Goiano, nas 
proximidades de Taguatinga (Fig. 3.1 ). 

Encontram-se cobertos tanto por vegetação de Savana como de 
Floresta e correlacionam-se na "Soil Taxonomy" de 1975 aos gran· 
des grupos Acrosthox e Haplustox. 

PERFIL No 177 

Descrição geral: 

Data~ 16/10/79 

Classificação~ Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura muito argilosa 
relevo plano Hap/ustox 

Unidade de mapeamento~ LEal 

Localização, município, estado e coordenadas - A 28 km de Taguatinga, estrada 
Taguatinga~Parque Nacional de Brasília Distrito Federal (DF) 15°38'5 e 48'04'WGr 
Folha SD 22-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil~ Topo plano com 1% de declive e 
sob cobertura de savana 

Altitude~ 30 1 000 m 

Litologia ~ Sedimentos arena-argilosos 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária 

Período~ Terciário-Quaternário 

Matenal originário- Meteorização de sedimentos com possível influência de material 
retrabalhado 

Relevo local~ Plano 

Relevo regional~ Plano e suave ondulado 

Erosão~ Não aparente 

Drenagem~ Acentuadamente drenado 

Vegetação primária~ Savana Arbórea Aberta 

Uso atual~ Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0·1 O em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); argila; fraca pequena 
granular, muito friável, plástico e pegajoso; transição clara 

A3 

81 

1 0·30 em, bruno-avenmelhado (2 5YR 4/4); muito argiloso; fraca peque
na granular, muito friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

3ü-60 em, vermelho (2 5YR 4/6); muito argiloso; forte ultrapequena 
granular, muito friável, plástico e pegajoso; transição difusa 
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821 6D-II O em, vermelho (2 5YR 4/7); muito argiloso; forte ultrapequena 
granular, muito friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

822 li 0-160 em•, vermelho (2 5YR 4/7); muito argiloso; forte ultrapequena 
granular, muito friável, plástico e pegajoso 

Raizes: abundante~ finas no A I, comuns finas no A:3 e 81, raras finas no 821 e 822 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 382·08 386) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Simb em 2D-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

AI 0-10 o o 1,6 3,1 16,3 8,3 8,9 8,0 7,1 
A3 -30 o o 1,2 2,4 7,5 3,4 2,6 7,5 3,6 
81 -60 o o 0,6 1,3 5,7 2,6 3,7 5,6 3,4 
821 -110 o o 0,4 1,6 6,1 3,2 4,0 10,3 5,3 
822 -160+ o o 0,7 1,2 7,8 4,0 6,7 11,0 6,8 

Granulometria% Ataque por H,so.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % sio, Al,o, Fe203 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm % Argila 
mm mm mm 

1,5 25,1 24,2 51,5 7,9 85 0,49 16,14 25,48 12,49 
1,5 20,2 16,3 68,7 10,3 85 0,29 16,11 24,95 12,77 
0,9 16,9 14,7 74,0 7,0 91 0,23 17,03 25,25 13,89 
2,2 18,5 13,5 70,1 3,6 95 0,26 14,27 24,78 13,60 
2,0 20,5 16,3 64,9 0,4 99 0,32 14,03 25,26 13,86 

AI,O, Garbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H,O I KCI 
% % % C/N 

Fe20J % 

1,08 0,82 3,20 o 5,2 4,5 3,1 0,18 5,34 17 
1,10 0,83 3,07 o 5,6 4,8 1,8 0,12 3,10 15 
1,15 0,85 2,85 o 5,5 5,1 1,4 0,08 2,41 18 
0,98 0,73 2,86 o 5,6 5,3 1,3 0,04 2,24 33 
0,94 0,70 2,86 o 5,8 5,6 1,0 0,03 1,72 33 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K• 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I 
OAc 

HCI 

0,45 0,30 0,18 0,15 0,15 0,14 
0,28 0,22 0,10 0,12 0,04 0,04 
0,22 0,20 0,11 0,15 0,01 0,01 
0,23 0,20 0,08 0,12 0,01 0,01 
0,22 0,20 0,08 0,12 0,01 0,01 

Complexo sortivo mE/IOOg 

T Acidez Al+ 3 T Mal trocável coloidal 

KCI pH81 pH7 

1,8 16,83 9,74 
1,4 12,62 7,20 
2,3 11,83 4,97 
2,1 10,15 3,95 
1,7 9,12 5,00 

PERFIL N• 114 

Descrição geral: 

Data - 17 /I 0/79. 

pH8 I pH7 

17,62 10,53 
13,05 7,63 
12,18 5,32 
10,48 4,28 

9,44 5,32 

pH8 I pH7 

34 
19 
16 
15 
15 

20 
li 

7 
6 
8 

Na• 

NH. I HCI 
OAc 

0,01 0,02 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 

v 
% 

pH8 I pH7 

4 
3 
3 
3 
3 

8 
6 
7 
8 
6 

SI 

NH• 
OAc 

0,79 
0,43 
0,35 
0,33 
0,32 

IOOAI+' 
--

AI• 3 +SI 

69 
77 
87 
86 
84 

S2 

KCI e 
HCI 

0,61 
0,39 
0,37 
0,34 
0,34 

I OOAI+' 
--

AI+ 3+S2 

75 
78 
86 
86 
83 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado Haplustox 

Unidade de mapeamento- LEd2 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - A I km de Verdelândia, estrada 
Verdelândia-Goianésia Barro Alto (GO) 15•59'S e 49•06'WGr Folha SD 22-Z-8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Parte convexa com 3 a 4% de 
declive e sob cobertura de savana 
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Altitude - = 630 m 

Litologia- Gnaisses, migmatitos, micaxistos a sillimanita, estaurolita e cianita, quart
zitos, filitos 

Formação geológica- Grupo Araxá 

Período - Pré-Cambriano Médio 

Material originário- Provavelmente micaxisto 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem e cultura de arroz 

Descrição morfológica: 

AI 0-20 cm,vermelho-escuro-acinzentado(2 5YR3/2,5);franco-argilo-are
noso; forte pequena granular; friável, plástico e pegajoso; transição 
difusa 

A3 20-40 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco-argiloso; for
te pequena granular, friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

81 40-60 em, vermelho-escuro-acinzentado(l OR3/4); franco-argiloso; for
te ultrapequena granular, friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

821 60-IOOcm, vermelho-escuro-acinzentado (IOR 3/45); argila; forte ui· 
trapequena granular, friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

822 I 00-160 em+, vermelho-escuro-acinzentado (lO R 3/4 5); argila; forte 
ultrapequena granular; friável, plástico e pegajoso 

Obs. moderada atração pelo ímã 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 333-08 337) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f Cal h Case muito média 
Símb em 2D-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 
mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

AI 0-20 o 0,4 1,0 1,4 10,6 5,5 23,1 45,6 37,0 
A3 -40 o 0,5 1,0 1,1 8,5 3,0 25,5 44,3 34,2 
81 -60 o 0,5 1,4 1,4 8,5 3,6 19,0 43,8 33,6 
821 -100 o 0,7 1,0 1,0 7,4 2,6 21,9 41,5 31,4 
822 -160+ o 1,4 1,9 1,5 8,3 3,3 16,7 42,2 31,4 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila deflo- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % % 

-- SiO, AI. O, F e, o, 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

16,6 21,8 13,2 30,6 5,0 85 0,71 11,56 17,21 11,67 
12,1 20,0 9,9 37,3 5,1 86 0,54 11,51 17,13 10,63 
16,7 20,2 10,0 37,1 3,8 90 0,54 12,70 17,93 12,41 
12,3 19,0 8,9 42,2 0,4 99 0,45 12,73 19,12 11,67 
16,3 17,3 6,5 43,0 0,2 100 0,40 12,53 18,90 11,70 

AI,O, Garbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H,O I KCI 
% % % C/N 

F e, o, % 

1,14 0,80 2,32 o 5,6 4,5 1,9 0,11 3,28 17 
1,14 0,82 2,53 o 5,2 4,4 1,3 0,08 2,24 16 
1,20 0,84 2,27 o 5,5 4,5 0,8 0,06 1,38 13 
1,13 0,81 2,57 o 5,8 5,1 0,6 0,05 1,03 12 
1,13 0,81 2,54 o 6,0 5,5 0,4 0,04 0,69 lO 

Complexo sortivo mE/ I OOg 

Ca+2 

NH. I KCI 
OAc 

1,45 
0,60 
0,48 
0,75 
0,70 

1,00 
0,42 
0,32 
0,35 
0,40 

Mg+2 

NH. I KCI 
OAc 

0,45 
0,12 
0,13 
0,10 
0,08 

0,40 
0,10 
0,11 
0,08 
0,08 

K+ 

NH· I HCI 
OAc 

0,09 
0,05 
0,02 
0,01 
0,01 

0,08 
0,04 
0,03 
0,02 
0,02 

Na+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,03 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 

0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

SI 

NH, 
OAc 

2,20 
0,79 
0,64 
0,88 
0,81 

S2 

KCie 
HCI 

1,50 
0,57 
0,47 
0,46 
0,51 



Complexo sortivo mE/100g 

Acidez Al+ 3 
trocável 

KCI pH81 pH7 

0,3 11,22 5,80 
0,3 8,12 5,39 
0,1 7,06 4,68 
0,1 5,58 4,12 
o 5,08 4,12 

PERFIL No 4 

Descrição geral: 

Data- 06/09/79 

T 
T Mat 

coloidal 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 

13,24 7,82 43 26 
8,91 6,18 24 17 
7,70 5,32 20 14 
6,46 5,00 15 12 
5,89 4,93 14 12 

v 
% 100Af+3 1 DOAI+' 

-- --
AI"+S1 Af+3 +S2 

pH8 I pH7 

15 26 12 17 
9 13 28 34 
8 12 14 18 

14 18 10 18 
14 16 o o 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média 
relevo plano Acrorthox 

Unidade de mapeamento- LVd24 

Localização, município, estado e coordenadas - A 4 km de Alô Brasil, estrada Alô 
Brasii-Cascalheira(BR-158), estrada vicinal à esquerda para a fazenda Sete Barras, a 
500 m do entroncamento Canarana (Mn 12°33'8 e 51°46'WGr Folha SD 22-V-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com até 2% de declive 
e sob cobertura de floresta 

Altitude-= 440 m 

Litologia- Sedimentos arena-argilosos 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária 

Período- Terciário-Quaternário 

Material originário- Produto de meteorizaçãode sedimentos com possível influência 
de material retrabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 0-20 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco-arenoso; fraca 
pequena granular; muito friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

A3 20-40 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argilo-arenoso; mo
derada pequena granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição difusa 

81 40-60 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argilo-arenoso; forte 
ultrapequena granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição difusa 

821 60-100 em, vermelho (2 5YR 4/6); franco-argila-arenoso; forte ultra
pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição difusa 

822 100-160 em•, vermelho (2 5YR 4/6); franco-argila-arenoso; forte ultra
pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (081 07-ü8111 I 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 2ü-2 2-Q,2 grossa 1-Q,5 2-Q,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o 0,2 0,1 2,1 54,2 35,1 38,9 27,2 25,2 
A3 -40 o 0,2 0,1 2,5 45,0 33,6 30,1 30,2 27,8 
81 -60 o 0,1 0,1 1,6 44,3 28,0 36,8 29,7 26,5 
821 -100 o 0,2 0,2 2,8 43,5 31,7 29,4 29,7 27,3 
822 -160+ o 0,2 o 1,9 47,2 30,5 35,3 26,2 24,3 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila na! cu fação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % -- Sio, AI,Q, F e, o, 

0,1-0,05 0,002 0,002 
% Argila mm 

mm mm mm 

3,2 4,8 2,8 15,8 3,3 79 0,30 6,00 5,22 3,74 
6,5 4,4 2,0 22,8 3,2 86 0,19 7,92 7,26 5,20 
4,3 5,3 2,1 23,9 4,0 83 0,22 7,92 9,10 5,20 
6,7 4,8 2.4 24,4 1,6 93 0,20 7,98 8,84 5,28 
3,8 4.4 2,5 24,1 0,9 96 0,18 8,10 8,28 5,34 

Af,Q, Garbo- pH(1:1) c N MO Ki Kr --- natos 
H,Q I KCI 

% % % C/N 
Fe20a % 

1,95 1,32 2,18 o 4,7 4,2 1,1 0,08 1,89 14 
1,85 1,25 2,18 o 4,9 4,3 0,6 0,05 1,03 12 
1,47 1,07 2,74 o 5,3 4,6 0,4 0,03 0,69 13 
1,53 1,10 2,62 o 5,5 4,9 0,3 0,03 0,52 10 
1,66 1,17 2,48 o 5,6 5,2 0,3 0,03 0,52 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I HCI 
OAc 

0,57 0,39 0,13 0,10 0,05 0,04 
0,37 0,23 0,06 0,05 0,02 0,02 
0,22 0,18 0,08 0,07 0,01 0,01 
0,42 0,32 0,10 0,08 0,01 0,01 
0,38 0,30 0,06 0,05 0,02 0,02 

Complexo sortivo mE/100g 

T Acidez Al-+ 3 
trocável T Mat 

colo ida I 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,3 6,32 2,89 7,11 3,68 45 23 
0,3 4,58 2,80 5,06 3,28 22 14 
0,1 4,02 2,92 4,35 3,25 18 14 
o 3,52 2,04 4,06 2,58 17 11 
o 3,10 2,03 3,51 2,50 15 10 

3.4.2.3 - Latossolo Roxo distrófico 

Na+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,04 0,02 
0,03 0,01 
0,02 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 

v 
% 

pH8 I pH7 

11 21 
9 15 
8 10 

13 21 
13 19 

S1 

NH, 
OAc 

0,79 
0,48 
0,33 
0,34 
0,47 

100Af+' 
--

Af+'+S1 

28 
38 
23 
o 
o 

S2 

KCie 
HCI 

0,55 
0,31 
0,27 
0,42 
0,38 

100A1•3 

--
Af+'+S2 

35 
49 
27 
o 
o 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, em geral desenvolvi
dos a partir de rochas básicas, apresentando elevados teores de óxi
do de ferro São profundos, bastante porosos, acentuadamente dre
nados, tendo seqüência de horizontes A, B, C com pouca diferencia
ção entre si. O horizonte A é do tipo proeminente, chernozêm ico 
ou moderado, e está sobrejacente a um horizonte B latossólico, com 
cores bem avermelhadas e textura argilosa e muito argilosa, sendo a 
estrutura dominantemente forte ultrapequena granular. 

Quimicamente, possuem baixa soma e saturação de bases, sendo 
esta última sempre menor que 50%, porém em alguns perfis, na 
parte superior, aparecem valores maiores que 50%. A saturação com 
alumínio é bem baixa, sendo em alguns perfis nula ou com valores 
insignificantes. Os teores de óxido de ferro atingem valores próxi
mos de 24%, em alguns perfis. 

Apesar da baixa fertilidade natural, podem apresentar uma boa 
produtividade desde que se processem adubações para melhoria de 
sua fertilidade natural, visto que têm ótimas características físicas 

Ocorrem em relevo que favorece a utilização de máquinas agríco
las, entretanto deve ser observado o fato de que o uso intensivo 
destas máquinas poderá fazer com que haja uma compactação abai
xo da camada arável, ocasionando a diminuição de permeabilidade e 
aumentando com isto os riscos de erosão. Portanto, o uso de algu
mas práticas de conservação se faz necessário, contribuindo para que 
estes solos sejam usados por períodos mais longos sem maiores con
seqüências. 

Atualmente são muito utilizados com cultura de milho, arroz de 
sequeiro e pastagem. Também na região de Goianésia é intenso o seu 
uso com cana-de-açúcar. 
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Estes solos têm pequena expressividade na ãrea estudada, sendo 
sua maior ocorrência a sudeste, na Microrregião do Mato Grosso 
Gotano, situada no Planalto Central Goiano IFtgs. 3.3 e 3.121, de
senvolvidos a partir de rochas do Complexo Barro Alto em relevo 
plano e suave ondulado sob vegetação de Floresta e Contato Sava
na/ Floresta. 

Perfazem um total de 2.007,4 km '. que equivalem a 0,7% da 
área total. 

Pelo sis tema amencano de class111cação de solos. "Soil Taxono· 
my" de 1975, pertencem ao grande Grupo Haplusrox. 

F1g 3 12 - Paoroos de 1magem de Latossolo Roxo diSIIÕhco, Terra Roxa Es· 
truturada eutrõtica e 8run1zém Avermelhado do Planalto Central Gota no. na Mtcror· 

região do Mato Grosso Go1ano Folha $0 22·Z·O 

PERFIL N • t 64 

Oescnçao 11eral. 

Data- 22/t 0(19. 

Cla551hcação- Latossolo RoxOdiStróhcoA proem1nente te)(tura mu1toargtlosa relevo 
plano Haplustox 

Umdade de mapeamento- LRd3. 

Localização. munidpio. estado e coordenadas - A6 km de Santa Isabel. estrada Santa 
lsabei-Casl!inópolls.Jaraguá (GOl. t 5•2 t'S e 49•57'WGr Folha SD22·Z·D 

Slluação.decilve ecobenuravegetal sobre o perfil-Local plano com até 2% de declive 
e sob cobertura de floresta 

Altitude-= 590 m 

Lltotog1a - Gabros granuliticos e gnã1sslcos. no rito. pJfoxenltos. t roctolltos, ant lbolitos. 
gmnulltos gnalsses e sllllmanna gna1sses. 

Formação geológ1ça - Complexo Barro Alto. 

Perlodo- Pr&Cambnano Inferior ou ArQueano. 

Matenaf ongtnáno - Meteonzação de rochas locaiS 

Relevo local- Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosllo - Nao aparente 

Drenagem- Acentuadamente drenado, 

Vegetação primária - Contato Floresta Estacionai Deeiduai/Savana. 

Uso atual- Pastagem a culturas. 

DescnçAo mortológ1ca 

A I 0 ·20 em, •ermelho-escuro-acinzantadO (tOA 3/3, úmtdo). vermelho-es
curo-acinzentado( t OR 3/4,seco), argila; fon e pequena granular; friâvel, 
plást ico e peça)oso; trensiçAo difusa 

A3 2G-40cm. vermelho-escuro-acinzentado ( tOA 3/3, úm1do). vermetho
escuro-acmzentedo ( 1 OR 3/4, seco); argila; fone muito pequena granu
lar, fnável. plástico e peçajoso; transição difusa. 

81 40-60 em, vermelho-escurc~·acinzentado(l OR 3/4); mu1toarglloso; fone 
ultrapequene granular, lrlávet, plástico e pegajoso; transição difusa 
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821 6G-100cm, vermelho-escuro-acinzentado t10R 3/4), muito arg1Ioso; 
forte ultrapequena g ranular. friável. plástico e pegajoso; lransiçêo dl
lusa 

822 f()(}-160 em'. vermelho-escuro-acinzentado pOR 3/4); mUlto argiloso; 
forte ultrapequena granular, friável, plástico e pega1oso. 

Obs. fone atração pelo imA. 

Análises fisJCas e quim1cas lab. SUOESUL (08.35!>.()8.359) 

Honzonte Granulometna% 

Are1a Areia grossa Are•a Are1a hna 

Prol Calh. Case n'luito média 
Simb 

em 2G-2 2.().2 grossa 1.().5 2.(),2 0.5· 0.25· 0.2· 0,2· 
em em ?·I mm mm 0.25 OI 0.02 0,0!> 

mm mm mm nom mm 

AI G-20 o o 0.6 12 5.4 2,6 6.0 t9,0 10.8 
A3 ·40 o o 0.4 0.9 5.3 2.5 7.9 t 7.2 10,5 
81 ·60 o o.t 0,4 0.6 3,8 2,1 5,8 17.6 I 1,5 
821 ·100 o o 0.2 0.6 3.7 1,6 7,0 18.0 t0,2 
822 ·160• o 0,1 0.4 0.7 3,3 1.6 5.2 19.2 11,5 

Granulometna '1.> Alaque por H,so. "" 
Grau S11te 

Areoa Silte Argila 
de llo· (0,05· 

mu110 Arg•la 
":' lcul~o 0.002) 

fina 0.05- 0,02· <O CIO:! s.o, AI,Q, Fe70l 
01·0.05 0.002 0,002 mm Arg11a 

mm mm mm 

5.8 29.2 21.0 54.6 11.7 79 0,54 18,93 25.58 23.66 
4,1 25,2 18,5 59,0 2.8 95 0.43 t 8,31l 25.68 23,02 
6,4 24.6 18,5 60.1 0,1 100 OAI t 9,09 25.67 25,t 1 
4,5 23.2 15,4 62,9 0,1 100 0,.37 18,86 25.39 23,16 
6.9 21,4 13,7 63,8 0,2 100 0.34 t 9,70 25.66 23,2t 

Ah0> Carbo· p~t 11 11 c N MO K1 Kr --- natos 
H,Q 1 

.,_, .,_, 
"" 

C;N 
Fe201 .,_, KCI 

1.26 0.79 1,70 o 5.2 4,7 2,1 0,13 3.62 16 
1,22 0.77 1,75 o 5.4 4,7 1,t 0.09 t,90 12 
1.26 0.78 1,6t o 5.5 4,9 0.9 0.07 1.55 13 
1.26 0,80 1,72 o 5.6 5.1 0,6 0.06 1,03 10 
1 .3t 0.83 1,74 o 5.8 52 0.4 0,04 0,69 tO 

Cornrle>o sort•vo mE/t OOg 

ca·' 

NH. I KCt 
O AC 

0,70 
0.30 
0.40 
0,52 
0,30 

0.42 
025 
0.28 
0.22 
0,22 

Mg•' 

NHo ~ KCt 
0Ac 

0.4.5 
0,20 
0.30 
0.16 
0,20 

0.30 
0.20 
O,t4 
0.25 
0,18 

K' 

NH·I OAc 

0 .09 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 

HCI 

0,08 
0.04 
0,03 
0,02 
O,Ot 

Complexo sort1VO mE/IOOg 

' Acodez 
AI· ' trocavei l Mal 

COI01dal 

KCt pH81 pH7 pH8 I pH7 PH81 pH7 

o 12,63 7,74 13,89 9.00 25 t7 
o 10,58 7,55 11,13 6. t 0 t9 t4 
o 8,23 6,95 6,98 7,70 15 13 
o 8.00 6,'11 8,73 7.50 t4 12 
o 6,53 5157 7,06 6,10 11 10 
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Oescroção geral: 

Oala -20/1 0(19. 

N., . 

NH•I HCI 
OAc 

0,02 
O.Ot 
0,01 
0,01 
0,01 

v 

"" 

O.Ot 
0.01 
0,01 
0,01 
0,01 

pH8 I pH7 

9 14 
5 7 
8 10 
8 lO 
8 9 

$1 

NH• 
OAc 

t26 
0.55 
0.75 
0,73 
0.53 

S2 

KCte 
HCt 

O)lt 
0,50 
0,46 
0.50 
0.42 

100AI'' 1 OOAI " --
AI•>-+-S1 j.AI••+S2 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

ClaSSificação - Latossoto ROKO dístróhco Aproem1nente textura mu11oarg1IOsa relevo 
plano. Haplustox 

Un1dade de mapeamento- LRd2 

Localização. munociplo, estado e coordenadas - A 6 km de Nat1n6pahs, estrada 
Natlnópolis- JusceiAndla, estrada v1clnat à esquerda a 600 m Goíanésia IGO) 
t 5•1 2'S e 49•t 8'WGr. Folha S0.22·Z·D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre ooertil- Local planocomalé 2o&dedec1ive 
e sob cobenura de floresta 



Altitude- = 620 m 

Litologia- Gabros granulfticos e gnáissicos, noritos, piroxenitos, troctolitos, anlibo· 
litos, granulitos gnaisses e sillimanita gnalsses 

Formação geológica- Complexo Barro Alto 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário - Produto de meteorização de rochas do Complexo Barro Alto 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

0-20 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/2, úmido), vermelho-as· 
curo-acinzentado (1 OR 3/4, seco); argila; forte pequena granular e em 
blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

20·40 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3, úmido), vermelho
escuro-acinzentado (10R 3/4, seco); muito argiloso; forte muito pe-
quena granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

40-60 em, vermelho·escu ro-acinzentado(1 OR 3/4); muito argiloso; forte 
ultrapequena granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

60·1 00 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4); muito argiloso; 
forte ultrapequena granular. friável, plástico e pegajoso; transição di· 
lusa 

100-160 em+, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito argiloso; 
forte ultrapequena granular, friável, plástico e pegajoso; transição di· 
lusa 

Obs: forte atração pelo ímã em todo o perfil 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL(08 351·08 354) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A1 
A3 
B1 
B21 
B22 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

4,4 
5,4 
4,0 
6,6 
4,7 

Ki 

1,29 
1,10 
1,25 
1,47 
1,33 

Areia Areia grossa 

Prol Cal h Case muito 

em 20-2 2-{),2 grossa 1-{),5 2-<l,2 
em em 2·1 mm mm 

mm 

0·20 o o 2,1 2,0 10,3 
-40 o 0,1 1,2 2,7 5,5 
·60 o 0,1 1,3 1,9 8,6 
-100 o 0,1 1,0 1,9 7,2 
·160+ o 0,2 1,6 1,6 8,1 

Granulometria% 

Silte 
Argila 

0,05· 0,02· < 0,002 
0,002 0,002 mm 

mm mm 

24,5 19,6 53,5 
18,5 12,8 60,6 
17,8 12,3 62,5 
17,2 11,6 62,5 
17,8 10,5 61,9 

AJ.Q, Garbo-
Kr --- natos 

Fe203 % 

0,83 1,77 o 
0,71 1,83 o 
0,80 1,74 o 
0,93 1,71 o 
0,83 1,68 o 

Argila 
nat 
% 

17,8 
9,2 
o 
0,1 
0,1 

Grau 
defto· 

culação 
% 

67 
85 

100 
100 
100 

pH(1:1) 

H.O I KCI 

5,7 5,0 
5,6 4,6 
5,4 4,7 
5,5 4,9 
5,6 5,0 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

4,0 
4,0 
3,4 
3,3 
3,1 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

0,46 
0,31 
0,28 
0,28 
0,29 

c 
% 

2,8 
1,3 
0,9 
0,7 
0,6 

Areia fina 

0,25- 0,2- 0,2· 
0,1 0,02 0,05 
mm mm mm 

9,5 16,6 11,7 
7,6 17,1 11,4 
9,1 16,6 11,1 
7,5 18,7 13,1 
9,3 19,5 12,2 

Ataque por H.so. % 

Si o. 

18,68 
16,32 
18,76 
21,58 
19,76 

N 
% 

0,20 
0,10 
0,07 
0,06 
0,05 

AI2Ü3 

24,56 
25,33 
25,43 
25,01 
25,33 

MO 
% 

4,83 
2,24 
1,55 
1,21 
1,03 

Fe203 

21,80 
21,73 
22,95 
22,93 
23,69 

CIN 

14 
13 
13 
12 
12 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 

NH· I KCI 
OAc 

3,42 
1,22 
0,70 
0,55 
0,38 

2,20 
0,90 
0,56 
0,42 
0,30 

Mg+2 

NH·I KCI OAc 

1,28 
0,45 
0,35 
0,40 
0,22 

1,10 
0,40 
0,30 
0,38 
0,210 

K+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,20 
0,05 
0,04 
0,02 
0,02 

0,16 
0,04 
0,04 
0,02 
0,01 

Na+ 

NH. I HCI OAc 

0,05 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 

0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

S1 

NH• 
OAc 

4,95 
1,75 
1,10 
0,98 
0,63 

S2 

KCie 
HCI 

3,48 
1,35 
0,91 
0,83 
0,52 

Al+ 3 

KCI 

o 
0,1 
o 
o 
o 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
trocável 

T 

pH8 I pH7 pH8 1 pH7 

13,39 9,85 18,34 
12,73 6,78 14,48 
11 ,35 8,32 12,45 
10,38 6,80 11,81 
10,80 6,47 11,43 

14,80 
8,53 
9,42 
7,78 
7,10 

T 
Mal 

coloidal 

pH81 pH7 

34 
24 
20 
19 
18 

28 
14 
15 
12 
11 

v 
% 

pH8 I pH7 

27 
12 

9 
8 
6 

33 
21 
12 
13 
9 

10QAJ+3 
--

AJ+3+S1 

o 
5 
o 
o 
o 

1 OQAJ+3 --
AJ+3+S2 

o 
1 
o 
o 
o 

PERFIL No 115 

Descrição geral: 

Data - 09/1 0/79 

Classificação - Latossolo Roxo distrófico A chernozêmico textura argilosa relevo 
suave ondulado Haplustox 

Unidade de mapeamento- LRd3 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- A 1 ,5 km de Barro Alto, estrada Barro 
Alto-Placa (BR-<l80) Barro Alto (GO) 14°58'S e 48°54'WGr Folha SD 22-Z·B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Trincheira situada em vale com 
5% de declive e sob cobertura de gramíneas. 

Altitude- = 640 m 

Litologia - Gabros normais e gabros anortosfticos 

Formação geológica- Cgmplexo Barro Alto 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de gabros 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Contato Savana Arbórea Aberta/Floresta Estacionai 

Uso atual- Cultura de arroz, feijão e milho 

Descrição morfológica: 

Ap 

A3 

B1 

B21 

B22 

B23 

0·15 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/2 5, úmido), bruno-aver· 
melhado-escuro (1 YR 3/4, seco); franco-argiloso; moderada muito pe
quena granular; solto, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

15·40 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/2, um ido), vermelho
escuro-acinzentado(1 YR 3/3, seco); argila; moderada pequena e muito 
pequena granular; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

40-60 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3 5); argila; forte ultra· 
pequena granular; solto, muito friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa 

60·1 00 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4); argila; forte ultra· 
pequena granular; solto, muito friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa 

100-150 em, vermelho-escuro-acinzentado(10R3/4); argila; forte ultra· 
pequena granular; solto, muito friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa 

150·190 em+, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4); argila; forte ul
trapequena granular; solto, muito friável, plástico e pegajoso 

Raizes: muitas finas noApe A3,comunsfinase raras médias no B1, poucas finas e raras 
médias no B21, raras finas no B22 e B23 

Análises físicas e qufmicas Lab: SUDESUL (08 376·08 381) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Sfmb em 20-2 2-{),2 grossa 1-{),5 2-{),2 0,5- 0,25· 0,2· 0,2· 

em em 2·1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

Ap ü-15 o o 1,7 3,1 14,6 6,2 15,8 25,7 17,5 
A3 -40 o o 2,2 2,8 13,0 6,3 9,4 17,8 13,3 
B1 -60 o o 2,7 2,5 12,3 4,5 10,6 18,4 12,3 
B21 ·100 o o 3,4 3,6 12,7 4,5 7,6 19,8 12,7 
B22 ·150 o 11,2 4,8 2,6 12,8 3,4 9,1 18,1 12,8 
B23 ·190+ o o 2,7 2,3 9,0 3,2 5,6 19,6 9,0 
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Granulomelria 'lb AtaQue por i·bSO• % 

Grau Silte 
Areia Sille Argila de llo- (0.05-
mu•to Argila nat. cu laçao 0.002) 
fina 0,05- 0,02- .; 0.002 % -- SiOt AI, o • F e. o. 

0 .. 1-0,05 0.002 0.002 mm 'lb Argila 
mm mm mm 

5.3 36,4 28,2 31,5 5,0 84 1,56 14,32 20,82 21 ,17 
5,6 28,8 24,3 44,9 4,9 89 0,64 15,22 19,59 22,11 
3,4 21,6 14,6 54,7 2,8 95 0.39 17,39 2 1.93 23.36 
6,0 21,3 13,9 53,6 0,2 100 0,40 17,02 22,19 25,27 
5,7 19.9 14,6 54 .. 5 0,1 100 0.37 17,02 22,58 25,27 
6.0 25.3 16,5 54,9 0,2 100 0.46 17.72 23.1 5 25.71 

AltO> Carbo- pH(1 : 1) c N MO Ki Kr --- natos 
H.O I 'lb % 'lb 

CIN 
Fe,o, % KCI 

1,17 0,7 1 1,54 o 5.3 4,9 3,1 0.20 5,34 16 
1.32 0,77 1,39 o 5,5 4.9 2,5 0.16 4,31 16 
1,35 0,80 1,47 o 5,8 5,4 1.3 0,10 2,24 13 
1,30 0.76 1,38 o 6.0 5.7 0.9 0.06 1,55 15 
1,28 0,75 1.40 o 5,9 5,9 0,6 0,06 1,03 10 
1,30 0.76 1.41 o 5,7 5.8 0.5 0,05 0,86 10 

Complexo sort•vo mE/1 OOg 

Ca•' Mg-> K• Na· S1 52 

NH. I KCI NH·I KCI NH·I HCI NH·I HCI NH• KCie 
OAc O Ac OAc OAc OAc HCI 

6,18 3,20 2,40 1,80 0.14 0.12 0.03 0,02 8,75 5,14 
4,42 2.35 2.70 1,50 0.07 0,06 0,01 0,02 7,20 3,93 
1,43 1.20 0,75 0,65 0.03 0,03 0,01 0,01 2,22 1,89 
0.84 0,80 0,32 0,30 0,01 0,01 0,01 0,01 1,18 1,12 
0.85 0,48 0,35 0.31 0.01 0,01 0.01 0,01 1,22 0,81 
0.95 0.55 0,30 0,24 0,04 0,03 0,01 0,01 1.30 0,83 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

T 
v 

Acidez 'lb 100AI+> 10QAJ<3 
AI·• 

trocável T Mat. --
jAt+>+$2 coloidal AI"+S1 

KCI pH81 pH7 PH8 I pH7 pH8 1 pH7 pH8 I pH7 

o 14,52 6.35 23.27 15,10 74 48 38 58 o o 
o 14,68 6,80 21.88 14,00 49 31 33 5 1 o o 
o 11,53 7,18 13,75 9,40 25 17 16 24 o o 
o 8,24 5,92 9.42 7,10 18 13 13 17 o o 
o 8,32 5,38 9,54 6,60 18 12 13 18 o o 
o 7,58 6,00 8,88 7,30 16 13 15 18 o o 

3.4.2.4 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

Esta classe representa uma das de maior ocorrência dentro da área 
em estudo e caracteri~a-se principalmente por apresentar um hori
zonte A moderado sobrejacente a um horizonte B latossólico .. Difere 
dos caracterizados na classe Latossolo Vermelho-Escuro descrita an
teriormente, basicamente, pelo horizonte B que apresenta cores mais 
claras e teores de Fe1 0 3 menor que 9% para textura argilosa e 
relação AI 2 0 3 / Fe2 0 3 maior que 3, 14 para textura média. 

Quimicamente é mu ito pobre, com as caracterfsticas Hsicas, mor
fológicas, topográficas e vi abil idade de uso agrfcola semelhantes aos 
Latossolos Vermelho-Escuros já descritos. 

Os d istróficos ocupam uma área de aproximadamente 
106.391,7 km2

, correspondente a 37,1% do total mapeado, e encon
tram-se distribufdos por toda a área trabalhada, principalmente nas 
regiões de relevo tabular. 

Os álicos com uma área de 1..433,9 km2 , correspondente a 0 ,5% 
do total, concentram-se na Planfcie do Bananal e Depressão do Ara
guaia (Fig. 3.13) e pequenas manchas no Planalto Central Goiano, 
nas proximidades de Taguatinga (Fig .. 3. 1). 

Encontra-se coberto tanto por Savana quanto por Floresta e cor
relaciona-se na "Soil Taxonomy" de 1975 aos grandes grupos 
Acrustox e Hap/ustox. 
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Fig, 3.13 - Padr-5es de imagem de Latossolo Vermelho-Amarelo ático da Depres
são do Araguaia e Laterita Hidromórlica álica da Planície do Bananal Folha 30.22-

Y·B. 
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Descrição geral: 

Data -27/08/8C. 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo álicoA moderado textura argilosa relevo 
plano .. Acrvstox .. 

Unidade de mapeamento- LVd1. 

Localizaç4o, município, estado e coordenadas - A 55 km de Garapu lt, estrada 
Garapu-Projeto Koluene, estrada viclna I à direita no rumo da fazenda Pateiro,a 40 km 
do entroncamenr,. Canarana (MTI. 13•23'S e 52•49'WGr. Folha S0.22·V·C. 

Situaç4o, declive e cobertura vegetal sobre o perlll-Local plano com 1 'lb de declive e 
sob cobertura de floresta. 

Altitude - "' 400 m. 

Lltologia- Sedimentos areno-argilosos. 

Formaç4o geológica- Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária. 

Período- Terciário-Ouaternâno. 

Material originário- Provavelmente sedimentos argilosos. 

Relevo tocai- Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Nilo aparente 

Drenagem-Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária- Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai. 

Uso atual- Contato Floresta Ombróllla/Fioresta Estacionai. 

Descri<;ao morlológica: 

A 1 G-25 em, vermelho-escuro (2.5YR 3/6); franco-argilo-arenoso; fraca e 
moderada peQuena granular; ligeiramente duro, lriávet. ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa. 

A3 25-40 em, vermelho (2.5 YR 4/6); argila arenosa: fraca a moderada pe
Quena granular; ligeiramente duro, friável,ligeiramenle plástico e ligei
ramente pegajoso; transiç4o difusa. 

81 40-60 em, vermelho (2.5YR 4/8); argila arenosa; forte ultrapeQuena 
gran utar; ligeiramente duro, frlével, plástico e pegaiosó; transiçâo difusa .. 

821 6G-110cm, vermelho (2 .. 5YR 4/8); argila arenosa; forte ultrapeQuena 
granular; macio, mu~o friávet. plástico e pegajoso: transiçllo difusa. 

822 11Q-160 em+, vermelho (2.5YR 4/8); argila arenosa; forte ultrapeQuena 
graoular; macio, muito friável, plástico e pegajoso .. 

Raizes: abundantes finas no A1 e A3,comunsfinas no 81, poucas finas no B21 e raras 
finas no 822 .. 



Análises tísicas e químicas Lab: 8UDE8UL (8 887-8 891) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
8ímb em 

2D-2 2-Q,2 grossa 1-Q,5 2-Q,2 0,5- 0,25<- 0.2- 0.2-
em em 2-1 

mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-25 o o 0,1 4,0 34,4 25,6 24,0 30,3 26,0 
A3 -40 o o 0,2 2,2 30,8 20,4 27,1 28,5 23,2 
81 -60 o o o 3,1 20,2 13,9 21,2 35,0 27,5 
8_21 -110 o o 0,1 2,4 26,3 16,9 24,6 28,8 21,8 
822 -160+ o o 0,2 3,5 25,2 18,1 18,2 28,1 21,1 

Granulometria% Ataque por H.8o, % 

Grau 8ilte 
Areia 8ilte Argila de flo- (0,05-
muito Argila nat cu laçao 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % % 8iO. AI,O, F e. o, 

0,1-Q,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

6,7 8,4 4,1 31,2 6,0 81 0,3 14,89 11,98 3,12 
4,1 10,3 5,0 35,7 6,0 83 0,3 17,86 15,42 5,00 
9,5 11,6 4,1 40,7 6,0 85 0,3 19,47 17,77 5,50 
4,1 11,2 4,2 40,7 4,4 89 0,3 19,93 17,91 5,62 
6,3 11,1 4,1 42,6 0,1 100 0,3 20,38 19,38 5,63 

AI.O, Garbo- pH(1:1) c N MO Ki Kr --- natos 
H.O I KCI 

% % % C/N 
Fe20J % 

2,11 1,81 6,03 o 5,0 4,5 1,3 0,09 2,24 14 
1,97 1,63 4,84 o 5,1 4,6 0,9 0,07 1,15 13 
1,86 1,56 5,07 o 5,6 4,7 0,6 0,06 1,03 10 
1,89 1,58 5,00 o 6,0 5,1 0,4 0,04 0,69 10 
1,79 1,51 5,40 o 6,2 5,5 0,3 0,03 0,58 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a H Mg+Z K+ 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I 
OAc 

HCI 

0,12 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05 
0,18 0,12 0,10 0,08 0,04 0,02 
0,18 0,12 0,06 0,07 0,04 0,01 
0,20 0,13 0,08 0,08 0,02 0,01 
0,21 0,15 0,08 0,08 0,01 0,01 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez Al+l 
trocável 

KCI pHBj pH7 

0,6 7,10 4,52 
0,4 6,04 3,36 
0,4 5,03 2,90 
o 4,10 2,68 
o 4,08 2,71 

PERFIL No 119 

Descrição geral: 

Data - 22/09/79 

T 
T Mat 

coloidal 

pH8 I pH7 pH81 pH7 

7,38 4,80 24 15 
6,38 3,70 18 10 
5,33 3,20 13 8 
4,42 3,00 11 7 
4,39 3,02 10 7 

Na+ 

NH. I HCI OAc 

0,03 0,02 
0,02 0,01 
0,02 0,01 
0,02 0,01 
0,01 0,01 

v 
% 

pH8 I pH7 

4 
5 
6 
7 
7 

6 
9 
9 

11 
10 

81 

NH, 
OAc 

0,28 
0,34 
0,30 
0,32 
0,31 

1 OQAI+l 
--

Al+l+81 

68 
54 
57 
o 
o 

S2 

KCie 
HCI 

0,24 
0,23 
0,21 
0,23 
0,25 

1 OQAI+l 
--

Al+l+S2 

71 
61 
67 
o 
o 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa 
relevo plano Acrustox 

Unidade de mapeamento- LVd2 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 73 km do entroncamento para 
Paranatinga, estrada Cuiabá-Barra do Garças (BR-070), estrada vicinal à esquerda 
para a fazenda Tuparandi,a 20 km do entroncamento General Carneiro(MT) 15°32'8 e 
53°45'WGr Folha SD 22-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com até 2% de declive 
e sob cobertura de savana 

Altitude - "' 665 m 

Litologia- Sedimentos arena-argilosos 

Formação geológica- Cobertura Sedimentarlerciário~Quaternária 

Período- Terciário-Quaternário 

Material originário- Produto de meteorizaçãode sedimentos com possível influência 
de material retrabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Cultura de arroz 

Descrição morfológica: 

A 1 0-20 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4); argila arenosa; fraca pequena 
granular, friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

A3 20-40 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6); argila; fraca pequena granu
lar; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

81 4D-60 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila; moderada pequena e 
muito pequena granular, triável, plástico e pegajoso; transição difusa 

821 6D-100cm, vermelho-amarelado (4YR 5/8); argila; forte ultrapequena 
granular, friável, plástico e pegajoso; transição dif~sa 

822 1 OD-160 em+, vermelho-amarelado(4YR 5/8); argila; forte ultrapequena 
granular, friável, plástico e pegajoso 

Análises tísicas e químicas Lab: SUDE8UL(08167-08171) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol 
Cal h Case muito média 

8ímb 2D-2 2-Q,2 grossa 1-Q,5 2-Q,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
em 2-1 0,25 0,1 0,02 0,05 em em mm mm 

mm mm mm mm mm 

A1 D-20 o 0,2 0,3 2,2 21,8 14,8 23,4 27,6 25,2 
A3 -40 o 0,2 0,2 1,6 18,9 10,2 25,1 26,3 22,2 
81 -60 o o 0,3 2,1 17,2 11,3 19,6 25,1 22,5 
821 -100 o 0,1 0,1 1,8 17,9 9,8 23,3 25,9 21,0 
822 -160+ o 0,1 0,1 1,9 17,3 11,6 20,3 26,7 23,2 

Granulometria% Ataque por H,8o.% 

Grau 8ilte 
Areia 8ilte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % % 

-- 8io, AI, O, Fe2ÜJ 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

6,3 9,6 7,2 43,4 7,6 82 0,22 15,35 18,72 4,99 
4,0 10,4 6,3 48,5 8,5 82 0,21 16,70 20,81 5,31 
6,4 6,8 4,2 53,5 9,1 83 0,13 18,82 22,64 5,74 
3,9 8,1 3,2 53,0 1,2 98 0,15 17,55 22,86 5,53 
6,6 7,0 3,5 52,5 0,3 99 0,13 17,78 21,96 5,58 

AI. O, Garbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H.O I KCI 
% % % 

C/N 
Fe20J % 

1,39 1,19 5,89 o 5,0 4,2 2,2 0,13 3,78 17 
1,36 1,17 6,15 o 5,3 4,3 1,0 0,07 1,72 14 
1,41 1,22 6,19 o 5,6 4,6 0,7 0,05 1,20 14 
1,31 1,13 6,49 o 5,7 4,8 0,5 0,04 0,86 13 
1,38 1,18 6,18 o 5,8 5,1 0,5 0,04 0,86 13 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ Na' 81 82 

NH. I KCI NH·I KCI NH•I HCI NH·I HCI NH• KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

0,38 0,30 0,28 0,23 0,35 0,15 0,03 0,02 1,04 0,70 
0,50 0,28 0,18 0,16 0,03 0,03 0,02 0,02 0,73 0,49 
0,40 0,25 0,20 0,16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,62 0,43 
0,41 0,25 0,12 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,55 0,37 
0,50 0,27 0,13 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,65 0,39 

PEDOLOGIA/397 



Complexo sortivo mE!tOOg 

A1+ 3 

KCI 

0,6 
0,5 
0,1 
o 
o 

Acidez 
trocável 

pH81 pH7 

10,10 7,89 
7,63 5,59 
7,60 4,62 
6,54 4,27 
6,32 3,88 

PERFIL No 102 

Descrição geral: 

Data - 20/07/79 

T 

pH8 _I pH7 

11,14 
8,36 
8,22 
7,09 
7,17 

8,93 
6,32 
5,24 
4,82 
4,53 

T 
Mat 

coloidal 

pH81 pH7 

26 
17 
15 
13 
14 

21 . 
13 
10 

9 
9 

v 
% 

pH8 I pH7 

9 
9 
8 
8 
9 

12 
12 
12 
11 
14 

100AI+' --
AI+'+S1 

37 
41 
14 
o 
o 

1CKJA1+3 

~I+3+S2 

46 
51 
19 
o 
o 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa 
relevo plano Haplustox. 

Unidade de mapeamento- LVd12 

Localização, município, estado e coordenadas- A 16 km de Nova Crixás, estrada Nova 
Crixás-Mozarl!\ndia (Gü-164) Nova Crixás (GO). 14°16'S e S0°23'WGr Folha SD 
22-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Topo plano com 1% de declive e 
sob cobertura de savana 

Altitude- "' 330 m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar do Bananal 

Período -Quaternário 

Material originário- Produto de meteorização de sedimentos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Não aparente. 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem de brachiária 

Descrição morfológica: 

At 0-12 em, bruno-escuro (7 5YR 4/2); franco-argila-arenoso; fraca peque
na granular, friável,ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição gradual 

A3 

81 

821 

822 

12-20 em, bruno-escuro (7 5YR 4/4); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

20-45 em, bruno-amarelado (5YR 4/4); argila arenosa; fraca pequena 
granular, friávelligeiramente plástico e pegajoso; transição difusa 

45-90 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila arenosa; fraca peque
na granular, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição difusa 

9D-140 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila arenosa; fraca pe
quena granular, lriável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição di
fusa 

823 140-200 em+, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila arenosa; fraca pe
quena granular, friável, ligeiramente plástico e pegajoso 

Raízes: muitas finas abundantes no A 1, comuns no A3 e poucas no 81 

Análises lfsicas e químicas Lab: SUDESUL (08 172-D8177) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 2D-2 2-D,2 grossa 1-Q,5 2-D,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-12 o 2,3 2,6 5,6 28,8 13,7 26,6 34,9 26,8 
A3 -20 o 2,8 2,8 6,3 27,4 14,1 20,1 33,5 27,1 
81 -45 o 3,7 3,1 5,1 25,3 11,4 24,0 32,2 26,0 
821 -90 o 3,8 3,1 5,4 22,7 11,1 18,4 35,2 27,5 
822 -140 o 3,8 3,2 4,4 22,1 9,5 23,5 34,5 27,4 
823 -200+ o 2,0 2,8 4,4 20,1 9,9 18,2 35,4 28,0 

398/PEDOLOGIA 

Granulometria% Ataque por H.so. % 

Grau Silte 
Areia Silte Argila deflo- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % % -- Si o, AI, O, Fe,o, 

0,1-D,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

7,1 14,7 6,6 29,7 3,8 87 0,49 10,68 14,58 4,04 
11,2 11,0 4,6 34,5 6,5 81 0,32 11,82 14,26 4,24 

7,7 10,1 3,9 38,6 3,4 91 0,26 13,84 16,54 4,89 
12,2 10,8 3,1 39,0 3,0 92 0,28 11,82 16,78 4,92 

8,9 10,5 3,4 40,0 0,2 100 0,26 13,84 17,59 5,31 
12,8 12,2 4,8 39,7 0,2 99 0,31 13,97 77,44 5,40 

AI. O, Garbo- pH(1:1) c N MO 
Ki Kr c- natos 

H,O l KCI 
% % % 

C/N 
F e, o, % 

1,25 1,06 5,67 o 5,1 4,3 1,1 0,08 1,89 14 
1,41 1,18 5,28 o 5,3 4,4 0,8 0,06 1,38 13 
1,42 1,20 5,37 o 5,4 4,5 0,4 0,04 0,69 10 
1,20 1,01 5,35 o 5,6 4,8 0,3 0,03 0,52 10 
1,34 1,12 5,20 o 5,7 5,2 0,2 0,02 0,34 10 
1,36 1,14 5,07 o 5,8 5,3 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo m E/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ 

NH. I KCI 
OAc 

NH•I KCI 
OAc NH· I HCI OAc 

0,58 0,43 0,40 0,28 0,11 0,10 
0,38 0,30 0,28 0,18 0,04 0,05 
0,65 0,35 0,20 0,18 0,02 0,02 
0,70 0,35 0,16 0,15 0,01 0,01 
0,60 0,40 0,24 0,15 0,02 0,01 
0,48 0,40 0,18 0,12 0,02 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez Al+ 3 
trocável 

KCI pH8 I pH7 

0,5 8,12 5,83 
0,3 6,63 5,13 
0,1 7,12 4,22 
o 5,53 3,44 
o 5,18 3,23 
o 4,10 2,52 

PERFIL No 67 

Descrição geral: 

Data - 07/08/79 

T 
T Mal 

coloidal 

pH8 I pH7 pH81 pH7 

9,22 6,93 31 23 
7,34 5,84 21 17 
8,00 5,10 21 13 
6,41 4,32 16 11 
6,05 4,10 15 10 
4,79 3,21 12 8 

Na+ S1 S2 

NH. I HCI NH• KCie 
OAc OAc HCI 

0,01 0,01 1,10 0,82 
0,01 0,01 0,71 0,54 
0,01 0,01 0,88 0,56 
0,01 0,01 0,68 0,52 
0,01 0,01 0,87 0,57 
0,01 0,01 0,69 0,54 

v 
% 100AI+3 1 CKJA1+3 

-- --
AI+3+S1 AI+3+S2 

pH8 I pH7 

12 16 31 38 
10 12 30 36 
11 17 10 15 
14 20 o o 
14 21 o o 
14 22 o o 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
relevo plano Haplustox. 

Unidade de mapeamento- LVd12 

Localização, município, estado e coordenadas - A 14 km de Bonópolis, estrada 
8onópolis-São Miguel do Araguaia Porangatu (GO) 13°35'S e 49°54'WGr Folha 
SD22-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com até2% de declive 
e sob cobertura de savana 

Altitude - "' 340 m 

Litologia- Migmatitos, microgranitos, biotita granitos, granodioritos, gnaisses, augan
gnaisses, tonaliios, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Rochas locais com possível influência de material retrabalhado 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem natural 



Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

0-1 O em, bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, um ido), bruno-amarelado 
11 OYR 5,36, seco) e bruno-amarelado I 1 OYR 5/6, seco triturado); franco
argila-arenoso; fraca a moderada pequena granular; macio, friável, li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

1 ü-25 em, bruno (7 5YR 4/4, umido), bruno forte (7 5YR 5/6, seco) e 
bruno forte (7 5YR 5/8, seco triturado); franco-argila-arenoso; fraca a 
moderada pequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição gradual 

25-50 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argila-arenoso; forte 
ultrapequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição difusa 

821 50-11 O em, vermelho (2 5YR 5/8); franco-argila-arenoso; forte ultrape
quena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição difusa 

822 110-160 em+, vermelho (2 5YR 5/8); lranco-argilo-arenoso; forte ultra
pequena granular; macio, triável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso 

Raízes: muitas finas e muito finas no A 1 e poucas no A3 

Obs: concreções tipo "chumbo de caça" em todo o perfil (5%) 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESU L (08 026 08 030) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Cal h Case muito média 
Simb em 

2ü-2 2-{),2 grossa 1-0,5 2-{),2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
em em 2-1 0,25 0,1 0,02 0,05 mm mm 

mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 2,9 3,7 3,4 26,8 11,0 40,3 46,1 39,8 
A3 -25 o 1,9 1,5 3,1 21,9 11,7 35,4 50,7 44,9 
81 -50 o 1,9 1,9 2,9 20,8 8,3 41,5 49,6 43,0 
821 -110 o 3,7 6,2 4,1 21,4 7,5 24,9 45,1 36,9 
822 -160+ o 2,9 6,5 2,8 20,2 6,0 30,5 42,1 35,0 

Granulometria% Ataque per H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Arg1la de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 

tina 0,05- 0,02- < 0002 % % 
-- Sio, A\,Q, Fe20J 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

8,2 12,2 5,9 21,2 3,4 84 0,56 5,42 10,20 5,76 
15,1 10,4 4,6 22,8 3,0 87 0,46 7,38 10,83 6,34 

9,2 10,9 4,3 25,3 5,3 79 0,43 7,63 11,40 5,74 
15,6 16,2 8,0 25,5 0,4 98 0,64 7,99 14,90 6,66 

9,4 14,6 7,5 30,2 0,3 99 0,48 826 1640 7 37 

AI,Q, Garbo- pH (1:1) c N MO Ki Kr --- natos 
H20 I % CIN 

Fe20J % KCI % % 

0,90 0,66 2,78 o 5,2 4,2 1,3 0,08 2,24 16 
1,16 0,84 2,68 o 5,3 4,3 0,9 0,05 1,55 18 
1,14 0,86 3,12 o 5,4 4,6 0,5 0,04 0,86 13 
0,91 0,71 3,51 o 5,3 5,4 0,4 0,03 0,69 13 
0,86 0,67 3,49 o 5,9 6,0 0,3 0,02 0,52 15 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 Mg+2 K• Na• 51 52 

NH. I KCI NH·I KCI NH•l HCI NH.I HCI NH• KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

0,53 0,30 0,22 0,12 0,05 0,04 0,04 0,02 0,84 0,48 
0,46 0,22 0,15 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,67 0,35 
0,32 0,15 0,10 0,07 0,02 0,02 0,03 0,02 0,47 0,26 
0,31 0,15 0,08 0,05 0,01 0,01 0,03 0,02 0,43 0,23 
0,30 0,15 0,08 0,05 0,02 0,01 0,04 0,03 0,44 0,24 

Complexo sortivo mE/100g 

T v 
Acidez % 100AI+3 1 OOA1+3 

AJ+3 
trocável T Mat --

AI+ 3 +S2 coloidal AI+'+S1 

KCI pH81 pH? pH8 I pH? pH81 pH7 pH8 T pH? 

o 6,53 3,07 7,37 3,91 35 18 11 21 o o 
o 4,18 1,41 4,85 2,08 21 9 14 32 o o 
o 3,51 1,84 3,98 2,31 16 9 12 20 o o 
o 2,10 0,69 2,53 1,12 10 4 17 39 o o 
o 2,03 0,60 2,47 1,04 8 3 18 42 o o 

PERFIL No 31 

Descrição geral: 

Data - 11/06/79 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário A moderado 
textura argilosa relevo plano Acrustox 

Unidade de mapeamento- LVd12 

Localização, município, estado e coordenadas- A 36 km de Alvorada, estrada Alvo
rada~Peixes (G0-450) Peixes (GO) 12°25'5 e 48°50'WGr Folha SD 22-X-8 

Situação, declive ecobertura vegetal sobre o perfi 1- Local plano com até 2% de declive 
e sob cobertura de savana 

Altitude-= 300 m 

Litologia- Sedimentos arena-argilosos 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária 

Período- Terciário-Quaternário 

Material originário- Produto de meteorização de sedimentos com possível influência 
de material retrabalhado 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822cn 

0-1 O em, bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3); franco-argila-arenoso; 
fraca pequena granular, friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

10-30 em, bruno(? 5YR 5/4); lranco-argilo-arenoso: fraca pequena gra
nular; friâvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual 

30-60 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila arenosa; moderada 
pequena e muito pequenagranular, muito friável, I igei ramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição difusa 

60-90 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila arenosa; forte ultra
pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso; tran
sição abrupta 

90-130 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila arenosa; muitofriável, 
ligeiramente plástico e pegajoso 

Obs: presença de concreções pequenas ("chumbo de caça") em todo o perfil; 
mais que 50% do 822cn a partir dos 130 em é constituído de concreções 
ferruginosas; 
estrutura do 822cn mascarada devido a presença de concreções ferruginosas 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07 946-ü? 950) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Pro f 
Cal h Case muito média 

Símb em 
2ü-2 2-{),2 grossa 1-{),5 2-{),2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 2,0 3,6 7,8 34,3 15,7 25,7 28,4 23,4 
A3 -30 o 11,5 5,5 8,5 32,3 14,6 19,6 28,5 23,4 
81 -60 o 3,5 7,4 7,3 31,1 11,3 20,2 25,6 20,2 
821 -90 o 5,2 4,8 6,5 24,8 10,7 16,4 28,9 22,2 
822cn -130 o 25,2 4,0 5,6 22,9 9,1 19,1 27,2 21,1 

Granulometria% Ataque per H,so.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % % -- si o, AbQ, Fe20J 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

4,9 12,5 7,5 29,8 8,3 72 0,42 11,28 20,45 6,90 
7,5 11,7 6,6 32,6 5,7 83 0,36 8,82 17,18 9,31 

5,1 11,5 6,1 37,2 0,1 100 0,31 7,72 15,35 8,30 

8,6 11,2 4,5 41,8 0,2 100 0,27 9,45 16,88 11,28 

6,2 11,6 5,5 44,4 0,4 99 0,26 9,98 18,10 11,00 

PEDOLOGIA/399 



AI'O' Carbo· pH (1:1) c N 
Ki Kr --- natos 

H,O I KCI 
% % Fe2ÜJ % 

0,94 0,77 4,65 o 5,7 4,8 1,2 0,07 
0,87 0,65 2,90 o 5,6 4,9 0,7 0,05 
0,85 0,64 2,90 o 5,9 5,6 0,5 0,04 
0,95 0,67 2,35 o 6,0 5,8 0,3 0,04 
0,94 0,68 2,58 o 6,0 5,9 0,3 0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ 

NH. I KCI 
OAc 

NH•J KCI OAc 
NH. I HCI 
OAc 

0,95 0,68 0,35 0,25 0,06 0,05 
0,48 0,32 0,12 0,10 0,03 0,03 
0,31 0,28 0,10 0,08 0,01 0,01 
0,20 0,18 0,08 0,06 0,01 0,01 
0,22 0,19 0,09 0,07 0,01 0,01 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez A!-+3 
trocável 

KCI pH81 pH7 

o 5,13 1,94 
o 4,52 2,17 
o 3,51 1,20 
o 3,52 1,42 
o 3,50 1,67 

PERFIL No 45 

Descrição geral: 

Data- 04/09/79 

T 
T Mat 

coloidal 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 

6,51 3,32 22 11 
5,16 2,81 16 9 
3,94 1,63 11 4 
3,82 1,72 9 4 
3,83 2,00 9 5 

Na+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,02 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 

v 
% 

pH8 I pH7 

21 42 
12 23 
11 26 
8 17 
9 17 

MO 
% C/N 

2,06 17 
1,20 14 
0,86 13 
0,52 8 
0,52 10 

S1 S2 

NH, KCie 
OAc HCI 

1,38 0,99 
0,64 0,46 
0,43 0,38 
0,30 0,26 
0,33 0,28 

100AI+3 1 ()()AJ+3 
-- --

AI+'+S1 AI+3 +S2 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário A moderado 
textura média relevo plano Haplustox 

Unidade de mapeamento- LVd27 

Localização, município, estado e coordenadas- A30 km da Pensão da Rosa(8R·158), 
estrada vicinal para a fazenda Rabelo Canarana (MT) 13°18'S e 52o06'WGr Folha 
SD22·V·D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Platô com 1% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude-'=' 470 m 

Litologia- Arenitos médios 

Formação geológica- Formação Aquidauana 

Período- Carbonífero·Permiano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas da Formação Aquidauana 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Cultura de arroz e pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0·15 em, bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4); franco-arenoso; fraca 
pequena granular, friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; tran· 
siçi!o gradual 

15·35 em, bruno (7 5YR 4/4); franco-arenoso; fraca pequena granular; 
friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

35·50 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argilo·arenoso; mo
derada pequena e muito pequena granular, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição difusa 

5(}-80 em, amarelo-avermelhado (5YR 6/8); franco·argilo-arenoso; forte 
ultrapequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição difusa 

8G-130 em, amarelo-avermelhado (5YR 6/8); franco-argilo·arenoso; for· 
te ultrapequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso 

Obs: impedimento a tradagem aos 130 em devido a camada concrecionária 

400/PEDOLOGIA 

Análises físicas e químicas lab: SUDESUL (08 218·08 222) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Cal h Case muito média 
Símb em 

2(}-2 2-0,2 grossa 1·0,5 2-0,2 0,5· 0,25· 0,2·1 0,2· 
em em 2·1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0·15 o 0,8 1,3 1,9 20,9 9,1 52,1 56,7 52,4 
A3 ·35 o 1,3 1,6 2,8 21,8 11,9 40,7 56,7 52,3 
81 ·50 o 3,0 1,5 2,0 18,9 8,0 46,4 53,5 48,4 
821 ·80 o 1,4 1,7 2,7 16,9 9,1 29,9 51,5 43,9 
822 ·130 o 4,2 2,5 2,1 16,3 6,4 38,0 52,4 43,9 

Granulometria% Ataque por H,so.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio· (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02· <0002 % % -- Sio, AI, O, Fe203 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

8,9 10,4 6,1 16,3 3,3 80 0,64 4,23 10,50 5,10 
17,1 8,5 4,1 17,4 3,3 81 0,49 3,98 7,49 4,83 

9,4 10,4 5,3 22,3 2,9 87 0,47 4,32 10,20 5,02 
17,4 13,9 6,3 25,3 0,3 99 0,55 5,14 13,89 5,13 
11,2 15,0 6,5 24,8 0,2 99 0,60 5,14 13,51 5,16 

AI,O, Garbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H20 I % % % 
C/N 

Fe203 % KCI 

0,68 0,52 3,23 o 5,3 4,4 1,3 0,08 2,24 16 
0,90 0,64 2,43 o 5,4 4,5 0,9 0,05 1,55 18 
0,72 0,55 3,19 o 5,5 4,7 0,7 0,04 1,20 18 
0,63 0,51 4,25 o 5,8 5,4 0,5 0,03 0,86 17 
0,65 0,52 4,11 o 6,0 5,8 0,4 0,03 0,69 13 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg-+2 K• 

NH. I KCI 
OAc 

NH•I KCI OAc 
NH. I 
OAc 

HCI 

0,42 0,40 0,10 0,08 0,06 0,06 
0,45 0,37 0,07 0,07 0,05 0,04 
0,42 0,34 0,08 0,06 0,02 0,03 
0,33 0,30 0,06 0,05 0,01 0,02 
0,35 0,32 0,08 0,06 0,01 0,01 

Complexo sortivo mE/100g 

Ac1dez Al+ 3 
trocável 

KCI pH81 pH7 

0,2 5,58 3,72 
0,2 5,07 3,40 
0,1 4,05 3,07 
0,1 3,57 1,68 
o 3,04 1,84 

PERFIL No 76 

Descrição geral: 

Data- 20/05/79 

T 
T Mal 

colo ida I 

pH8 I pH7 pH81 pH7 

6,18 4,32 38 27 
5,67 4,00 33 23 
4,58 3,60 21 16 
3,99 2,10 16 8 
3,51 2,31 14 9 

Na+ S1 S2 

NH·I HCI 
NH, KCI e 

OAc O Ac HCI 

0,02 0,02 0,60 0,56 
0,03 0,01 0,60 0,49 
0,01 0,01 0,53 0,44 
0,02 0,01 0,42 0,38 
0,03 0,01 0,47 0,40 

v 
% 1 OOAI" 1 CXJAJ+3 

-- --
AI+J+S1 AI•3 +S2 

pH8 I pH? 

10 14 25 26 
11 15 25 29 
11 15 16 19 
11 20 19 21 
13 20 o o 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário A moderado 
textura média relevo suave ondulado Haplustox 

Unidade de mapeamento- LVd12 

Localização, município, estado e coordenadas- A 9 km do Estreito, estrada Poran· 
gatu-Estreito-Mata Azul Santa Tereza de Goiás (GO) 13°25'S e 48•59'WGr Folha 
SD22·X·D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Topo de elevação com 3% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude - "' 420 m 

Litologia- Sedimentos arena-argilosos 

Formação geológica -Cobertura Sedimentar T erciário·Quaternária 

Período- Terciário-Quaternário 



Material originário- Provavelmente sedimentos argilosos 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente a bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Cultura de arroz. 

Descrição morfológica: 

A 1 0-8 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco-arenoso; fraca pequena 
granular, muito friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
clara 

A3 

81 

821cn 

822cn 

8-15 em, bruno-avermelhado(5YR 5/4); franco-arenoso; fraca pequena 
granular, muito friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transiçao 
gradual 

15-40 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-arenoso; moderada 
muito pequena granular, muito friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição difusa 

40-60 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argilo-arenoso; forte 
ultrapequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramen-
te pegajoso; transição difusa 

60-75 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argilo-arenoso; muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: muitas finas no A 1, muitas tinas e médias no A3 

Obs. em todo o perfil ocorrem concreçõesque aumentam em porcentagem e tamanho 
com a profundidade; 
impedimento a tradagem aos 75 em devido a presença de concreçOes; 
estrutura do 822cn mascarada devido a grande quantidade de concreções 
ferruginosas 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07 986-07 990) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Simb em 20-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-8 o 18,2 6,1 10,3 41,1 19,8 24,2 38,2 31,4 
A3 -15 o 8,3 2,9 6,8 35,3 17,3 31,3 40,5 31,3 
81 -40 o 12,5 2,8 8,2 34,8 19,0 24,2 40,1 32,2 
821cn -60 o 23,0 4,5 6,8 31,3 13,8 27,1 38,8 29,5 
822cn -75 o 50,5 7,3 8,6 30,5 11,9 15,8 36,3 26,6 

Granulometria% Ataque por H,so.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0002 % % -- Si o, A h O, Fe20J 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

12,1 12,8 6,0 14,7 5,8 61 0,87 4,32 7,34 4,60 
8,3 15,3 6,1 18,1 5,3 71 0,85 5,48 8,97 4,00 

12,8 13,1 5,2 19,9 5,2 74 0,66 6,83 8,84 5,19 
8,6 14,6 5,3 24,6 5,3 78 0,59 7,98 11,42 5,82 

13,5 15,7 6,0 27,2 7,4 73 0,58 8,64 15,20 9,20 

AhO, Garbo- pH (1:1) c N MO Ki Kr --- natos 
H,O I KCI 

% % % C/N 
Fe20J % 

1,00 0,71 2,51 o 5,5 4,5 0,9 0,06 1,55 15 
1,04 0,81 3,52 o 5,4 4,2 0,7 0,05 1,20 14 
1,31 0,96 2,67 o 5,0 4,2 0,6 0,05 1,03 12 
1,19 0,90 3,08 o 5,4 4,4 0,6 0,05 1,03 12 
0,97 0,70 2,59 o 5,6 4,8 0,5 0,05 0,86 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K• Na• S1 S2 

NH. I KCI NH·I KCI NH•1 HCI NH. I HCI NH, KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

1,18 1,00 0,43 0,40 0,10 0,09 0,02 0,01 1,73 1,50 
0,78 0,70 0,14 0,12 0,12 0,11 0,01 0,01 1,05 0,94 
0,76 0,70 0,16 0,12 0,08 0,06 0,01 0,01 1,01 0,89 
0,78 0,68 0,20 0,14 0,06 0,03 0,02 0,01 1,06 0,86 
0,76 0,65 0,14 0,10 0,03 0,02 0,01 0,(11 0,94 0,78 

Complexo sortivo mE/100g 

T Acidez Al+ 3 
trocável T Mal 

colo ida I 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

0,1 3,12 1,58 4,85 3,31 33 23 
0,2 3,61 1,78 4,66 2,83 26 16 
0,2 3,10 1,79 4,11 2,80 21 14 
0,1 2,53 1,18 3,59 2,24 15 9 
0,1 3,50 1,96 4,44 2,90 16 11 

v 
% 

pH8 I pH7 

36 
23 
25 
30 
21 

52 
37 
36 
47 
32 

100AI+' 
--

AI+ 3+S1 

5 
16 
16 

8 
9 

1 OQAIH 
--

AI+ 3+S2 

6 
18 
18 
10 
11 

3.4.2.5 -Terra Roxa Estruturada distrófica e eutrófica 

São solos minerais, não hidromórficos, profundos, caracterizados 
por apresentarem um horizonte B textura! e com pouco ou nenhum 
gradiente textura!. São originados de rochas básicas e ultrabásicas 
dos Complexos Barro Alto, Niquelândia, Cana-Brava, com altos teo
res de ferro que lhes confere uma coloração bastante avermelhada 

Possuem argila de atividade baixa e um elevado grau de intempe
rismo, caracterizado principalmente pelos baixos valores para relação 
silte/argila e sendo praticamente destituídos de minerais primários 
facilmente decomponíveis. 

O horizonte A é tanto do tipo chernozêmico quanto proeminente 
ou moderado. Apresentam seqüência de horizontes A, Bt, C, sendo 
o horizonte Bt sempre bem estruturado com cerosidade abundante 
recobrindo os elementos estruturais. Tem textura argilosa e muito 
argilosa. 

O teor de Fe 2 0 3 é superior a 15% alcançando valores em torno 
de 24%. Para os solos de caráter eutrófico a soma de bases normal
mente é superior a 5 mE /1 OOg de solo, verificando-se ausência de 
alumínio trocável. Os distróficos, encontrados em proporções bem 
menores, apresentam baixos valores de soma e saturação de bases e 
saturação com alumínio. 

Devido a ocorrerem em relevo movimentado, fazem-se necessá
rias algumas práticas de conservação por ocasião da utilização do 
solo, já que este tipo de relevo condiciona um maior desgaste erosi
vo. 

Quanto à utilização de máquinas e implementas, o relevo movi
mentado, além da associação com solos pedregosos em algumas uni
dades, faz com que seja dificultada ou mesmo impedida esta prática 

As áreas de ocorrência são intensamente utilizadas com pasta
gens, sendo também constatadas culturas de milho e feijão, porém 
em menores proporções. 

Ocorrem em relevo desde suave ondulado até forte ondulado, 
sob cobertura vegetal de F lo resta 

Esta classe tem pequena expressão na área em estudo, sendo os 
eutróficos encontrados mais significativamente no Planalto Central 
Goiano, na Microrregião do Mato Grosso Goiano (Vale do São Pa
trício) (Fig. 3.12), ocupando uma área de 1.147,1 km 2

, equivalente 
a 0,4% do total mapeado. Os distróficos por sua vez têm bem 
menor expressão e ocorrem como componente subdominante nas 
unidades de mapeamento PVd24 e Ca5. 

Em ambos os casos apresentam características físicas amplamen
te favoráveis à utilização com qualquer tipo de cultura climatica
mente adaptada, ressalvando-se as limitações por relevo em alguns 
casos e a deficiência de fertilidade natural para os distróficos. 

Foram correlacionados tentativamente na "Soil Taxonomy" de 
1975 aos grandes grupos Rhodustults e Argiustolls 

PERFIL No 168 

Descrição geral: 

Data- 18/10/79 

Classificação- Terra Roxa Estruturada eutrófica A chemozêmico textura muito argi
losa relevo suave ondulado Argiustolls 

Unidade de mapeamento- TRe2 

Localização, município, estado e coordenadas- A 2 km de Juscelãndia em direçao a 
Natinópolis, estrada Juscelândia-Natinópolis Goianésia(GO) 15009'8 e4go16'WGr 
Folha SD 22-Z-D 

Situaçao, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Trincheira em corte de estrada 
situada a meia encosta com 4 a 6% de declive sob cobertura de gramfneas 

Altitude - "' 700 m 

PEDOLOGIA/401 



Litologia - Anfibolitos, gabros e olivina gabros 

Formação geológica- Complexo Barro Alto 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Provavelmente anfibolito 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

811 

8211 

B22t 

0-15cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3, umido), vermelho
acinzentado (2 5YR 4/2, seco); franco-argiloso; forte pequena e média 
blocos angulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transi
ção difusa 

15-30 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3,5, úmido), vermelho
acinzentado (2 5YR 4/3, seco); argila; forte pequena e média blocos 
angulares; ligeiramente duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; 
transição gradual ' 

30-48 em, vermelho-escu ro-acinzentado(1 OR 3/4); muito argiloso; forte 
média blocos angulares; cerosidade comum e moderada; ligeiramente 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa 

48-90 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); muito argiloso; forte 
média blocos angulares; cerosidade abundante e moderada a forte; 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa 

90-160cm+, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); muito argiloso; 
forte média blocos angulares; cerosidade abundante e moderada a 
forte; duro, friável, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: abundantes finas no A 1 e A3, comuns no B 1, poucas no 821 e raras no 822 

Obs: poros abundantes no A 1 e A3, comuns no 81, 821 e 822; 
forle atração pelo ímã em todo o perfil 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 303-08 307) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Cal h Case muito média 
Símb em 2ü-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o 0,4 2,9 3,0 11,6 4,5 7,3 18,8 11,7 
A3 -30 o 0,3 1,1 1,6 7,6 3,1 7,9 15,9 9,6 
811 -48 o 0,5 1,1 1,9 7,2 3,2 5,8 14,1 9,0 
8211 -90 o 0,7 1,3 1,9 7,6 2,8 7,5 14,0 8,5 
8221 -160+ o 1,0 1,5 2,3 7,6 2,8 5,3 14,2 8,7 

Granulometria% Ataque por H,so.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila na! culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % -- si o, AI,O, Fe203 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm % Argila 
mm mm mm 

5,6 38,2 31,1 38,5 14,8 62 0,99 20,40 17,46 17,46 
3,5 29,2 22,9 53,6 14,2 74 0,54 22,08 20,40 17,70 
4,2 20,4 15,3 63,4 14,4 77 0,32 24,00 21,16 17,74 
2,6 19,0 13,5 64,9 4,1 94 0,29 24,10 21,72 17,78 
4,4 17,5 12,0 66,2 0,8 99 0,26 24,13 22,13 17,83 

Ai> O, Garbo- pH (1:1) c N MO Ki Kr --- natos 
H,O I KCI 

C/N 
Fe203 % % % % 

1,98 1,20 1,70 o 6,4 5,5 4,3 0,28 7,41 15 
1,83 1,17 1,80 o 6,7 5,7 2,1 0,16 3,62 13 
1,92 1,24 1,86 o 6,7 5,8 1,6 0,10 2,76 16 
1,88 1,15 1,91 o 6,8 5,9 0,8 0,09 1,38 9 
1,85 1,22 1,94 o 6,8 5,9 0,6 0,06 1,03 10 
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Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

NH. I KCI 
OAc 

NH· I KCI 
OAc 

NH. I HCI 
OAc 

13,15 8,56 4,72 2,64 0,15 0,10 
7,53 6,20 3,58 1,16 0,06 0,05 
3,72 3,00 1,38 1,00 0,03 0,02 
3,83 2,85 0,96 1,00 0,03 0,02 
3,32 2,65 1,23 1,10 0,03 0,03 

Complexo sortivo mE/100g 

A!+3 Acidez 
trocável 

KCI pH81 pH7 

o 12,24 
o 10,41 
o 9,36 
o 8,74 
o 8,70 

PERFIL No 117 

Descrição geral: 

Data- 28/9/79 

3,63 
3,51 
6,16 
6,49 
4,72 

T 
T Mat 

coloidal 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 

30,36 21,75 79 56 
21,63 14,73 40 27 
14,54 11,34 23 18 
13,59 11,34 21 17 
13,35 9,37 20 14 

Na+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,10 0,07 
0,05 0,03 
0,05 0,02 
0,03 0,01 
0,05 0,01 

v 
% 

pH8 T pH7 

60 
52 
36 
36 
35 

83 
76 
46 
43 
50 

S1 

NH, 
OAc 

18,12 
11,22 
5,18 
4,85 
4,65 

100AI+3 

--
AI+ 3+S1 

o 
o 
o 
o 
o 

S2 

KCie 
HCI 

11,37 
7,44 
4,04 
3,88 
3,79 

1 OOAJ+ 3 

--
AI+3+S2 

o 
o 
o 
o 
o 

Classificação- Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico textura muito argi
losa relevo ondulado Argiustolls 

Unidade de mapeamento- TRe1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 18 km de Niquelândia, estrada 
Niquelândia-lndaianópolis Niquelândia (GO) 14°23'S e 48'33'WGr Folha SD 
22-Z-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Trincheira em corte de estrada 
situada a terço médio com 6% de declive sob cobertura de gramíneas 

Altitude - = 730 m 

Litologia- Troctolitos, gabros, anortositos, piroxenitos, coronitos, rochas gabróides e 
anfibolitos 

Formação geológica- Complexo Niquelãndia 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação- Contatá Savana Arbórea Densa/Floresta Estacionai 

Uso atual- Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

811 

821 

B3t 

0-1 O em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); franco-argilo-siltoso; 
forte pequena e média blocos angulares; muito duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição plana e clara 

1 ü-25 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5R3/4); argila; forte pequena e 
média blocos angulares; muito duro, firme, plástico e pegajoso; transi
ção plana e gradual 

25-45 cm,bruno-avermelhado-escuro(2 5YR 3/4); argila; forte pequena 
e média blocos angulares; cerosidade comum e moderada; muito duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

45-100 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); muito argiloso; forte pequena 
e média blocos angulares; cerosidade abundante e forte; muito duro, 
firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

100-140 em+, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); muito argiloso; moderada 
pequena e média blocos subangulares; cerosidade comum e fraca; 
muito duro, firme, plástico e muito pegajosc 

Obs: efervescência com H,o, 



Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 271-08 275) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 

20-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
em em 2-1 

mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 2,4 2,8 9,4 3,5 4,9 19,9 9,4 
A3 -25 o 0,6 3,2 2,7 10,5 3,2 6,8 18,5 9,5 
811 -45 o 0,4 1,6 2,3 7,6 2,9 4,6 15,9 8,4 
821 -100 o 2,0 2,1 1,8 7,2 2,3 4,6 9,6 6,3 
831 -140+ o 3,3 2,6 3,0 8,9 2,5 3,6 10,9 6,4 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila na! culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % % -- Si o, AI,Q, Fe20J 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

5,2 50,3 39,8 30,9 16,7 46 1,63 20,40 11,98 19,79 
4,1 32,2 23,2 47,8 15,2 68 0,67 21,36 16,06 18,33 
4,6 25,4 17,9 58,6 16,3 72 0,43 22,80 18,58 21,45 
2,7 16,3 13,0 70,2 8,1 88 0,23 26,40 20,40 20,83 
3,6 16,3 11,8 68,4 1,2 98 0,24 27,12 20,78 21,85 

AI,Q, Garbo- pH (1:1) c N MO Ki Kr --- natos 
H2Ü I KCI 

% % % C/N 
Fe20J % 

2,89 1,39 0,94 o 6,2 5,6 6,1 0,42 10,49 15 
2,26 1,30 1,36 o 6,0 4,7 1,9 0,15 3,27 13 
2,08 1,19 1,35 o 5,8 4,8 1,2 0,12 2,06 10 
2,20 1,32 1,52 o 6,0 5,1 0,8 0,08 1,38 10 
2,21 1,32 1,49 o 6,3 5,6 0,5 0,05 0,86 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K' Na+ S1 S2 

NH. I KCI NH• ~ KCI NH·I HCI NH.I HCI NH• KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

26,73 16,68 6,68 4,50 1,24 0,80 0,15 0,08 34,80 22,06 
8,68 6,35 3,02 2,12 0,46 0,40 0,11 0,03 12,27 8,90 
8,51 4,10 1,68 1,38 0,31 0,22 0,07 0,03 10,57 5,73 
8,60 5,12 1,38 1,00 0,21 0,13 0,08 0,04 10,27 6,29 
8,00 5,00 1,93 1,43 0,25 0,16 0,07 0,03 10,25 6,62 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 
Acidez % 100AI+J 1 OOAI+ 3 

Al+ 3 

trocável T Mat -- --
coloidal AI+J+S1 AI+J+S2 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 .I pH7 

o 15,93 2,10 50,73 36,90 164 119 69 94 o o 
o 14,98 7,85 27,25 20,12 57 42 45 61 o o 
o 14,83 7,41 25,40 17,98 43 31 42 59 o o 
o 13,18 8,86 23,45 19,13 33 27 44 54 o o 
o 11,10 7,16 21,35 17,41 31 25 48 59 o o 

3.4.2.6 -Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica 

São profundos, bem drenados, argilosos e muito argilosos, difelindo 
da Terra Roxa Estruturada, anteriormente descrita, por apresenta

rem subjacente ao horizonte B textura! um horizonte B latossólico. 

A parte superior do horizonte B apresenta-se com consistência 

firme quando úmido com estrutura em blocos, recobertos por cero

sidade moderada a forte e comum a abundante, sendo sua profundi

dade variável. De maneira inversa, a parte inferior deste horizonte 

apresenta-se muito friável quando úmido e a estrutura é do tipo 

ultrapequena granular, sem ocorrer cerosidade. 

Quanto às possibilidades de uso agropecuário são semelhantes às 

descritas para a classe Terra Roxa Estruturada. 

Originam-se de rochas básicas, sob cobertura vegetal de Floresta 

em relevo suave ondulado e ondulado e têm pequena expressão 

nesta área, ocorrendo apenas como componente subdominante na 

unidade de mapeamento LRd 1, próximo da cidade de Palmeirópolis, 
e na unidade de mapeamento TRe2, na Microrregião do Mato Gros

so Goiano. 

Na "Soil Taxonomy" de 1975 foram correlacionadas ao grande 
grupo Rhodustalfs. 

PERFIL No 86 

Descrição geral: 

Data- 4/6/79 

Classificação-Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólicaA moderado textura muito 
argilosa relevo suave ondulado Rhodustalfs. 

Unidade de mapeamento- LRd1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 11 km de Palmeirópolls, estrada 
Palmeirópolis-Rio Tocantins, estrada vicinal à esquerda, a 4 km do entroncamento 
Palmeirópolis (GO) 13°02'S e 48°17'WGr Folha SD 22-X-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com 1% de declive e 
sob cobertura de floresta 

Altitude - == 420 m 

Litologia- Rochas básicas e metabásicas 

Formação geológica- Grupo Araxá 

Período- Pré-Cambriano Médio 

Material originário- Meteorização de rochas locais 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Contato Savana Arbórea Densa/Floresta Estacionai 

Uso atual- Cultura de milho 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 o em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR3/4, úmido), bruno-averme
lhado (2 5YR 4/4, seco), bruno-avermelhado (2 5YR 5/4, seco triturado); 
argila; forte média blocos angulares; firme, plástico e pegajoso; transi
ção difusa 

A3 1 Q-30 em, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); argila; forte média 
blocos angulares; firme, plástico e pegajoso; transição difusa 

81 t 30-60 em, vermelho-escuro (1 OR 3/6); muito argiloso; moderada a forte 
média blocos angulares; cerosidade abundante e moderada; firme, 
plástico e pegajoso; transição difusa 

821 t 60-100 em, vermelho(! OR 4/6); muito argiloso; moderada a forte média 
blocos angulares; cerosidade abundante e moderada; friável, plástico e 
pegajoso; transição difusa 

822 100-140 em+, vermelho (1 OR 4/6); muito argiloso; forte ultrapequena 
granular, friável, plástico e pegajoso 

Raízes: poucas finas no horizonte A e raras no horizonte 81 

Análises flsicas e químicas Lab: SUDESUL (07 941-D7 945) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb 20-2 2-0.2 grossa 1-D,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-em em em 2-1 0,25 0,1 0,02 0,05 mm mm 

mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 1,3 1,7 2,7 8,9 3,4 6,3 17,1 10,0 
A3 -30 o 0,7 2,1 2,0 7,9 2,6 6,8 14,9 8,6 
811 -60 o 0,8 1,7 2,0 6,6 2,2 4,3 14,3 7,2 
8211 -100 o 1,0 3,8 2,5 10,3 2,6 6,9 13,8 8,4 
822 -140+ o 1,3 1,7 2,1 6,8 2,3 4,6 14,8 8,0 

Granulometria% Ataque por H,so.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat cu I ação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % % -- si o, AI,Q, Fe20J 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

4,8 35,1 28,0 46,0 21,2 53,9 0,76 14,63 19,86 26,49 
3,0 30,3 24,0 53,2 21,9 58,8 0,57 15,21 21,21 21,03 
3,6 23,7 16,6 62,5 24,5 60,8 0,38 15,15 21,51 23,28 
2,9 19,8 14,4 61,5 19,9 67,6 0,32 15,93 20,96 27,73 
4,1 19,4 12,6 65,8 0,7 98,9 0.29 16,80 13,78 14,03 
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Ah0o Caroo· pH(1 :H c N MO Ki Kr --- natos 
H>O I "" 

q, 

"" 
C/N 

Fe,o. '!b KCI 

1,25 0,68 1,18 o 1.4 5,4 3,6 0,24 6,19 15 
1,22 0,75 1,58 o 6,8 5,7 2,4 0,18 4,13 13 
1,20 0,7i 0.92 o 7,1 5,8 1,3 0,10 224 13 
1,29 0.70 1.19 o 7,2 6,1 0,8 OP7 1,38 11 
2,07 1,26 1,54 o 7,3 6,4 0,3 0,04 0.52 8 

Complexo sortrvo mE/100g 

ca·• Mg"' K· Na• S1 S2 

NHo I KCI NH.I KCI NH.I HCI NH•I HCI NHo KCI e 
OAc OAc OAc OAc O Ac HCI 

13,98 9,92 2,14 1,85 0.18 0,12 0.06 0,04 16,36 11.93 
9,78 7,82 2,31 2,10 0,09 0.04 0,04 0,03 12,22 9,99 
6,72 4,32 2,73 2,31 0,03 0,02 0,03 0,02 9,51 6,67 
4,02 3,35 1,75 1,52 0,02 0,01 0,01 0,01 5,80 4,89 
3,42 2,85 1,18 1.00 0,01 0.01 0,01 0.01 4,62 3.87 

Comple>o sort1vo mEJ100g 

T v 
Acrdez .,, 100AJ •> 100AI'' 

AI" ' lrocável T Mal --
~I·•+S2 colordal AI ••+S1 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

o 10,7~ 3,82 27.08 20,18 59 44 60 81 o o 
o 8.7~· 3,71 20.95 15,93 39 30 58 77 o o 
o 7,14 1,89 16.65 11,40 27 18 57 83 o o 
o 5,43 0,51 11,23 6,31 18 10 52 92 o o 
o 5,10 1,28 9,72 5.90 15 9 48 78 o o 

3.4.2.7 - Terra Roxa Estruturada Similar distrófica 

São solos minerais, não hidromórficos com horizonte B textural, ar· 
gila de atividade baixa. Assemelham-se à Terra Roxa Estruturada, di
ferindo desta apenas quanto ao material de origem, pois não são der i· 
vades de rochas básicas, estando relacionados a litologias do Grupo 
Araxá e Complexo Goiano, e apresentam teores de Fe2o3 com va· 
I ores situados abaixo de 15%. 

São de 1extura argilosa possuindo seqüência de horizonte A, Bt, 
C com muito pequena diferenciação. O horizonte A é proeminente 
ou moderado e o horizonte Bt apresenta-se bem estruturado, com 
estrutura fortemente desenvolvida, geralmente em blocos angulares 
recobertos por cerosidade forte e abundante, com valores para rala· 
ção textura! 8/A em torno de 1 ,3. 

Apresentam valores médios a baixos para soma e saturação de 
bases, e a saturação com alumfnio é insignificante ou nula. 

Apesar de terem baixa fertilidade natural, a simples prática de 
adubação pode elevar consideravelmente o seu potencial produtivo, 
tornando-os capazes de apresentar excelentes resultados com qualquer 
tipo de agricultura. 

Vale ressaltar que ocorrem em relevo suave ondulado e ondulado, 
neste último caso há alguns problemas no tocante à mecanização, pois 
para os declives mais fortes a utilização de determinados tipos de ma
quinaria ficará restringida, ao mesmo tempo em que deverão ser exe· 
cutadas práticas conservacionistas para o controle da erosão. 

Ocorrem em pequenas manchas na Microrregião do Mato Grosso 
Goiano ( Fig. 3. 14), perfazendo 206,8 km2, equivalentes a O, 1% do to· 
tal m"'eado e são muito utilizados atualmente com arroz de sequeiro 
no rE.ot!VO mais suave e milho, cana-de-açúcar e pastage.n nas partes 
mais movimentadas, tendo sido constatadas ainda pequenas partes 
com a vegetação primitiva ou seja Floresta. 

Pelo sis1ema americano de classificação "Soil Taxonomy" de 
1975, pertencem ao grande grupo Rhodustulrs. 

3.4.2.8 - Podzblico Vermelho-Amarelp Eutr6fico 

São solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textura!, 
saturação de bases superior a 50%, com significativas diferenças entre 
os horizontes A e Bt. 

São geralmentt! profundos, ocorrendo alguns casos pouco profun· 
dos e rasos, com classe textura! no horizonte superficial média a argi· 
losa sobre argilosa, com e sem cascalhos. 
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Fig. 3.14 - Padrões de 11mryem de La tossolo Vermelho-Escuro dlstrófico, Terra Ro· 
xa EstruiUJada Somo lar distrófica, Podzólico Vermelho· Amarelo distrótico e Cambis· 
solo eut rótico do Planalto Central Goiano, na Microrregoào do Mato Grosso Goiano 

Folha SD.22·Z·C 

Possuem seqüência de horizontes A, Bt e C com distinta individua· 
lização decorrente das acentuadas diferenças de textura, cor e estru· 
tura. Apresentam argila de atividade baixa dominantemente, com ex· 
ceção dos que ocorrem na unidade de mapeamento Rd7. 

O horizonte A é freqüentemente do tipo moderado, ocorrendo 
poucos casos do tipo chernozêmico e a transição é gradual ou clara 
para o Bt. 

O Bt de coloração nos matizes 2.5YR e 7.5YR é bem estruturado 
com cerosidade moderada a forte revest indo os elementos estruturais, 
que são constitufdos por blocos subangulares e angulares de desen· 
volvimento moderado a forte, ocorrendo ocasionalmente estrutura 
do tipo granular fraca 

Quimicamente são eutróficos, com valores médios a altos de soma 
e saturação de bases, sendo a saturação com alumfnio nula ou insig· 
nificante, As condições Hsicas são boas, sendo a presença de casca
lhos ou pedregosidade e sua ocorrência em relevo muito declivoso as 
suas principais limitações. 

Originam·se de rochas do Complexo Goiano, Grupo Pilar de Goiás 
e Complexo Niquelãndia, principalmente, ocupando uma área de 
aproximadamente 1.433,9 km2• correspondentes a 0,5% da ãrea to· 
tal, e têm sua maior ocorrência no Planalto Central Goiano (Fig. 3. 15) 
e com menor expressão no Planalto dos Guimarães. Encontram-se co· 

Flg. 3.15- PadrOes de imagem de latossolo Vermelho-Escuro dístrófico. Podzólico 
Vermelho· Amarelo Eutrófico e Camblssolo distrófico do Planalto Central Goiano, na 

Microrregião do Mato Grosso Goiano. Folha SD. 22 ·Z·C. 



bertos por vegetação de Floresta e em relevo que varia desde suave 
ondulado a montanhoso. 

Os solos cascalhentos ou pedregosos estão geralmente relacionados 
à condição de relevo muito declivoso, portanto, os solos nestas condi
ções, considerando-se o seu potencial agrlcola em termos de fertili
dade, se prestariam mais à utilização com pastagem e/ou refloresta
mento, sendo que os dos vales ou relevo mais suaves se prestam a qual
quer tipo de cultura climaticamente adaptada, como milho, cana-de
açúcar, mandioca, café, por exemplo. 

Na "Soil Taxonomy" de 1975 estão correi acionados tentativamen
te aos grandes grupos Argíusto/ls, Haplustalfs e Pa/eustalfs. 

PERFIL No 106 

Descrição geral: 

Data- 25/7/79 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura média/argilosa relevo forte ondulado Haplustalfs 

Unidade de mapeamento- Rd7 

Localização, município, estado e coordenadas- A 25 km de Crixás, estrada Crixás
Fazenda Pedra Preta Crixás (GO) 14°39'8 e 50°06'WGr Folha SD 22-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço médio de elevação com 17 
a 20% de declive e sob cobertura de gramfneas 

Altitude - = 540 m 

Litologia- Migmatitos, microgranitos, biotita granitos,granodioritos,gnaisses,augen
gnaisses, tonalitos, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Cultura de arroz e milho 

Descrição morfológica: 

Ap 

B11 

B2t 

831 

0-20 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, um ido) e bruno averme
lhado-escuro (5YR 3/4, seco); franco-argiloso; moderada pequena blo
cos subangulares; ligeiramente duro, firme, plástico e pegajoso; transi
ção gradual 

20-40 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6); argila; moderada pequena 
blocos angulares esubangulares; cerosidade pouca e fraca; duro, muito 
firme, plástico e pe.gajoso; transição difusa 

40·100 em, vermelho-amarelado (5YR 4/8); argila; moderada média 
blocossubangulares; cerosidadecomum e moderada; duro, muitofirme, 
plástico e pegajoso; transição gradual 

100-125 em•, vermelho-amarelado (5YR 4/8), mosqueado pouco, mé
dio e distinto, bruno-amarelado (1 OYR 5/8); argila; moderada média 
blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente duro, 
firme, plástico e pegajoso 

Obs: efervescência ligeira com H,o, 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 242·08 245) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 2ü-2 2.0,2 grossa 1.0,5 2.0,2 0,5-

em em 2-1 
mm mm 0,25 

mm mm 

Ap 
B1t 
B2t 
831 

Q-20 o 1,0 
0,4 
0,7 
0,3 

3,6 
1,7 
2,8 
0,8 

3,0 11,5 3,3 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

5,5 
6,8 
3,4 
6,8 

-40 o 
-100 o 
-125+ o 

Granulometria% 

Silte 

0,05-
0,002 

mm 

44,5 
37,2 
29,5 
35,7 

0,02-
0,002 

mm 

34,9 
28,8 
21,7 
26,4 

Argila 
<0,002 

mm 

31,8 
44,7 
55,4 
52,4 

2,4 7,3 2,5 
2,5 8,1 1,9 
1,0 3,1 0,9 

Argila 
na! 
% 

12,4 
20,3 
16,5 
21,3 

Grau 
de fio-

culação 
% 

61 
55 
70 
59 

Silte 
(0,05-
0.002) 
--
Argila 

1,40 
0,83 
0,53 
0,68 

0,25-
0,1 
mm 

8,3 
4,7 
4,5 
2,4 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

21,8 
19,2 
14,8 
18,1 

0,2-
0,05 
mm 

12,2 
10,8 

7,0 
8,8 

Ataque por H,so,% 

Sio, AJ.O, F e, o, 

AJ,o, Garbo- pH (1:1) c N 
Ki Kr --- natos 

H.O I KCI 
% % Fe20J % 

o 6,6 5,3 3,5 0,24 
o 6,0 4,9 1,7 0,15 
o 5,5 4,2 1,1 0,10 
o 5,2 4,1 0,7 0,06 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 

NH. I KCI 
OAc 

22,15 
9,79 
7,82 

13,65 

15,85 
7,21 
6,00 

10,12 

Mg+2 

NH· I KCI OAc 

6,33 
5,05 
2,60 
6,77 

5,10 
4,12 
1,88 
4,83 

K• 

NH. I HCI 
OAc 

0,24 
0,18 
0,20 
0,20 

0,16 
0,10 
0,10 
0,10 

Complexo sortivo mE/100g 

Al+ 3 

KCI 

o 
o 

0,7 
1,0 

T 
Acidez 

trocável T Mal 
coloidal 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

11 ,65 4,20 40,45 33,00 127 1 04 
11,62 6,96 26,70 22,04 60 49 
12,18 8,94 22,87 19,63 41 35 
12,63 7,08 33,36 27,81 64 53 

PERFIL No 150 

Descrição geral: 

Data- 29/10/79 

Na• 

NH. I HCI 
OAc 

0,08 
0,06 
0,07 
0,11 

v 
% 

0,07 
0,03 
0,02 
0,04 

pH8 I pH7 

71 
56 
47 
62 

87 
68 
54 
75 

MO 
% 

6,02 
2,92 
1,89 
1,20 

S1 

NH, 
OAc 

28,80 
15,08 
10,69 
20,73 

100AJ+3 
--

AI+J+S1 

o 
o 
6 
5 

C/N 

15 
11 
11 
12 

S2 

KCie 
HCI 

21,18 
11,46 

8,00 
15,09 

1 OOAJ+3 
--

AI+J+S2 

o 
o 
8 
6 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
chernozêmico textura média/argilosa relevo ondulado Argiustolls 

Unidade de mapeamento- PE1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 7 km de ltapuranga, estrada ltapu
ranga-Goiás, estrada vicinal à direita para Guaraita a 3 km de Guaraita no sentido da 
Gü-164 ltapuranga (GO) 15°39'8 e 50°03'WGr Folha SD 22-Z·C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço médio de encosta com 5 a 
13% de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude-= 630 m 

Litologia- Migmatitos, microgranitos, biotita granitos, granodioritos, gnaisses, augen
gnaisses, tonalitos, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 0·15 em, bruno-avermelhado-escuro(5YR 3/2 5,umido) e bruno-escuro 
(7,5YR 4/2, seco); franco-siltoso; forte pequena e média blocos angu
lares; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

A3 15-25 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, umido), bruno-averme
lhado (5YR 4/3, seco); franco-argilo-siltoso; forte pequena e média 
blocos angulares; friável, plástico e pegajoso; transição clara 

B11 25-40 em, bruno-avermelhado-escuro (4YR 3/4); argila siltosa; forte 
média blocos angulares; cerosidade abundante e forte; friável a firme, 
plástico e pegajoso; transição difusa 

B21 t 40-60 em, vermelho-escuro (3YR 3/6); argila siltosa; forte média blocos 
angulares; cerosidade abundante e forte; friável a firme, plástico e 
pegajoso; transição difusa 

B22t 60-1 00 em, vermelho-escuro(3YR 3/6); argila siltosa; forte média blocos 
angulares; cerosidade abundante e forte; friável a firme, plástico e 
pegajoso 

Obs: impedimento a tradagem aos 100 em de profundidade 

PEDOLOGIA/405 



Análises físicas e quimicas Lab: SUDESUL (08 310-08 314) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Calh Case muito média 
Simb em 2D-2 2-0,2 grossa 

1-0,5,2-0,2 
0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o 0,5 2,8 1,9 7,0 1,5 3,7 25,5 7,7 
A3 -25 o 1,3 1,4 1,3 4,1 1,1 2,1 25,2 7,8 
B1t -40 o 0,6 0,6 1,0 3,3 1,2 3,1 24,6 7,5 
B21t -60 o 1,6 1,7 1,3 4,4 1,1 2,0 23,4 7,3 
B22t -100 o 2,2 1,8 1,3 5,0 1,2 3,1 24,3 7,1 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0002 % -- Si o, AI, O, Fe2ÜJ 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm % Argila 
mm mm mm 

4,8 59,3 41,5 26,0 12,6 52 2,28 
6,0 52,3 34,9 35,8 16,8 53 1,46 
4,9 47,1 30,0 42,1 16,6 61 1,12 
5,6 44,4 28,3 43,9 15,9 64 1,01 
4,7 44,0 26,8 43,9 2,8 94 1,00 

Ai, O, Carbo- pH (1:1) c N MO Ki Kr --- natos 
H,O I KCI 

% % C/N 
Fe20J % % 

o 6,3 5,4 4,5 0,35 7,76 13 
o 5,9 4,9 1,8 0,15 3,10 12 
o 6,1 5,0 1,3 0,12 2,24 11 
o 6,2 5,2 0,9 0,09 1,55 10 
o 6,3 5,5 0,6 0,06 1,03 10 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K' 

NH• l KCI 
OAc 

NH, j KCI 
OAc NH• I OAc 

HCI 

13,12 8,44 2,55 2,36 0,80 0,45 
7,1 5,40 2,29 1,80 0,54 0,30 
6,28 4,00 2,19 1,68 0,36 0,30 
3,69 3,36 2,89 1,84 0,25 0,19 
3,14 2,64 2,40 1,76 0,16 0,10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T Acidez Aj+3 
trocável T Mat 

KCI pH8 I pH? 

o 12,98 
o 10,32 
o 9,27 
o 7,71 
o 6,32 

PERFIL N" 139 

Descrição geral: 

5,75 
4,92 
3,19 
3,60 
4,36 

Data- 07/04/80 

coloidal 

pH8 I pH? pH8 I pH? 

29,54 22,31 114 86 
20,82 15,42 58 43 
18,18 12,10 43 29 
14,60 10,49 33 24 
12,08 10,12 28 23 

Na+ 

NH, I HCI 
OAc 

0,09 0,07 
0,46 0,03 
0,08 0,03 
0,06 0,03 
0,06 0,03 

v 
% 

pH8 l pH? 

56 
50 
49 
47 
48 

74 
68 
74 
66 
57 

S1 

NH, 
OAc 

16,56 
10,50 

8,91 
6,89 
5,76 

100AI+' 
--

AI"+S1 

o 
o 
o 
o 
o 

S2 

KCI e 
HCI 

11,32 
7,53 
6,01 
5,42 
4,53 

1 ()()AJ+3 
--

AI"+S2 

o 
o 
o 
o 
o 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo ondulado Paleus
talfs 

Unidade de mapeamento- PVd? 

Localização, município, estado e coordenadas- A 31 km de Aparecida do Rio Claro, 
estrada Aparecida do Rio Claro-Jussara(8R-070) Jussara(GO) 15•54'Se 51 OO?'WGr 
Folha SD 22-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de pequena 
elevação com 7 a 9% de declive e sob cobertura de gramíneas 

Altitude - "" 395 m 

Litologia- Mig matitos, microgranitos, biotita granitos, granodioritos, gnaisses, augen
gnaisses, tonalitos, xistos, rochas cataclásticas 

406/PEDOLOGIA 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Ondulado e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual- Pastagem de colonião 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81! 

0-22 em, bruno-avermelhado (5YR 4/3); franco-arenoso; fraca pequena 
granular, macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

22-35 em, bruno-avenmelhado (5YR 5/4); franco-argila-arenoso casca
lhento; fraca pequena granular e fraca muito pequena blocos subangu
lares; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição clara 

35-57 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-argila-arenoso muito 
cascalhento; fraca a moderado pequena e média blocos subangulares; 
cerosidade comum e fraca a moderada; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e pegajoso; transição gradual 

821 t 57-85 em, vermelho-amarelado a amarelo-avermelhado (5YR 5 5/6); 
franco-argiloso cascalhento; moderada média e grande blocos suban
gulares; cerosidade abundante e moderada; ligeiramente duro, firme, 
plástico e pegajoso; transição gradual 

B22t 

B23t 

85-123 em, vermelho (2 5YR 5/6); argila; moderada média e grande 
blocos subangulares; cerosidade abundante e forte; ligeiramente duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

123-150 em+, vermelho a vermelho-claro (2 5YR 5 5/6); argila; modera
da média e grande blocos subangulares; cerosidade comum e mo
derada; ligeiramente duro, firme a muito finme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESU L (08 504-08 509) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Simb em 

2Q-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 
0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 0,25 0,1 0,02 0,05 mm mm 
mm mm mm mm mm 

A1 0-22 o 3,2 2,0 6,6 38,3 21,7 23,2 28,9 20,4 
A3 -35 o 19,4 2,5 7,0 32,6 19,2 17,5 29,2 21,1 
81! -57 o 55,7 1,7 6,3 28,1 14,5 19,2 27,4 18,9 
821! -87 o 31,3 1,8 8,1 22,6 10,5 11,6 28,8 17,5 
822t -123 o 7,9 1,1 3,6 15,3 7,7 13,0 25,9 14,5 
823t -150+ o 4,6 1,5 3,9 13,3 6,2 9,2 25,2 15,7 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % % 

-- Si O, AbO, Fe2Ü3 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

5,2 23,1 14,6 18,2 7,7 58 1,26 12,96 7,87 3,86 
7,5 22,1 14,0 24,2 12,8 47 0,91 13,52 10,85 5,68 
5,3 21,2 12,7 31,8 13,5 58 0,66 14,83 12,76 4,77 
8,1 23,7 12,4 36,2 12,6 65 0,65 17,25 14,87 6,18 
4,4 23,2 11,8 47,0 1,5 97 0,49 20,32 17,64 6,20 
8,2 22,8 13,3 48,2 0,6 99 0,47 21,87 18,18 6,13 

A!, O, Carbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H,O J % % % C/N 
Fe2Ü3 % KCI 

2,80 2,13 3,26 o 6,1 5,0 1,9 0,16 3,27 12 
2,12 1,59 2,99 o 6,5 5,2 1,1 0,10 1,89 11 
1,98 1,60 4,19 o 6,8 5,5 0,7 0,07 0,12 10 
1,97 1,56 3,77 o 7,0 5,8 0,5 0,05 0,08 10 
1,96 1,60 4,46 o 7,1 5,0 0,4 0,04 0,07 10 
2,04 1,68 4,65 o 7,1 6,2 0,2 0,03 0,05 7 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K• Na• S1 S2 

NH. I KCI NH·I KCI NH. I HCI NH.I HCI NH• KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

4,65 4,32 0,45 0,38 0,10 0,10 0,05 0,03 5,25 4,83 
3,18 3,10 0,68 0,45 0,07 0,08 0,03 0,03 3,96 3,66 
2,45 2,30 0,55 0,35 0,06 0,06 0,03 0,02 3,09 2,73 
2,66 2,35 0,36 0,30 0,09 0,08 0,05 0,02 3,16 2,75 
2,90 2,42 0,31 0,28 0,14 0,12 0,03 0,02 3,38 2,84 
2,78 2,60 0,60 0,38 0,21 0,18 0,03 0,02 3,62 3,18 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 
Acidez % 1 OOAI" 1 OOAI" 

Al+ 3 T Mat -- --
trocável coloidal AI"+S1 AI"+S2 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

o 6,53 2,33 11,78 7,58 65 42 45 69 o o 
o 5,52 2,16 9,48 6,12 39 25 42 65 o o 
o 4,53 2,45 7,62 5,54 24 17 41 56 o o 
o 5,00 2,84 8,16 6,00 23 17 39 53 o o 
o 4,52 2,70 7,90 6,08 17 13 43 56 o o 
o 5,10 3,38 8,72 7,00 18 15 42 52 o o 

3.4.2.9- Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

As características destes solos são na maioria semelhantes às descri
tas na classe Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, sendo a princi
pal diferença constatada a saturação de bases sempre inferior a 50%. 

De uma maneira geral o horizonte A é moderado ou proeminente, 
com textura variável desde arenosa a argilosa, com ou sem cascalho, e 
a transição é clara ou gradual para o Bt. 

O Bt apresenta textura média e argilosa, cascalhenta ou não cas
calhenta, a cerosidade está sempre presente na superfície dos elemen
tos estruturais que são do tipo blocos subangulares e angulares com 
desenvolvimento moderado ou forte. 

Os desenvolvidos a partir de sedimentos quaternários apresentam 
um fraco desenvolvimento estrutural e muitas vezes não apresentam 
cerosidade, sendo então caracterizados pelo relativamente alto gra
diente textura!. 

Em geral são ácidos, com saturação de bases <50% (distróficos) e 
saturação com alumínio >50% (álicos), teores de carbono, capacida
de de permuta de cátions (T) e a soma de bases permutáveis (S) é 
baixa, apresentando maiores valores nos horizontes superficiais 

Quanto à sua distribuição geográfica, os distróficos ocorrem em 
quase toda a área (Figs. 3.7 e 3.14), num total de 17 779,7 km 2

, 

equivalentes a 6,2% do total trabalhado, e são originados a partir dos 
mais diversos tipos de litologias. A maior parte das áreas de sua ocor
rência apresenta sérias restrições ao uso agropecuário, pois, além de 
ser necessária aplicação de corretivos e fertilizantes para eliminar as 
deficiências de nutrientes e problemas de toxidez com alumínio, estes 
solos apresentam também limitações de ordem Hsica, como pedregosi
dade e presença de concreções e cascalhos, além de problemas topográ
ficos, que impedem ou dificultam a utilização de máquinas. 

Os álicos (Fig. 3.6) por sua vez estão relacionados mais especifi
camente a rochas da Formação Diamantino, ocupando uma área apro
ximada de 3.728,0 km2

, que corresponde a 1,3% do total mapeado, 
e têm como limitações mais fortes ao uso agrícola a baixa fertilidade 
natural e teores elevados de alumínio trocável. A recuperação da fer
tilidade natural, assim como a eliminação ou minimização dos efeitos 
tóxicos do alumínio através de adubação e calagem, respectivamente, 
tornaria estes solos com condições de suportar uma utilização com 
agricultura racionalmente desenvolvida, pois estes, no geral, não apre
sentam impedimentos Hsicos ou topográficos à mecanização e/ou de
senvolvimento de raízes. A incorporação de restos vegetais e aduba
ções verdes é importante na melhoria das condições Hsicas. 

Esses solos ocorrem em relevo que varia de plano a forte ondula
do e sob cobertura de Savana e Floresta. 

O seu aproveitamento nas áreas menos declivosas é quase total
mente com pastagens, tendo sido constatadas também lavouras de 
arroz de sequeiro, e as de relevo mais movimentado continuam em seu 
estado natural 

Como variante desta classe, ocorrem o Podzólico Vermelho-Ama
relo raso, o Podzólico Vermelho-Amarelo concrecionário e o Podzólico 
Vermelho-Amarelo plíntico. 

Pelo sistema americano de classificação "Soil Taxonomy" de 
1975, pertencem aos grandes grupos Haplustu/ts e Paleustults 

PERFIL No 140 

Descrição geral: 

Data- 09/08/78 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa plfn
tico A moderado textura arenosa/média relevo plano Paleustults 

Unidade de mapeamento- PVd13 

Localização, município, estado e coordenadas- A 27 km de Aruanã, estrada Aruanã
Matrinxã Aruanã (GO) 15°04'S e 50°57'WGr Folha SD 22-Z-C 

Situação, declive ecoberturavegetal sobre o perfil- Local com até2% de declive e sob 
cobertura de campo graminoso 

Altitude - = 345 m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar do Bananal 

Período - Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Bananal 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A11 0-1 O cm,bruno(10YR 4/3);areia;grãossimples;solto,nãoplásticoe não 
pegajoso; transição gradual 

A12 

B11 

B21t 

822tpl 

10-30 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/4); areia; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; transição clara 

30-70 em, bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3); areia franca; grãos sim
ples; solto, não plástico e não pegajoso; transição clara 

70-11 o em, amarelo-brunado (10YR 6/4), mosqueado abundante, mé
dio e distinto, amarelo (1 OYR 7 /8); areia franca; fraca muito pequena 
granular e grãos simples; muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição gradual 

110-160 em+, amarelo-brunado (1 OYR 6/8), mosqueado comum, pe
queno e proeminente, vermelho (2 5YR 4/8) e abundante, médio e 
distinto, cinzento (10YR 7/1); franco-arenoso; fraca muito pequena 
granular e grãos simples; muito friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SU DESUL (08 261-08 265) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb 

em 20-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
em em 2-1 

mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A11 0-10 o o 1,8 24,0 73,6 42,7 19,3 18,8 18,5 
A12 -30 o o 1,8 15,3 69,5 41,3 28,5 22,1 20,5 
B1t -70 o o 2,4 23,1 69,3 38,4 17,3 18,4 16,9 
B211 -110 o 0,1 2,3 14,6 62,0 34,5 26,9 22,6 20,8 
822tpl -160+ o 0,7 3,0 17,9 57,4 31,5 17,5 22,6 18,5 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila na! culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0002 % -- sio, AI> O, Fe203 

0,1-0,05 0,002 
% Argila 0,002 mm 

mm mm mm 

4,3 2,3 2,0 5,6 0,7 88 0,41 
3,1 3,2 1,6 6,8 1,1 84 0,47 
5,0 3,2 1,7 10,6 0,9 92 0,30 
4,5 3,7 1,9 13,5 0,4 97 0,27 
6,0 7,9 3,8 16,2 0,4 98 0,49 

PEDOLOGIA/407 



A!, O, Garbo- pH (1:1) c N 
Ki Kr --- natos 

H20 I % % Fe203 % KCI 

o 5,4 4,2 0,9 0,06 
o 5,3 4,2 0,3 0,04 
o 5,2 4,2 0,2 0,03 
o 5,6 4,6 0,2 0,03 
o 5,7 5,0 0,1 0,02 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+ 2 Mg+2 K• 

NH. I KCI 
OAc 

NH,, KCI 
OAc NH•I OAc 

HCI 

0,65 0,60 0,15 0,12 0,06 0,06 
0,50 0,43 0,10 0,08 0,03 0,05 
0,44 0,38 0,23 0,13 0,01 0,01 
0,40 0,30 0,22 0,13 0,01 0,01 
0,58 0,30 0,22 0,14 0,02 0,01 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez AIH 
trocável 

KCI pH81 pH7 

0,1 3,51 2,10 
0,1 3,50 1,90 
o 3,18 1,69 
o 3,42 1,79 
o 3,51 2,05 

PERFIL No 63 

Descrição geral: 

Data- 06/08/79 

T 
T Mal 

coloidal 

pH8 I pH7 rH81 pH7 

4,41 3,00 79 54 
4,18 2,58 61 38 
3,90 2,41 37 23 
4,13 2,50 31 19 
4,39 2,93 27 18 

Na• 

NH•I HCI 
O Ac 

0,04 0,02 
0,05 0,03 
0,04 0,02 
0,08 0,02 
0,06 0,02 

v 
% 

pHB I pH7 

20 
16 
18 
17 
20 

30 
26 
30 
28 
30 

MO 
% 

1,55 
0,52 
0,34 
0,34 
0,17 

S1 

NH• 
OAc 

0,90 
0,68 
0,72 
0,71 
0,88 

1 COAI" 
--

AI"+S1 

10 
13 
o 
o 
o 

C/N 

15 
8 
7 
7 
5 

S2 

KCI e 
HCI 

0,80 
0,59 
0,54 
0,46 
0,47 

1QOAJ+3 
--

AI'3 +S2 

11 
14 
o 
o 
o 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média muito cascalhentajargilosa fase concrecionária relevo on· 
dulado Haplustults 

Unidade de mapeamento- SCd2 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1 O km de São Miguel do Araguaia, 
estrada São Miguel do Araguaia-V era Cruz São Miguel do Araguaia (GO) 13°11 'Se 
50009'WGr Folha SD 22-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o pertil- Meiaencostacom 13%de declive 
e sob cobertura de savana 

Altitude-"' 380m 

Litologia- Gnaisses, muscovita, xistos, biotita, epídoto, granada 

Formação geológica- Supergrupo Baixo Araguaia Grupo Estrondo 

Período- Pré-Cambriano Médio 

Material originário- Meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem 

Descrição morfológica: 

Acn 

81\cn 

B2t 

83t 

ü-25 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/4 úmido), bruno-amarela
do (1 OYR 5/6 seco) e bruno-amarelado (1 OYR 5/4 seco triturado); fran
co-arenoso muito cascalhento; fraca pequena granular, macio, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

25-45 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/8); franco-argila-arenoso casca-
lhento; fraca pequena granular, macio, friável, plástico e pegajoso; 
transição gradual 

45-90 em, bruno forte (7 5YR 5/6); argila arenosa; fraca a moderada 
média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; ligeira
mente duro, friável, plástico e pegajoso 

9ü-140cm•, bruno forte (7 5YR 5/6), mosqueado pouco, pequeno e 
distinto, amarelo (1 OYR 7 /6); franco-argila-arenoso; fraca a moderada 
blocos subangulares; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Obs: as concreçOes médias arredondadas e irregulares se concentram na parte 
superticial do solo até Ob 30 em; 

408/PEDOLOGIA 

os cascalhos de quartzo de formas irregulares se concentram na parte superticial 
atingindo até 40 em de profundidade; 
horizonte B2 é livre de concreçOes de ferro e cascalho; 
o mosqueado que aparece no 83 é devido ao material de origem 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESU L (08 07 4-08 077) 

Horizonte Granulometria% 

Simb 

Acn 
B11cn 
821 
83t 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

11,1 
14,4 
10,4 
26,9 

Ki 

Areia Areia grossa 

Pro f Cal h Case muito 

em 2ü-2 2-{),2 grossa 1-{),5 2-0,2 
em 

0-25 2,8 
-45 3,9 
-90 o 
-140+ o 

em 

58,9 
40,6 
o 
o 

Granulometria% 

2-1 
mm 

8,7 
10,2 
4,7 
1,5 

mm 

5,1 
11,1 

4,4 
1,6 

mm 

24,9 
31,2 
16,1 

8,2 

Grau 
Silte Argila de fio-

0,05-
0,002 
mm 

16,2 
17,5 
19,2 
24,1 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

9,1 
8,0 

10,5 
15,5 

AbO, 
---
Fe,o, 

Argila 
<0002 

mm 

19,6 
23,3 
35,4 
23,2 

Carbo-
natos 

% 

o 
o 
o 
o 

nat 
% 

7,6 
9,3 
0,2 
0,3 

culação 
% 

61 
60 
99 
99 

pH(1:1) 

H20 T KCI 

5,6 4,4 
5,5 4,4 
6,0 4,7 
6,0 4,6 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

6,4 
8,1 
4,6 
3,4 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

0,83 
0,76 
0,54 
1,04 

c 
% 

0,9 
0,6 
0,3 
0,2 

0,25-
0,1 
mm 

32,9 
15,4 
21,3 
19,3 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

46,4 
37,5 
38,0 
53,1 

0,2-
0,05 
mm 

39,3 
28,0 
29,3 
44,5 

Ataque por H,so,% 

Sio, A\, o, Fe20J 

N MO 
% % CIN 

0,06 1,55 15 
0,05 1,03 12 
0,04 0,52 8 
0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 

NH. I KCI 
OAc 

0,30 
0,42 
0,28 
0,20 

0,18 
0,22 
0,18 
0,18 

Mg+2 

NH., KCI 
OAc 

0,70 
0,53 
0,73 
0,88 

0,60 
0,48 
0,50 
0,50 

K' 

NH., 
OAc 

0,27 
0,16 
0,25 
0,13 

HCI 

0,20 
0,08 
0,12 
0,10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Al+ 3 

KCI 

0,5 
0,3 
0,1 
0,1 

Acidez 
trocãvel 

pH8 I pH7 

5,10 
4,08 
4,11 
3,08 

1,82 
1,39 
1,73 
1,78 

PERFIL No 25 

Descrição geral: 

Data- 21/05/79 

T 

pH81 pH7 

6,38 
5,20 
5,38 
4,30 

3,10 
2,51 
3,00 
3,00 

T 
Mal 

coloidal 

pH8l pH7 

33 
22 
15 
18 

16 
11 

8 
13 

Na• 

NH. I HCI 
O Ac 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

v 
% 

0,01 
0,01 
O,ül 
0,01 

pH8 -
1 

pH7 

20 
22 
24 
28 

41 
45 
42 
41 

S1 

NH, 
OAc 

1,28 
1,12 
1,27 
1,22 

1 OOAJ+3 
--

AJ+ 3 +S1 

28 
21 

7 
7 

S2 

KCI e 
HCI 

0,99 
0,79 
0,81 
0,79 

1 ()()AJ+3 
--

AI"+S2 

34 
28 
11 
11 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média cascalhenta fase pedregosa relevo suave ondulado Ha-
plustults. -

Unidade de mapeamento- PVd22 

Localização, município, estado e coordenadas- A 31 km de Figueirópolis, estrada 
Figueirópolis-Fazenda Tamburil do Araguaia Formoso do Araguaia (GO) 13°03'S e 
48°25'WGr Folha SD 22-X-8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o pertil- Terço superior de encosta com 6 a 
7% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude-"' 300 m 

Litologia - Migmatitos, microgranitos, biotita granitos, granodioritos, gnaisses, au
geni)naisses, tonalitos, xistos, rochas cataclãsticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 



Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem- Bem a moderadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A 0-40 em, bruno-escuro (7 5YR 3/2, úmido), cinzento-escuro (N 4/, seco), 
cinzento (N 5/, seco triturado); franco-arenoso cascalhento; fraca pe
quena granular; friável, não plástico e não pegajoso; transição clara 

81 t 40-52 em, coloração variegada constituída de bruno forte (7 5YR 5/6), 
bruno (7 5YR 5/4) e rosado (7 5YR 7/4); franco-argilo-arenoso casca
lhento; moderada pequena granular e média blocos subangulares; 
cerosidade pouca e moderada; firme, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição gradual 

821 52-80 em, coloração variegada constituída de bruno forte (7 5YR 5/6), 
bruno-claro (7 5YR 6/4) e amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); franco
argila-arenoso com cascalho; moderada média e grande blocos suban
gulares; cerosidade comum e moderada; firme, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição clara 

c 80-11 O em•, coloração variegada constituída de bruno-amarelado-cla
ro (1 OYR 6/4) e amarelo (1 OYR 8/6); franco-arenoso; fraca pequena 
granular, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: comuns finas no horizonte A e raras médias nos horizontes A e B 

Obs: a coloração variegada no horizonte B é devida a presença de cascalho; 
cascalho de quartzo aparece em todo o perfil No A, de tamanho pequeno a 
grande, e no B, pequeno; 
o horizonte A apresenta também calhaus e matacões na superfície 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07 838-07 841) 

Horizonte 

Símb 

A 
B11 
821 
c 

Prof Cal h 

em 2G-2 
em 

0-40 7,1 
-52 o 
-80 o 
-110+ o 

Case 
2-0,2 
em 

41,7 
30,0 
10,0 
o 

Areia 
muito 

grossa 
2-1 
mm 

6,8 
10,0 

5,5 
2,3 

Granulometria% 

Areia grossa 

1-0,5 
mm 

11,1 
7,4 

10,3 
6,0 

2-0,2 
mm 

40,4 
30,7 
27,8 
32,4 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

17,6 
8,8 
9,4 

14,9 

0,25-
0,1 
mm 

24,0 
21,5 
14,0 
36,7 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

34,5 
28,1 
27,2 
41,9 

0,2-
0,05 
mm 

28,5 
23,0 
21,2 
35,0 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

9,4 
6,0 
9,8 
7,5 

Ki 

Silte 

0,05-
0,002 

mm 

16,1 
16,5 
18,1 
17,2 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

10,1 
11,4 
12,1 
10,3 

At,O, ---
Fe20J 

Argila 
< 0002 

mm 

15,0 
29,8 
32,9 
15,4 

Garbo-
natos 

% 

o 
o 
o 
o 

Argila 
na! 
% 

7,1 
14,3 
16,2 

7,3 

Grau 
de fio-

culação 
% 

53 
52 
51 
53 

pH (1:1) 

H,O I KCI 

5,9 4,7 
5,6 4,4 
5,5 4,1 
5,6 4,2 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

1,07 
0,55 
0,55 
1,12 

c 
% 

1,2 
0,8 
0,5 
0,2 

,o. I ,.o. 

N MO 
% % 

0,09 2,06 
0,06 1,38 
0,05 0,86 
0,02 0,34 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+ 2 Mg+2 K' Na• S1 

NH. I KCI NH•I KCI NH, -~ HCI NH,, HCI NH, 
OAc OAc OAc OAc OAc 

3,20 2,70 0,68 0,70 0,16 0,13 0,04 0,02 4,08 
1,45 1,25 0,80 0,70 0,24 0,04 0,03 0,01 2,52 
0,94 0,85 0,66 0,40 0,28 0,04 OP2 0,01 1,90 
0,80 0,68 0,60 0,52 0,28 0,04 0,02 0,01 1,70 

Fe20J 

C/N 

13 
13 
10 
10 

S2 

KCI e 
HCI 

3,55 
2,00 
1,30 
1,25 

Complexo sortivo mE/100g 

Al+ 3 

KCI 

0,1 
0,1 
0,3 
0,2 

Acidez 
trocável 

pH81 pH7 

4,58 
4,62 
5,53 
3,18 

2,22 
2,48 
3,20 
2,30 

PERFIL No 37 

Descrição geral: 

Data- 07/06/79 

T 

pH8 I pH7 

8,66 
7,14 
7,43 
4,88 

6,30 
5,00 
5,10 
4,00 

T 
Mal 

coloidal 

pH81 pH7 

58 
24 
23 
32 

42 
17 
16 
26 

v 
% 

pH8 r pH7 

47 
35 
26 
35 

65 
50 
37 
43 

100AI" 
--

AI•'+S1 

2 
3 

13 
10 

1 OOAI•' --
AI"+S2 

3 
5 

19 
14 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa con
c'recionário A moderado textura média muito cascalhenta/argilosa cascalhenta fase 
pedregosa relevo ondulado Pa/eustults 

Unidade de mapeamento- PVd22 

Localização, município, estado e coordenada- A 20 km do rio Tocantins, estrada 
Peixe-Goiás Norte (G0-255), vicinal à direita para? fazenda Santa Cruz e Paranã 
Paranã (GO) 12°22'S e 48°03'WGr Folha SD 22-X-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço médio de encosta com 6 a 
7% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude-= 350 m 

L1tologia- Migmatitos, microgranitos, granodioritos, gnaisses, augen-gnaisses, tona
li tos, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário - Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado e ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A1cn 0-25 em, bruno-acinzentado (10YR 5/4); franco-argilo-arenoso muito 
cascalhento; fraca pequena granular; friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição gradual 

A3cn 

81tcn 

25-35 em, bruno (1 OYR 5/3); franco-argila-arenoso muito cascalhento; 
fraca pequena granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara 

35-48 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/6); franco-argila-arenoso; muito 
cascalhento; moderado pequena blocos subangulares; cerosidade 
pouca e moderada; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição clara 

821 48-70 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/8); franco-argiloso cascalhento; 
moderada pequena e média blocossubangulares; cerosidadecomum e 
moderado; friável, plástico e pegajoso 

Obs: aparece cascalho em todo o perfil, no horizonte A em torno de 40 a 50% desde 
pequenos a grandes, no horizonte B1 20% pequenos médios e no horizonte B2 
de 5 a 8% somente pequenos; 
há também concreções no horizonte A 1 cn a 81 cn em torno de 30 a 40% desde 
pequenas a médias arredondadas; 
no horizonte A 1, estão presentes, também, calhaus e matacões 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07 861-07 864) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Cal h Case muito média 
Símb em 2G-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 

0,5- 0,25-, 0,2- 0,2-
em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1cn 0-25 2,0 62,0 5,2 4,8 25,4 11,7 24,9 43,5 34,7 
A3cn -35 3,2 73,0 6,5 4,3 24,9 9,1 23,2 35,7 26,3 
81tcn -48 o 67,0 6,3 6,1 22,9 8,2 14,9 32,3 24,2 
B2t -70 o 27,8 3,7 3,6 15,7 5,5 18,7 33,0 24,1 

PEDOLOGIA/409 



Granulometria% Ataque por H,so.% 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

13,5 
8,1 

11,6 
8,3 

Ki 

Silte 

0,05-
0,002 

mm 

18,6 
21,5 
19,7 
22,9 

Kr 

Argila 
0,02- <0,002 
0,002 mm 

mm 

9,8 21,3 
12,1 27,3 
11,6 33,2 
14,0 37,3 

AbO, Carbo-
--- natos 

Fe203 % 

o 
o 
o 
o 

Argila 
nat 
% 

10,7 
12,6 
17,0 
13,8 

Grau 
de fio-

cu/ação 
% 

50 
54 
49 
63 

pH(1:1) 

H,o I KCI 

5,4 4,1 
5,4 4,0 
5,3 4,1 
5,3 4,1 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

0,87 
0,79 
0,59 
0,61 

c 
% 

1,0 
0,6 
0,6 
0,6 

sio, 

N 
% 

0,07 
0,06 
0,06 
0,06 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 

NH. I KCI OAc 

0,98 
0,50 
0,40 
0,38 

0,80 
0,30 
0,28 
0,25 

Mg+2 

NH•I KCI 
OAc 

0,37 
0,40 
0,32 
0,32 

0,30 
0,23 
0,20 
0,20 

K+ 

NH. I 
OAc 

0,16 
0,18 
0,13 
0,07 

HCI 

0,15 
0,18 
0,13 
0,05 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Al+ 3 

KCI 

0,1 
0,5 
0,5 
0,7 

Acidez 
trocável 

pH81 pH7 

5,08 
5,60 
5,73 
6,12 

3,25 
2,90 
3,19 
3,84 

T 

pH8 I pH7 

6,63 
6,72 
6,64 
6,91 

4,80 
4,02 
4,10 
4,63 

T 
Mal 

coloidal 

pHB I pH7 

31 
25 
20 
19 

23 
15 
12 
12 

Na+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,04 0,02 
0,04 0,02 
0,06 0,01 
0,02 0,01 

v 
% 

pHB I pH7 

23 
17 
14 
11 

32 
28 
22 
17 

A/,O, 

MO 
% 

1,72 
1,03 
1,03 
1,03 

S1 

NH• 
OAc 

1,55 
1,12 
0,91 
0,79 

100AI+3 

--
AI+ 3 +S1 

6 
30 
35 
47 

3.4.2. 10- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico 

Fe,o, 

C/N 

14 
10 
10 
10 

S2 

KCie 
HCI 

1,27 
0,73 
0,62 
0,51 

1 OQAI+3 

--
AI+ 3+S2 

8 
41 
45 
58 

Diferem dos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, descritos 
anteriormente, por apresentarem caracterfsticas intermediárias para la
tossolos. Possuem estrutura fraca pequena em blocos subangulares ou 
fraca pequena granular, valores Ki e Kr relativamente baixos e pouca 
diferenciação entre os suborizontes. A cerosidade quando presente é 
fraca e localizada, porém o gradiente textura i é alto suficiente para 
não ser caracterizado como latossolo. 

Desenvolvem-se nesta área a partir de uma cobertura sedimentar 
sobre rochas pré-cambrianas do Grupo Araxá e Complexo Goiano, 
sob vegetação de Savana e Contato Savana/Floresta em relevo suave 
ondulado. Ocorrem a nordeste e leste da área na Depressão do Tocan
tins (Fig. 3.7) e Planalto Central Goiano, ocupando 2.580,9 km2

, 

equivalentes a 0,9% do total mapeado. 
São utilizados predominantemente com pastagem cultivada e mais 

raramente com arroz de sequeiro, porém, corrigidas as suas limitações 
químicas, em virtude de suas boas condições físicas e de relevo, se 
prestam bem a qualquer cultura climaticamente adaptada. 

Correlacionam-se na "Soil Taxonomy" de 1975 ao grande grupo 
Paleustults. 

PERFIL No 69 

Descrição geral: 

Data- 03/06/79 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico A moderado textu· 
ra média/argilosa relevo suave ondulado Pa/eustults. 

Unidade de mapeamento- PVd3 

Localização, município, estado e coordenadas- AS km de São Sebastião, estrada São 
Sebastião-Mutunópolis Mutunópolis (GO) 13°45'S e 49°27'WGr Folha SD 22·X·D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil-Terço médio de elevação com 3% 
de declive e sob cobertura de savana 
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Altitude - "' 450 m 

Litolog ia- Migmatitos, microgranitos, biotita granitos, granodioritos, gnaisses,augen· 
gnaisses, tonalítos, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Meteorização de rochas locais 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A 1 0-12 em, bruno (1 OYR 5/3); franco-argila-arenoso; moderada pequena 
blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição clara 

A3 12-20 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/6); franco-argilo·arenoso; fraca 
pequena blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição gradual 

81 t 2Q-40 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); argila arenosa; moderada 
pequena blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição gradual 

8211 40-100 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/8); argila arenosa; fraca 
pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso; tran
sição difusa 

8221 100-160 em+, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/8); argila arenosa; fraca 
pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07 971-07 975) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 2Q-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 

0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
em em 2-1 

mm mm 
0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0-12 o 0,1 1,7 10,3 37,4 20,5 24,4 33,3 27,4 
A3 -20 o 0,1 1,4 6,3 32,6 16,4 31,8 32,3 28,4 
B1t -40 o 2,0 2,0 8,5 28,0 14,1 18,0 27,4 22,6 
8211 -100 o 2,1 3,8 7,3 28,4 11,6 23,4 27,1 23,2 
B22t -160+ o 1,6 1,4 6,6 23,0 11,5 17,8 28,8 23,3 

Granulometria% Ataque por H,so.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila 

de fio- (0,05-
muito Argila nat 

cu/ação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % -- Si o, AbO, Fe203 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm % Argila 

mm mm mm 

7,9 14,2 8,3 21,0 8,7 59 0,68 8,26 13,03 4,14 
5,1 11,0 7,1 28,0 7,4 74 0,39 8,39 13,98 4,30 
8,0 13,2 8,4 36,2 8,4 77 0,36 8,90 17,89 4,89 
5,5 12,4 8,5 36,0 0,5 99 0,34 7,23 18,77 5,20 
9,0 13,8 8,3 39,9 0,5 99 0,35 7,58 17,43 5,58 

A/,O, Carbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H,O L KCI 
% % % 

C/N 
Fe20:1 % 

1,08 0,90 4,94 o 5,3 4,4 1,9 0,14 3,27 14 
1,02 0,85 5,10 o 5,5 4,2 1,1 0,07 1,89 16 
0,85 0,72 5,74 o 5,5 4,4 0,7 0,04 1,20 18 
0,65 0,56 5,67 o 5,8 4,1 0,4 0,03 0,69 13 
0,74 0,61 4,90 o 5,7 5,3 0,3 0,02 0,52 15 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH. I KCI NH., KCI NH. I HC/ NH· I HCI NH• KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

1,52 1,10 0,63 0,53 0,26 0,21 0,03 0,02 2,44 1,86 
0,64 0,56 0,31 0,27 0,12 0,10 0,02 0,01 1,09 0,94 
0,60 0,50 0,16 0,12 0,05 0,03 0,02 0,01 0,83 0,66 
0,54 0,40 0,17 0,15 0,03 0,02 0,05 0,03 0,79 0,60 
0,35 0,28 0,15 0,13 0,06 0,03 0,10 0,02 0,66 0,46 



Complexo sortivo mE/100g 

Acidez Al+ 3 
trocável 

KCI pH8 I pH7 

0,2 4,12 3,17 
0,2 5,61 2,43 
0,1 4,18 1,90 
0,1 3,04 1,15 
o 3,06 1,17 

PERFIL No 77 

Descrição geral: 

Data- 22/05/79 

T 
T Mat 

coloidal 

pH8 I pH7 pH8 I pH7 

6,56 5,61 31 27 
6,70 3,52 24 13 
5,01 2,73 14 8 
3,83 1,94 11 5 
3,72 1,83 9 5 

v 
% 

pH8 I pH7 

37 
16 
17 
21 
18 

43 
31 
30 
41 
36 

100AI+3 

--
AI+ 3+S1 

7 
15 
10 
11 
o 

1()()AJ+3 
--

AI+3+S2 

10 
18 
13 
14 
o 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico concrecionário A 
moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado Paleustults 

Unidade de mapeamento- PVLd1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 15 km de Formoso, estrada For
moso-Trombas Formoso (GO) 13o36'S e 48°48'WGr Folha SD 22-X-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço médio de elevação com 5% 
de declive e sob cobertura de savana 

Altitude-= 415 m 

Litologia- Gnaisses, migmatitos, micaxistos, xistos a sillimanita, estaurolita e cianita, 
quartzitos, filitos 

Formação geológica- Grupo Araxá 

Período- Pré-Cambriano Médio 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais. 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, bruno-avermelhado-claro (5YR 6/4); franco; moderada peque
na e média blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição clara 

A3 

81t 

821t 

822\ 

83\cn 

1 D-15 em, bruno-avermelhado(5YR 5 5/4);franco-argilo-arenoso; mode
rada pequena blocos subangulares; friável,ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição clara 

15-40 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco-argila-arenoso; mode
rada pequena blocos subangulares; friável,ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição gradual 

40-70 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco-arg'loso; moderada 
pequena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição 
gradual 

70-105 em, vermelho-amarelado (5YR 4/B); argila; moderada pequena 
blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição abrupta 

105-120 em, vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco-argiloso; friável, 
plástico e pegajoso 

Obs: impedimento à tradagem aos 120 em devido à presença de concreçoos fer
ruginosas; 
estrutura no 83tcn mascarada devido a presença de concreçOes ferruginosas 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07 880-ü7 885) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb 2D-2 2-ü,2 grossa 1-ü,5 2-ü,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-em em em 2-1 0,25 0,1 0,02 0,05 mm mm 

mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 0,8 2,8 18,9 9,9 24,0 33,9 25,7 
A3 -15 o o 0,8 2,8 16,4 9,6 19,3 33,5 28,0 
811 -40 o o 1,6 2,0 14,3 6,5 22,6 33,5 26,3 
821! -70 o o 1,0 2,8 12,7 6,8 14,1 31,7 24,4 
822t -105 o o 1,3 2,1 12,9 6,0 18,8 31,8 23,6 
83\cn -120 o 37,0 2,2 2,1 11,7 5,4 13,3 36,0 25,2 

Granulometria% Ataque por H,so.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % -- sio, AI,Q, Fe20J 

0,1-0,05 0,002 0,002 % Argila mm 
mm mm mm 

7,1 29,1 20,9 26,3 10,9 59 1,11 
11,9 24,8 19,3 30,8 13,4 56 0,81 

7,9 26,4 19,2 33,0 12,3 63 0,80 
12,4 23,6 16,3 39,3 0,9 98 0,60 

8,3 21,6 13,4 41,9 0,8 98 0,52 
13,9 24,0 13,2 39,1 0,5 99 0,61 

AI,Q, Garbo- pH (1 :1) c N MO Ki Kr --- natos 
H2Ü I KCI 

% % % 
C/N 

Fe2ÜJ % 

o 5,9 4,6 2,1 0,14 3,61 15 
o 5,7 4,3 1,6 0,11 2,75 15 
o 5,8 4,7 1,2 0,10 2,06 12 
o 6,3 5,7 0,6 0,06 1,03 10 
o 6,5 5,9 0,5 0,04 0,86 13 
o 6,5 6,0 0,5 0,04 0,86 13 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 Mg+2 K• Na• 51 52 

NH• I KCI NH., KCI NH·I HCI NH.I HCI NH, KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

2,10 1,80 1,78 1,60 0,16 0,13 0,02 0,01 4,06 3,54 
1,35 1,07 1,40 1,13 0,14 0,12 0,01 0,01 2,90 2,33 
0,67 0,50 0,80 0,72 0,06 0,05 0,01 0,01 1,54 1,28 
0,55 0,32 1,22 1,10 0,05 0,05 0,01 0,01 1,83 1,48 
0,52 0,38 1,50 1,30 0,09 0,06 0,01 0,01 2,12 1,75 
0,66 0,36 1,40 1,40 0,10 0,09 0,01 0,01 2,17 1,86 

Complexo sortivo mE/100g 

T 
v 

Acidez % 100AI+3 1 OOAI•' 
Al+ 3 

trocável T Mat --
AI•'+S2 coloidal AI"+S1 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

0,1 10,35 5,77 14,41 9,83 55 37 28 41 2 3 
0,1 11,50 6,42 14,40 9,32 47 30 20 31 3 4 
o 8,68 5,94 10,22 7,48 31 23 15 21 o o 
o 6,63 4,10 8,46 5,93 22 15 22 31 o o 
o 6,72 3,78 8,84 5,90 21 14 24 36 o o 
o 5,58 3,26 7,75 5,43 20 14 28 40 o o 

3 4.2.11 - Brunizém Avermelhado 

Classe que compreende solos caracterizados por apresentarem um ho
rizonte A do tipo chernozêmico sobrejacente a um horizonte B tex
tura!, com argila de atividade alta (o valor T após correção para car
bono é >24 mE/100 g de argila). 

Representam uma das classes mais favoráveis à agricultura, exce
tuando os casos em que ocorrem em relevo muito declivoso, onde este 
fator é impeditivo ao uso de máquinas. Estes solos podem ser utiliza
dos com resultados bastante satisfatórios. 

Quimicamente têm boas características, portanto, mesmo nas re
giões de topografia muito movimentada, assim como nos casos de 
apresentarem pedregosidade ou rochosidade, podem ser utilizados 
num sistema de manejo mais primitivo (sem uso de mecanização), 
aproveitando-se a sua potencialidade e obtendo-se pastagens de 
alta produtividade. 

Atualmente são muito utilizados com pastagens plantadas (colo
nião, jaraguá e Brachiaria sp.) e, em locais de topografia mais suave, 
com culturas de milho Em todos os casos apresentam ótimos resul
tados. 

São solos pouco profundos a profundos, bem drenados, com se
qüência de horizontes A, Bt e C, sendo bem nítida a diferenciação 
entre os mesmos. O horizonte A geralmente tem textura mais leve 
que o horizonte Bt, que é argiloso na maior parte. Em função disto e 
sabendo-se que estes solos ocorrem geralmente em relevo movimen
tado, aconselha-se a utilização de práticas conservacionistas, no senti-
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do de minimizar os efeitos erosivos, principalmente após os desma
tamentos. 

São desenvolvidos a partir de rochas dos Complexos Barro Alto, 
Niquelândia e Cana-Brava, ocupam uma área de aproximadamente 
2.294,2 km2

, correspondentes a 0,8% do total mapeado, e ocorrem 
dominantemente a sudeste da área, na Microrregião do Mato Grosso 
Goiano (Figs. 3.3 e 3.12). 

Na "Soil Taxonomy" de 1975, foram correlacionados ao grande 
grupo Argiusto/ls. 

3.4.2.12 - Planossolo álico 

Esta classe compreende solos minerais, profundos, hidromórficos, 
caracterizados por apresentar um horizonte A moderado sobrejacente 
a um horizonte B textura! com mudança textura! abrupta entre os 
mesmos. 

Tem muito pouca expressão nesta área, tendo sido constatados 
apenas como componentes subdominantes em unidades de mapea· 
mento na Planície do Bananal e Depressão do Araguaia. 

Possui seqüência de horizonte do tipo A, Bt e C, com cores acin
zentadas e/ou mosqueados que refletem as condições de má drenagem 
dos mesmos. Origina-se de sedimentos recentes do Quaternário e suas 
características físicas são muito diversificadas, em função da natureza 
dos sedimentos que a originam. A estrutura do horizonte Bt é geral
mente em blocos subangulares. 

Quimicamente é totalmente desprovida de nutrientes para as plan· 
tas, além de apresentar elevados teores de alumínio trocável, o que é 
mais um agravante para sua utilização. 

A utilização destes solos está condicionada a uma série de melho· 
ramentos, que muitas vezes se torna inviável. Fertilização, correção de 
acidez e prática de drenagem são imprescindíveis. Considerando-se 
estes fatos, além das possibilidades de alagamento, seria mais aconse· 
lhável a sua utilização com culturas de ciclo curto, fazendo-se um rigo
roso controle das épocas de seca e estiagem ou então com culturas 
adaptadas a estas condições. 

Ocorre em relevo plano sob vegetação de Savana, que muitas ve
zes é utilizada como pastagem, através do aproveitamento das espé
cies nativas. 

Como variação desta classe foi constatada a ocorrência de Planos
solo álico plfntico. 

Pelo sistema americano de classificação de solos "Soil Taxonomy" 
de 1975, pertence ao grande grupo Albaquults. 

3.4.2.13- Cambissolo álico, distrófico e eutrófico 

Os solos desta classe caracterizam-se principalmente por apresentarem 
um horizonte A freqüentemente do tipo moderado, sobrejacente a um 
horizonte B incipiente. Este horizonte por sua vez é caracterizado por 
ter sofrido alterações em pequeno grau, apresentando porém desen· 
volvimento de cor ou estrutura, e mais da metade de seu volume não é 
constitu f do de estrutura da rocha que lhe deu origem. Apresenta teor 
de argila mais elevado ou cromas mais fortes e matiz mais vermelho 
que o horizonte superficial, porém as acumulações de argila, óxidos 
ou materiais corantes são insuficientes para a caracterização de ou
tros horizontes diagnósticos, como o B textura!, B latossólico, B es· 
pódico etc. 

Possuem seqüência de horizontes A, (B) e C, são bem a modera· 
damente drenados, com textura média e argilosa. Ocorrem como con
crecionários e não concrecionários, pedregosos e não pedregosos, cas· 
calhentos e não cascalhentos, sendo que os álicos que se originaram 
das rochas da Formação Diamantino, na Depressão lnterplanáltica de 
Paranatinga (Fig. 3.6), ocorrem livres de cascalhos, concreções ou pe
dregosidade em relevo plano e suave ondulado, o que os torna, apesar 
da baixa fertilidade natural e alta saturação com alumínio, favoráveis 
à agricultura, em virtude das possibilidades de mecanização e ausência 
de impedimentos físicos ao desenvolvimento de raízes, além de boa 
resposta a pequenos níveis de adubação e calagem, já constatados no 
campo. Ocupam uma área de 10.037 ,O km2

, equivalentes a 3,5% do 
total mapeado. 

Os distróficos com 18.640,0 km2 e os eutróficos com 86,0 km2
, 

ambos correspondendo a 6,53% do total mapeado, relacionam-se qua
se exclusivamente às rochas do Grupo Araxá, Complexo Goiano, 
Formação Paraopeba e Grupo Paranoá, na região do Planalto Central 
Goiano (Figs. 3.3, 3.14 e 3.15), e apresentam em sua maioria impedi-
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mentos físicos ao desenvolvimento normal dos vegetais, além de uma 
boa parte se localizar em relevo desfavorável à mecanização. A sua uti· 
lização estaria condicionada, além de a adubações pesadas para o caso de 
distróficos que representam a maioria, também a uma série de práticas 
conservacionistas devido ao relevo movimentado, além de serem 
inconvenientes para um grande número de culturas em função de seus 
impedimentos físicos. A utilização com pastagens e/ou refloresta· 
mento seria a mais adequada. 

Os álicos e distróficos estão na sua maioria cobertos por vegetação 
de Savana, enquanto os eutróficos estão sob F lo resta, e correlacio· 
nam-se na "Soil Taxonomy" de 1975 aos grandes grupos Distropepts 
e Ustropepts. 

PERFIL N• 90 

Descrição geral: 

Data- 03/04/80 

Classificação- Cambissolo àlico A moderado argila de atividade baixa textura média 
relevo plano Oystropepts 

Unidade de mapeamento- Ca1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 67,8 km da BR-158, próximo de 
Água Boa, em estrada particular em direção à fazenda Xavantina Água Boa (MT) 
14•12'S e 52•41 'WGr Folha SD 22-Y·A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com 2% de declive e 
sob cobertura de savana 

Altitude - = 380 m 

Litologia- Siltitos, folhelhos, arenitos arcoseanos finos 

Formação geológica- Formação Diamantino Grupo Alto Paraguai 

Perlodo- Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto de decomposição de siltitos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Cultura de arroz 

Descrição morfológica: 

A 1 0·15 em, bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4); franco; fraca pequena gra· 
nular; friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

A3 15·25 em, amarelo·brunado a amarelo (10YR 6 5/6); franco; fraca pe· 
que na granular. friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra· 
dual 

(B)1 

(B)2 

c 

25·40 em, amarelo-brunado (1 OYR 6/8); franco; fraca pequena blocos 
subangulares; friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra· 
dual 

4ü-70 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 7/8), mosqueado pouco, pe· 
queno e difuso, amarelo-avermelhado (5YR 6/8); franco-argiloso; fraca 
pequena e média blocos subangulares; friável, plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara 

70·120cm+, amarelo-avermelhado (7 5YR 7 /8), mosqueado comum, pe· 
queno e médio e difuso, amarelo-avermelhado (5YR 6/8) e pouco, 
grande e difuso, amarelo (2 5YR 7 /6); franco-argiloso; fraca pequena e 
muito pequena blocos subangulares; friável, plástico e ligeiramente 
pegajoso 

Obs: o mosqueado existente é devido ao material originário em estado avançado de 
intemperização 

Análises físicas e qulmicas Lab: SUDESUL (08 449{)8 503) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol 
Cal h Case muito média 

Símb em 
2()-2 2{),2 grossa 1{),5 2{),2 0,5· 0,25- 0,2· 0,2· 
em em 2·1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0·15 o 0,6 0,4 0,3 1,5 0,3 18,7 66,9 46,7 
A3 ·25 o 2,7 1,0 0,2 1,9 0,3 30,6 65,1 45,6 
(B)I ·40 o 3,0 1,2 0,2 2,0 0,3 13,4 60,8 38,6 
(B)2 ·70 o 2,1 0,8 0,2 1,5 0,2 22,2 58,5 36,9 
c ·120+ o 28,3 0,7 0,2 1,4 0,2 12,6 60,9 38,6 



Granulometria% Ataque por H.so. % 

Grau Silte 
Areia Silte Argila deflo- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % % -- Si o. 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

28,5 30,9 10,7 20,9 9,3 56 1,47 8,82 
15,4 31,1 11,6 21,4 8,0 63 1,45 3,61 
25,5 33,1 10,9 26,3 10,9 59 1,25 10,80 
15,0 31,6 10,0 30,0 2,3 92 1,05 10,82 
26,3 32,3 10,0 27,7 1,7 94 1,16 11,34 

AI,O, Garbo- pH(1:1) c N 
Ki Kr 

Fez O, 
natos 

H.O I KCI 
% % % 

1,93 1,44 2,92 o 5,1 4,2 1,2 0,09 
1,60 1,24 3,38 o 5,2 4,2 0,8 0,07 
1,98 1,51 3,23 o 5,5 4,3 0,6 0,06 
2,01 1,53 3,19 o 5,5 4,4 0,4 0,04 
2,36 1,77 2,97 o 5,7 4,4 0,3 0,03 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I KCI 
OAc 

NH. I 
OAc 

HCI NH. I HCI OAc 

0,40 0,31 0,30 0,15 0,10 0,09 0,08 0,05 
0,25 0,23 0,11 0,09 0,05 0,06 0,05 0,05 
0,30 0,26 0,10 0,08 0,05 0,04 0,04 0,03 
0,38 0,24 0,13 0,09 0,05 0,03 0,02 0,01 
0,32 0,24 0,18 0,10 0,06 0,03 0,02 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 
Acidez % Al+ 3 

trocável T Mal 
coloidal 

KCI pHB I pH7 pHB I pH7 pH81 pH7 pHB I pH7 

1,4 7,21 5,85 8,09 6,73 39 32 11 13 
1,3 7,18 5,64 7,64 6,10 36 29 6 7 
1,3 6,53 4,71 7,02 5,20 27 20 7 9 
0,8 5,58 4,02 6,16 4,60 21 15 9 12 
0,9 5,50 3,65 6,08 4,23 22 15 9 13 

PERFIL N' 118 

Descrição geral: 

Data- 03/10/79 

AI. O, 

7,76 
9,12 
9,27 
9,15 
8,16 

MO 
% 

2,06 
1,37 
1,03 
0,68 
0,51 

S1 

NH, 
OAc 

0,88 
0,46 
0,49 
0,58 
0,58 

1 DOAI+' 
--

AJ+ 3 +S1 

61 
73 
72 
58 
60 

F e, o, 

4,16 
4,23 
4,50 
4,50 
4,31 

C/N 

13 
11 
10 
10 
10 

S2 

KCie 
HCI 

0,60 
0,43 
0,41 
0,37 
0,38 

1 DOAI+' 
--

AI+3 +S2 

70 
75 
76 
68 
70 

Classificação- Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo ondulado Dystropepts 

Unidade de mapeamento- Cd11 

Localização, município, estado e coordenadas- A 39 km de Niquelândia, estrada 
Niquelândia-Povoado de Colinas Niquelândia (GO) 14'25'S e 48'13'WGr Folha 
SD 22-Z-B . 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço superior de encosta com 
8% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - =< 500 m 

Litologia - Metapelitos sericíticos, carbonosos e piritosos, siltitos, metarritmitos, 
arenitos impuros, calcários finos 

Formação geológica- Formação Paraopeba Grupo Bambuí 

Período- Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Ondulado e suave ondulado 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 0-10 em, bruno (7 5YR 4/4); franco-siltoso; fraca pequena e média gra
nular, ligeiramente duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição clara 

(B) 1 0-45 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-siltoso; fraca pequena 
e média blocos subangulares; ligeiramente duro, firme, plástico e ligei
ramente pegajoso; transição gradual 

c 45-90 em, rosado (5YR 7/3); franco-siltoso; fraca pequena granular, 
macio, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara 

R 90 em+, rochas em decomposição 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 276-DB 278) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A 
(B) 
c 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

21,4 
19,2 
17,7 

Ki 

Prof 
em 

0-10 
-45 
-90 

Cal h 
2G-2 
em 

o 
o 
o 

Case 
2-Q,2 
em 

0,8 
5,0 
o 

Areia 
muito 

grossa 
2-1 
mm 

1,5 
2,1 
0,2 

Areia grossa 

1-0,5 
mm 

1,0 
1,8 
0,3 

2-Q,2 
mm 

5,1 
5,5 
1,3 

Granulometria% 

Silte 

0,05-
0,002 

mm 

52,1 
53,2 
66,3 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

17,5 
25,0 
36,5 

AI. O, 
f--

Fe20J 

Argila 
< 0.002 

mm 

10,8 
17,7 

9,7 

Garbo-
natos 

% 

o 
o 
o 

Grau 
Argila de fio-

na! culação 
% 

5,6 
6,1 
3,2 

% 

48 
66 
67 

pH (1:1) 

H.O T 
6,2 
5,5 
5,6 

KCI 

5,0 
4,1 
4,1 

Areia 
média 

0,5-
0,25 
mm 

1,6 
1,2 
0,6 

Silte 
(0,05-
0,002) --
Argila 

4,82 
3,01 
6,84 

c 
% 

1,1 
0,5 
0,3 

Areia fina 

0,25- 0,2-
0,1 0,02 
mm mm 

11,6 66,6 
4,8 51,8 
5,2 52,5 

0,2-
0,05 
mm 

32,0 
23,6 
22,7 

Ataque por H.so,% 

Si O, AI. O, 

N MO 
% % 

0,09 1,89 
0,05 0,86 
0,04 0,52 

Fe20J 

C/N 

12 
10 

8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 

NH. I KCI 
OAc 

2,57 
0,48 
0,43 

2,30 
0,40 
0,41 

Mg+2 

NH·I KCI OAc 

0,73 
0,24 
0,24 

0,60 
0,20 
0,21 

K+ 

NH·I OAc 

0,20 
0,06 
0,06 

HCI 

0,20 
0,05 
0,04 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez Al+ 3 

trocável 
T 

KCI pHB r pH7 pH81 pH7 

o 
0,3 
0,4 

7,14 
5,03 
3,51 

PERFIL No 174 

Descrição geral: 

1,45 10,69 
3,26 5,85 
2,23 4,28 

Data- 19/10/79 

5,00 
4,08 
3,00 

T 
Mal 

coloidal 

pH81 pH7 

99 
33 
44 

46 
23 
31 

Na+ 

NH·I HCI OAc 

0,05 
0,04 
0,04 

v 
% 

0,02 
0,02 
0,02 

pH8 I pH7 

33 
14 
18 

71 
20 
26 

S1 

NH, 
OAc 

3,55 
0,82 
0,77 

100AI+3 

--
AI+ 3+S1 

o 
27 
34 

S2 

KCI e 
HCI 

3,12 
0,67 
0,68 

1 CXJAJ+3 
--

AI+3 +S2 

o 
31 
37 

Classificação - Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média muito cascalhenta relevo ondulado Dystropepts 

Unidade de mapeamento- Cd1 O 

Localização, município, estado e coordenadas - A 4 km de Cocalzinho, estrada 
Cocalzinho-Dois I r mãos (BR-414), estrada vicinal à direita para Ed ilândia, a 4 km após 
Edilândia (BR-D70) Corumbá (GO) 15'46'S e 48'29'WGr Folha SD 22-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira feita em corte de 
estrada a terço médio de elevação com 1 O% de declive e sob cobertura de campo 
graminoso 

Altitude - =< 1 1 00 m 

Litologia- Gnaisses, migmatitos, micaxistos, xistos a sillimanita,estaurolita e cianitita, 
quartzitos, filitos. 

Formação geológica- Grupo Araxá 

PEDOLOGIA/413 



Periodo- Pré-Cambriano Médio 

Material originário - Produto de meteorizaç!lo de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 0-1 O em, bruno (7 5YR 4/4); franco-arenoso muito cascalhento; fraca 
muito pequena granular, macio muito friávei, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

(8)2 10-40 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco muito cascalhento; 
fraca pequena blocos subangulares; macio, friável, plástico e ligeira
mente pegajoso; transição gradual e plana 

(8)3 4D-50 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco muito cascalhento; 
fraca pequena blocos subangulares; macio, friávei, ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso; transição ondulado e abrupta (5-15 em) 

R 50 em+, rocha semi-intemperizada 

Raizes: muitas finas no A, comuns finas no (8)2 e (8)3 

Obs: fragmentos de rocha em todo o perfil 

Análises físicas e químicas Labc SUDESUL (08 285-D8 287) 

Horizonte 

Símb 

A 
(8)2 
(8)3 

Prol Cal h 

em 2Q-2 
em 

0-10 o 
-40 3,0 
-50 o 

Case 
2-Q,2 

em 

60,4 
69,8 
23,8 

Areia 
muito 

grossa 
2-1 
mm 

7.4 
4,8 
6,7 

Granulometria% 

Areia grossa Areia 

1-D,5 
mm 

4,1 
2,2 
6,5 

média 

2-D,2 0,5-

mm 0.25 
mm 

20,0 6,1 
11,7 2,9 
21,6 6,6 

0,25-
0,1 
mm 

20,0 
13,8 
11,5 

Areia fina 

0.2-
0,02 
mm 

47,3 
41,3 
41,2 

0.2-
0,05 
mm 

35,6 
24,2 
26,0 

Granulometria% Ataque por HoSO,% 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

18,0 
12,2 
16,3 

Ki 

Silte 

0,05-
0,002 

mm 

28,5 
41,0 
36,0 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

16,8 
23,9 
20,8 

AloOJ ---
FeoOJ 

Argila 
< 0,002 

mm 

15,9 
23,1 
16,4 

Garbo-
natos 

% 

o 
o 
o 

Argila 
nat 
% 

8,9 
0,8 
0,6 

Grau 
de !lo-

cuiação 
% 

44 
97 
96 

pH(1:1) 

HoO I KCI 

5,3 
5,4 
5,3 

4,7 
4,8 
5,1 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

1,79 
1,77 
2,20 

c 
% 

1,9 
0,9 
0,7 

Si O, 

N 
% 

0,13 
0,10 
0,08 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 

NH• I KCI 
OAc 

1,20 
0,35 
0,40 

1,00 
0,40 
0,25 

Mg+2 

NH•I KCI OAc 

0,80 
0,12 
0,13 

0,60 
0,10 
0,11 

K+ 

NH. I 
OAc 

0,32 
0,14 
0,04 

HCI 

0,30 
0,14 
0,03 

Complexo sortivo mE/100g 

A!+l 

KCI 

0,1 
o 
o 

Acidez 
trocável T 

pH81 pH7 pH8 I pH7 

10,18 4,56 12,55 
8,83 3,88 9,53 
5,42 3,20 6,04 

6,93 
4,58 
3,82 

414/PEDOLOGIA 

T 
Mal 

coloidal 

pH81 pH7 

79 
41 
37 

44 
20 
23 

Na• 

NH. I HCI 
OAc 

0,05 
0,09 
0,05 

v 
% 

0,03 
0,02 
0,02 

pH8 I pH7 

19 
7 

10 

34 
15 
16 

Alo O, 

MO 
% 

3.27 
1,55 
1,20 

S1 

NH• 
OAc 

2,37 
0,70 
0,62 

10QAf+l --
Ai• 3+S1 

4 
o 
o 

Fe203 

C/N 

15 
9 
9 

S2 

KCie 
HCI 

1,93 
0,66 
0,41 

1 DOAI" --
AI"+S2 

5 
o 
o 

PERFIL N°34 

Descrição geral: 

Data - 03/06/79 

Classificação- Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média muito cascalhenta/média cascalhenta fase pedregosa relevo ondulado Dys
tropepts. 

Unidade de mapeamento- PVd15 

Localização, municipio, estado e coordenadas- A 1 O km de Palmeirópolis, estrada 
Palmeirópolis-Paranã Paimeirópolis (GO) 12°56'S e 48°23'WGr Folha SD 22-X-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço médio de encosta com 12 a 
15% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude-"' 450 m 

Litologia- Gnaisses, migmatitos, micaxistos a sillimanita, estaurolita e cianita, quart
zitos, filitos 

Formação geológica- Grupo Araxá 

Período- Pré-Cambriano Médio 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

(8)1 

(8)2 

c 

0-30 em, bruno-claro-acinzentado (1 OYR 613); franco muito cascalhen
to; fraca média granular e fraca pequena blocos subangulares; firme, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

30-45 em, bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4); franco muito cascalhen
to; fraca média granular e fraca pequena blocos subangulares; firme, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara 

45-70 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); tranco muitocascalhento; 
fraca pequena a média blocos subangulares; firme, plástico e pegajoso; 
transição clara 

?D-1 05 em, amarelo-avermelhado (5YR 618); tranco-argiloso casca
lhento; fraca média blocos subangulares; firme, plástico e pegajoso; 
transição clara 

105-120 em•, amarelo-avermelhado (5YR 7/6), mosqueado comum, 
médio e distinto,cinzento-rosado (7 5YR 712); franco-siltosocomcasca
lho; fraca pequena a média granular; friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso 

Raízes: muitas finas no horizonte A e raras finas no horizonte B 

Obs. presença de cascalho em todo o perfil, de todos os tamanhos que diminuem com 
a profundidade, assim como a quantidade; 
o horizonte A apresenta calhaus e matacões; 
presença de cascalho desde pequeno a grande em mais de 50% do horizonte A; 
40 a 60% de cascalho desde pequeno a médio no horizonte (8)1; 
5% de cascalhos pequenos no horizonte (8)2; 
2% de cascalhos pequenos no horizonte C 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07 846-D7 850) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 2D-2 2-ü,2 grossa 1-0,5 2-D,2 

0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0-30 12,7 67,3 6,1 3,1 14,3 3,7 11,7 38,3 24,3 
A3 -45 11,1 68,5 6,7 3,1 15,0 3,2 14,4 36,9 22,5 
(8)1 -70 2,0 53,7 3,7 4,3 13,2 4,1 9,4 37,3 22,3 
(8)2 -105 o 20,0 2,7 2,3 9,2 2,6 11,5 40,4 22,5 
c -120+ o 12,0 1,2 1,3 6,2 2,1 15,3 47,9 27,3 

Granu\ometria% Ataque por HoSO,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0002 % % -- Si o. AI. O, Fe20J 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

14,0 36,9 22,9 24,5 11,0 51 1,51 
10,1 37,8 23,4 24,7 10,6 57 1,53 
14,0 39,0 24,0 25,5 8,7 66 1,53 
12,6 39,8 21,9 28,5 o 100 1.40 
13,6 47,6 27,0 18,9 0,1 99 2,52 



AbO, Garbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H20 I % % % C/N 
Fe .. OJ % KCI 

o 5,0 4,0 1,5 0,11 2,58 14 
o 5,1 4,0 1,3 0,09 2,24 14 
o 5,3 4.2 0,7 0,05 1,20 14 
o 5.4 4,4 0,2 0,02 0,34 10 
o 5,5 4,3 0,1 0,01 0,17 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 Mg+2 K• Na• S1 S2 

NH· I KCI NH•/ KCI NH·I HCI NH., HCI NH, KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

0,45 0,30 0,20 0,18 0,20 0,15 0,02 0,01 0,87 0,64 
0,15 0,12 0,11 0,10 0,13 0,09 0,02 0,01 0,41 0,32 
0,28 0,25 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02 0,01 0,51 0,40 
0,35 0,23 0,20 0,12 0,05 0,01 0,02 0,01 0,62 0,37 
0,37 0,20 0,23 0,15 0,03 0,01 0,02 0,01 0,65 0,37 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 
Acidez % 100AI'' 1 ()()AJ+3 

Al+ 3 

trocável 
T Mal -- --

coloidal AI+'+S1 AI"+S2 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 
--

pH8 I pH7 

0,2 7,53 5,33 8,40 6,20 34 25 10 14 18 24 
0,5 5,54 4,29 5,95 4,70 24 19 7 9 54 61 
0,2 4,18 2,99 4,69 3,50 18 14 11 15 28 33 
0,1 3,12 2,38 3,74 3,00 13 10 17 21 13 21 
0.2 2,10 1,15 2,75 1,80 15 10 24 36 23 22 

PERFIL No 83 

Descrição geral: 

Data- 22/05/79 

Classificação- Cambissolo distrófico latossólico A moderado textura média relevo 
suave ondulado Dystropepts. 

Unidade de mapeamento- PVd20 

Localização, município, estado e coordenadas - A 8 km de Campinaçu, estrada 
Campinaçu-Formoso Minaçu (GO) 13°44'S e 48°35'WGr Folha SD 22-X-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o pertil- Terço superiorde elevação com 3 
a 4% de declive e sob cobertura de gramíneas 

Altitude-= 670 m 

Litologia - Metapelitos sericíticos, carbonosos e piritosos, siltitos, metarritmitos, 
arenitos impuros, calcários finos 

Formação geológica- Formação Paraopeba Grupo Bambuí 

Período- Pré-Cambriano Superior 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem 

Descrição mortológica: 

A 0-1 O em, bruno-amarelado-claro (10YR 6/4); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena granular e blocos subangulares; friável, não plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição gradual 

(8)1 10-40 cm,amarelo-avermelhado(7 5YR6/6);franco-argilo-arenoso;fra
ca pequena blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição gradual 

(8)21 40-85 em, brunoforte(7 5YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
granular, muito !riáve/, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

(8)22 85-160 em+, bruno forte (7 5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena granular, muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso 

Obs: o horizonte A parece ter sido parcialmente removido por erosão 

Análises ffsicas e químicas Lab: SUDESUL(07 886-07 889) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A 
(8)1 
(8)21 
(El)22 

Areia 
muito 
fina 

0,1-Q,05 
mm 

13,8 
23,0 
13,3 
20,3 

Ki 

Areia Areia grossa 

Prol Cal h Case muito 

em 2ü-2 2-Q,2 grossa 1-Q,5 2-Q,2 
em em 2-1 

0-10 
-40 
-85 
-160+ 

o 
o 
o 
o 

Granulometria% 

Si/te 

0,05-
0,002 
mm 

20.4 
20,3 
21,6 
21,0 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

12,3 
11,8 
12,6 
11,7 

A/,O, 
---
Fe2ÜJ 

o 
o 
o 
o 

mm 

1,3 
1,4 
2.4 
2,3 

Argila 
< 0,002 

mm 

20,6 
24,5 
26,7 
33,3 

Carbo-
natos 

% 

o 
o 
o 
o 

mm 

1,1 
1,8 
3,3 
2,1 

Argila 

mm 

10,7 
9,2 

12,6 
9.4 

Grau 
de fio-

nat cu/ação 
% 

5,9 
5,3 
0,4 
0.4 

% 

71,3 
78,3 
98,5 
98,7 

pH(1:1) 

H,O I KCI 

5,3 4,1 
5,3 4,2 
5,2 4,5 
5,8 5,0 

Areia 
média 

0,5-
0,25 
mm 

3,9 
3,9 
3,9 
3,4 

Si/te 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

0,99 
0,83 
0,81 
0,63 

c 
% 

1,3 
0,8 
0,5 
0,2 

0,25-
0,1 
mm 

38,9 
25,1 
28,8 
17,6 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

56,4 
54,5 
48,1 
45,6 

0,2-
0,05 
mm 

48,3 
46,0 
39,1 
36,3 

Ataque por H,so, % 

Sio, A/, O, Fe2ÜJ 

N MO 
% % CIN 

0,09 2,24 14 
0,06 1,38 13 
0,04 0,86 13 
0,03 0,34 7 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 

NH. I KCI 
OAc 

0,50 
0,42 
0,40 
0,55 

0,30 
0,22 
0,21 
0,18 

Mg+2 

NH. I KCI 
OAc 

0,10 
0,18 
0,20 
0,10 

0,10 
0,16 
0,18 
0,08 

K+ 

NH·I HCI 
OAc 

0,08 
0,02 
0,02 
0,06 

0,06 
0,03 
0,02 
0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Al+ 3 

KCI 

0,2 
0,1 
0,2 
o 

Acidez 
trocável 

pH81 pH7 

7,20 
6,18 
6,62 
5,28 

3,84 
4,30 
3,19 
2,40 

PERFIL No 74 

Descrição geral: 

Data- 5/6/79 

T 

pH8 I pH7 

7,89 
6,81 
7,25 
6,00 

4,53 
4,93 
3,82 
3,12 

T 
Mat 

coloidal 

pH8 I pH7 

38 
28 
27 
18 

22 
20 
14 

9 

Na+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

v 
% 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

pH8 T pH7 

9 
9 
9 

12 

15 
13 
16 
23 

S1 

NH, 
OAc 

0,69 
0,63 
0,63 
0,72 

1 OOAI" 
--

AI"+S1 

22 
14 
24 
o 

S2 

KCie 
HCI 

0,47 
0,42 
0,42 
0,28 

1 OOAJ+3 

--
AI"+S2 

30 
19 
32 
o 

Classificação - Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo suave ondulado Ustropepts 

Unidade de mapeamento- Cd1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 9 km do trevo de Estrela do Norte, 
estrada Estrela do Norte-Mara Rosa (BR-153) Mara Rosa (GO) 13°57'S e 
49°05'WGr Folha SD 22-X-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o pertil -Terço inferior de pequena 
elevação com 6% de declive e sob cobertura de gramíneas 

Altitude - = 580 m 

Litologia - Migmatilos, microgranitos, biotila granitos, gnaisses, augen-gnaisses, 
tonalitos, xistos, rochas catacláslicas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Perlodo- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Meteorização de rochas locais 

Relevo local- Suave ondulado 
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Relevo regional- Suave ondulado e ondulado. 

Erosao- Laminar severa. 

Drenagem- Sem drenado. 

Vegetação primária - Savana Arbórea Aber1a. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A Q-13cm, cinzento-escuro (tOYA 4/1): franco: fraca pequena e média 
blocos subangulares: firme, ligeiramente plástico e rogeiramente pega· 
jOGO; transiÇão clara. 

A3 13·20 em. bruno-acinzentado ( 1 OYA 5/ 2): tranco: fraca pequena e mé
doa blocos subangulares: firme. tigeoramente pláStiCO e ligeiramente 
pegaroso: u·anstçAo gradual 

(8)1 20·4.5 em. bruno (1 OYA 5/3): tranco: fraca média blocos subangulares: 
mullo fírme. plástico e ligeiramente pegaroso: transição gradual. 

(8)21 45·65 em, bruno-amarelado (1 OYA 5/4) ; tranco·argitoso: fraca médoa 
blocos subangulares; muito firme. plástoco e pegajoso: transoçao gra· 
dual. 

(8)22 65·85 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/6): tranco-argiloso; fraca peQuena 
e média blocos subangulares: lorme, plástico e ligeiramente pegatoso 

Análises ffslcas e qulmiCas Lab · SUOESUL (07 905·07 909) -
Horizonte Granulometria ~ 

Are•a Areia grossa Areoa Are1a f ma 

Prol, Cal h. Case multo médoa 
Simb em 2(}2 2-<l.2 grossa 1-<>.S 2-<>.2 0.5· 0,25· 0,2· 0.2· 

em em 2·1 mm mm 0,25 0,1 0.02 0.05 
mm mm mm mm mm 

A1 0·13 o o 2,6 5.8 17.6 7,4 10.8 36,8 19.8 
A3 ·20 o o 1,9 5,0 16.9 7,1 15.0 34,9 20.3 
(8)1 -45 o o 1.8 6.0 16.7 7,1 11,5 35.8 21,7 
(6)21 ·65 o o 1,7 4,8 15.7 6.3 14,7 34.1 20.1 
(8)22 ·85 o o 2,9 6,5 17.3 6.2 10.9 34.6 21.3 

Granutometrla 'li> Ataque par H:SO• % 

Grau SI! te 
Areoa Solte Argila deito· (0,05· 
muito Argila nat. cu laçao 0,002) 
tina 0,05· 0.02· .; 0,002 % s;o, AbQ, Fe:O> 

0,1-(),05 0.002 0,002 mm % Argila 
mm mm mm 

10,8 44,9 27,9 17,7 8,3 53 2.54 
8,2 40.9 26.3 21.9 10.3 53 1.87 

12.0 35.6 21,5 26.0 13,6 48 1.37 
8,3 33,5 19.5 30,7 14.1 54 1.09 

12.1 28,7 15,4 32.7 9.6 71 0.88 

Ai>O> Carbo- pH(1 1) c N MO Ko Kr --- na1os 
H>Ü I KCI 

~ % 'lo CIN 
Fe,o, % 

o 6,0 4,9 4,7 0,25 8.08 19 
o 5.9 4.6 2,4 0,15 4.13 16 
o 6,0 4,5 1,3 0,08 2.24 16 
o 6.2 4,7 o.8 0.06 1,38 13 
o 6,2 5JJ 0.5 0.06 0,86 8 

Complexo sonovo mE/1 OOg 

ea·• Mg'' K· Na· S1 52 

NH. I KCI NH•I KCI NH·I HCI NH., HCI NHo KC!e 
OAc O Ac OAc OAc OAc HCI 

11,72 8,90 2,10 1,50 0,32 0,24 0.07 0,06 14,21 10,70 
6.91 5.70 1.35 1,10 0,14 0.11 0.03 0,04 8,43 6,95 
4.48 3.83 0,98 0.82 0,10 0.08 0,02 0,03 3,58 4,76 
3.38 3.00 0.94 0,80 0,14 0,10 0.02 0.02 4.48 3,92 
3.18 2.40 0.83 0.70 0,15 0.12 0.02 0,02 4.18 3.24 

Complexo sortlvo mE/IOOg 

T v 
Acodez % 100At·> 100AI" 

AI·> trocável T Mal --
!At-•+52 coloida l Ai"'+S1 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

o 14.83 8.10 29.04 22.31 164 126 49 64 o o 
o 12,75 7.30 21,18 15,73 97 72 40 54 o o 
o 9.18 4.83 14,76 10.41 57 40 38 54 o o 
o 7.62 5.62 12,10 10,10 39 33 37 44 o o 
o 5.58 3.82 9.76 8,00 30 24 43 52 o o 
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3.4.2. 14 - Laterita Hidromórfica álica, distrbfica e eutrófica 

Foram assim classificados solos hidromórficos. pouco profundos a 
profundos. imperfeitamente a mal drenados, de baixa permeabilida· 
de, tendo seqüência de horizontes A, Bpl ou Btpl e C. O horizonte A 
é do tipo moderado e apresentam um horizonte pl(ntico imediata· 
mente abaixo do A. 

Originam-se de sedimentos quaternários e têm grande expressão 
na área, ocupando quase toda a região denominada Planfcie do Ba· 
nanai (Figs. 3.10, 3.13 e 3.16) e parte da Depressão do Araguaia , 
além de ocorrerem em pequenas manchas ao longo do rio Xingu e seus 
afluentes. 

São t í picos de locais apla inados, sujeitos a inundação. A textura é 
variável, ocorrendo desde média a muito argi losa, sendo que a parte 
superficial na maioria das vezes apresenta textura mais leve. A estrutu· 
ra é em blocos subangulares ou prismática, sendo que a massa do solo, 
quando úmido, apresenta um aspecto maciço. O horizonte pHntico, 
quando molhado, é plástico a muito plástico e pegajoso para os de 
textura argilosa, sendo I igeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 
nos de textura média, e quando seco é duro ou extremamente duro. 

Quimicamente, apresentam elevados teores de sesquióxidos e são 
const itu fdos predominantemente por argilas do tipo 1 :1 o que dá 
valor T após correção para carbono muito inferior a 24 mE / 100 g de 
argila. 

Quanto á sua distribuição geográfica, os eutróficos. que apre
sentam uma boa fertilidade natural, ocorrem com pouca expressivi· 
dade, tendo sido constatados apenas como componente subdomi· 
nante na unidade de mapeamento HLa2, ao sul da ilha do Bananal. 
Os distróficos por sua vez ocupam uma área de aproximadamente 
7.742,8 km1 , que representam 2 ,7% do total trabalhado, e os álicos 
têm maior expressão, ocupando cerca de 27.243,2 km1• equivalentes 
a 9,5% da área total. 

A baixa permeabil idade destes solos, que é em grande parte res· 
ponsável pela má drenagem, e as possibilidades de alagamentos, alia· 
das à baixa fertilidade natural (distróficos) e elevados teores de alu· 
mfnio trocâvel (álicosl, principalmente, são os fatores que mais res· 
tringem o uso destes solos. 

Agricultura racionalmente conduzida, nestes solos, estaria condi · 
cio nada a uma série de melhoramentos como adubações, calagem, dre
nagem, além de outras técnicas especificas de cada projeto agrícola a 
ser utilizado e que devem ter sua viabi I Idade estudada. 

A uti l ização com pastagens em sistema de manejo extensivo. apro· 
veitando·se as espécies vegetais nativas, assim como a cultura de arroz 
irrigado , têm sido os t ipos de utili zação ma os comumente encontrados 
nestes solos. 

Pelo sistema americano de classificação pertencem aos grandes gru· 
pos Plinthaquults e P!mthqualfs. 

Fog.3 16-Padrão de omagemde La1enta Hidromórloca àhca da Ptanicoedo Bananal 
Folha SD22·V·O. 



PERFIL No 53 

Descrição geral: 

Data -11/8/79 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa relevo plano Plinthaquults 

Unidade de mapeamento- HLa4 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1 O km da fazenda Pinheiral, estrada 
Fazenda Pinheiral-Rio Araguaia Barra do Garças (Mn 13•13'S e 50•44'WGr Folha 
SD22·X·C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano corn até 2% de decli· 
ve e sob cobertura de campo graminoso 

Altitude - = 200 m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar do Bananal 

Período - Quaternário 

Material originário- Produto de meteorização de sedimentos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

B1pl 

B2pl 

B3pl 

0·15 em, bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido), cinzento 
(1 OYR 5/1, seco), cinzento (1 OYR 5/1, seco triturado); franco; fraca 
pequena granular e blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara 

15·35 em, bruno (1 OYR 5/3, um ido), bruno-amarelado-claro (1 OYR 6!1, 
seco) e bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/1, seco triturado); franco·argi· 
leso, fraca pequena granular e blocos subangulares; ligeiramente duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

35·75 em, cinzento·claro (1 OYR 7 /2), mosqueado comum, pequeno e 
distinto, amarelo (10YR 7/8) e pouco, médio e proeminente, vermelho 
(7 5YR 4/8); argila; maciça; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição clara 

75·120 em, coloração variegada constituída de vermelho (1 OR 4/6), 
cinzento-claro(1 OYR 6/1) eamarelo-brunado(1 OYR 6/6); argila; maciça; 
muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual 

120·160 cm+,cinzento·claro (1 OYR 6/1 ), mosqueado abundante, médio 
e grande e proeminente, vermelho (1 OR 4/6) e comum, médio e distinto, 
amarelo·brunado (10YR 6/6); franco·argilo-arenoso; maciça; muitodu· 
ro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 083·08 087) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Slmb 

em 2ü-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 0,5· 0,25· 0,2· 0,2· 
em em 2·1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0·15 o 1,5 1,9 4,8 21,6 12,4 12,1 31,0 19,2 
A3 ·35 o 4,5 2,2 3,7 20,5 10,7 13,8 28,2 16,8 
31pl ·75 o 6,2 2,6 4,0 15,2 7,1 7,9 23,8 14,0 
B2pl ·120 o 0,4 1,3 3,1 15,9 8,4 11,4 25,1 14,9 
B3pl ·160+ o 0,3 0,8 7,1 29,8 18,8 14,8 31,8 20,9 

Granulometria% Ataque por HzSO.% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila defto· (0,05· 
muito Argila na! cu laçao 0,002) 
fina 0,05· 0,02· <0,002 % % -- Si o, AlzÜ> Fez O> 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

9,6 37,1 25,3 22,1 6,2 72 1,68 
6,9 29,4 18,0 33,3 3,9 88 0,88 
7,6 24,4 14,6 46,4 2,0 96 0,53 
6,6 23,5 13,3 45,7 2,7 94 0,51 
9,2 18,8 7,9 30,5 1,9 94 0,63 

AlzÜ> Caribo- pH(1:1) c N 
Ki Kr --- natos 

HzO I KCI 
% % FezÜ> % 

o 5,6 4,6 2,9 0,19 
o 5,4 4,4 1,1 0,08 
o 5,6 4,2 0,7 0,07 
o 5,7 4,1 0,4 0,04 
o 5,6 4,0 0,2 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ 

NH. I KCI 
OAc NH•I KCI OAc 

NH. I HCI 
OAc 

0,63 0,60 0,18 0,12 0,16 0,12 
0,35 0,20 0,32 0,23 0,07 0,05 
0,22 0,18 0,68 0,30 0,05 0,03 
0,18 0,15 0,62 0,30 0,08 0,02 
0,12 0,10 0,62 0,30 0,02 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez A1+ 3 
trocável 

KCI pH81 pH7 

0,6 16,32 13,61 
1,4 11,63 7,88 
2,5 11,21 7,04 
3,6 9,58 6,64 
2,9 6,63 5,23 

PERFIL N• 56 

Descrição geral: 

Data -4/8/79 

T 
T Mal 

coloidal 

pH8 I pH7 pH81 pH7 

17,31 14,60 78 66 
12,38 8,63 37 26 
12,17 8,00 26 17 
10,47 7,53 23 16 

7,40 6,00 25 20 

Na+ 

NH. I HCI 
OAc 

0,02 0,02 
0,01 0,02 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 

v 
% 

pH8 I pH7 

6 
6 
8 
9 

10 

7 
9 

12 
12 
13 

MO 
% 

4,99 
1,89 
1,20 
0,69 
0,34 

S1 

NH, 
OAc 

0,99 
0,75 
0,96 
0,89 
0,77 

100A1+3 
--

AI+'+Sl 

37 
65 
72 
80 
79 

C/N 

15 
14 
10 
10 
10 

S2 

KCie 
HCI 

0,86 
0,50 
0,52 
0,48 
0,43 

1 OOAJ+3 
--

AI+3+S2 

41 
74 
83 
88 
87 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado 
textura média relevo plano Plinthaquults. 

Unidade de mapeamento- LHa4 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1 O km de Chapéu de Palha, estrada 
Chapéu de Palha-Luiz Alves, São Miguel do Araguaia (GO) 13•04'8 e 50•33'WGr 
Folha SD 22·X·C 

Situação, declive ecoberturavegetal sobre o perfil- Local plano com até2%de declive 
e sob cobertura de campo graminoso 

Altitude -"" 200 m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica -Cobertura Sedimentar do Bananal 

Período- Quaternário 

Material originário- Produto de meteorização de sedimentos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 0·1 O em, bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido), cinzento 
(1 OYR 5/1, seco) ecinzento(1 OYR 6/1, seco triturado); franco; moderada 
pequena e média blocos subangulares; macio, muito friável, ligeira· 
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara 

A3 1 0·25 em, bruno( 1 OYR 5/3,umido), bruno·acinzentado(1 OYR 5/2,seco) 
e bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, seco triturado), mosqueado comum, 
pequeno e distinto, bruno-amarelado (10YR 5/6); franco-argiloso; ma· 
cio, friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

B1 pl 25·60 em, bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3), mosqueado comum, 
pequeno e médio, distinto, bruno·amarelado(1 OYR 5/8),comum, médio 
e proeminente, vermelho (2 5YR 4/8); franco-argiloso; maciça; macio a 
ligeiramente duro, friável a firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

B2pl 60·100 cm,cinzento(10YR 6/1 ), mosqueadocomum,pequenoe difuso, 
amarelo (1 OYR 7 /6) e abundante, médio e proeminente, vermelho 
(2 5YR 4/8); franco-argiloso; maciça; duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição gradual 
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B3pl 1 OG-150 cm+,cinzento-claro (1 OYR 6/1), mosqueado comum, pequeno 
e médio distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/8), abundante, médio e 
grande proeminente, vermelho (2 5YR 4/8); franco-argiloso; maciça; 
duro, firme, plástico e pegajoso 

Raízes: comuns finas e muito finas no horizonte A 1, poucas no horizonteA3 e raras nos 
demais 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 069-08 073) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A1 
A3 
B1pl 
B2pl 
B3pl 

Areia 
muito 

fina 
0,1-Q,05 

mm 

23,8 
16,5 
21,9 
14,8 
23,7 

Ki 

Prol 
em 

0-10 
-25 
-60 
-100 

Cal h 
2G-2 
em 

o 
o 
o 
o 

Case 
2-Q,2 
em 

0,2 
0,2 
1,3 
0,4 

Areia Areia grossa 
muito 

grossa 1-Q,5 2-Q,2 
2-1 mm mm 
mm 

0,5 0,2 2,3 
0,9 0,3 2,9 
0,4 0,3 1,4 
0,3 0,2 1,2 

-150+ o 4,5 0,9 0,7 3,0 

Granulometria% 

Grau 
Silte Argila de fio-

Argila na! culação 
0,05- 0,02- <0,002 % % 
0,002 0,002 mm 

mm mm 

37,7 17,8 24,2 8,9 63 
38,0 16,1 27,4 5,9 78 
35,3 14,7 33,7 3,5 89 
36,5 15,1 34,0 1,7 95 
34,2 14,4 31,4 1,4 95 

AI,O, Garbo- pH(1:1) 
Kr --- natos 

H>O I Fe20J % KCI 

o 5,2 4,1 
o 5,1 4,1 
o 5,2 4,1 
o 5,6 4,1 
o 5,6 4,1 

Areia Areia fina 
média 
0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm 

1,0 12,6 55,7 35,8 
0,9 16,0 53,6 31,7 
0,4 8,0 50,2 29,6 
0,4 13,8 49,7 28,3 
o .a 8,3 51.2 31,4 

Ataque por H,so. % 
Silte 

(0,05-
0,002) 

si o, 
Argila 

AI,O, Fe203 

1,56 
1,39 
1,05 
1,07 
1,09 

c N MO 
% C/N 

% % 

1,9 0,13 3,27 15 
0,9 0,09 1,55 10 
0,5 0,05 0,86 10 
0,3 0,04 0,52 8 
0,2 0,03 0,34 7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 Mg+2 K• 

NH. I KCI 
OAc NH•I KCI OAc NH•I OAc 

HCI 

o .ao 0,70 0,62 0,32 0,13 0,10 
0,40 0,30 0,20 0,15 0,08 0,06 
0,32 0,31 0,18 0,12 0,05 0,03 
0,30 0,28 0,18 0,12 0,04 0,03 
0,18 0,16 0,20 0,17 0,04 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Acidez Al+ 3 
trocável 

KCI pH81 pH7 

1,8 9,32 5,06 
1,7 8,16 4,62 
2,2 6,12 4,54 
2,5 6,08 4,77 
2,7 6,00 4,57 

PERFIL N• 98 

Descrição geral: 

Data - 27/8/80 

T 
T Mal 

coloidal 

pH8 I pH7 pH81 pH7 

10,89 6,63 45 27 
8,85 5,31 32 19 
6,68 5,10 20 15 
6,61 5,30 19 16 
5,43 5,00 20 16 

Na• 

NH,, HCI 
OAc 

0,02 0,02 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 

v 
% 

pH8 I pH7 

14 
8 
8 
8 
7 

24 
13 
11 
10 

9 

S1 

NH, 
OAc 

1,57 
0,69 
0,56 
0,53 
0,43 

100AI+3 

--
AI+3+S1 

53 
71 
79 
82 
86 

S2 

KCI e 
HCI 

1,14 
0,52 
0,47 
0,44 
0,36 

1 OOAI+3 
--

AI+J+S2 

61 
77 
82 
85 
88 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano Plinthaquults 

Unidade de mapeamento- HLa5 

Localização, município, estado e coordenadas - A 51 km de Cocalinho, estrada 
Cocalinho-Rio das Mortes. Barra do Garças (MT) 19°11'S e 51•22'WGr Folha 
SD22-Y-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com até2% de declive 
e sob cobertura de campo graminoso 
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Altitude - = 200 m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar do Bananal 

Período- Quaternário 

Material originário- Produto de meteorização de sedimentos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

B21pl 

B22pl 

B23pl 

0-25 em, bruno-escuro (7 5YR 3/2, úmido), cinzento-escuro (1 OYR 4/1, 
seco); areia franca; grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; 
transição clara 

25-42 em, bruno-escuro (7 5YR 4/2, úmido), bruno (7 5YR 5/2, seco), 
areia franca; grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição 
gradual 

42-56 em, bruno (7 5YR 5/2), mosqueado comum, médio e distinto, 
bruno forte (7 5YR 5/6); franco-arenoso; maciça; friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

56-90 em, cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2), mosqueado abundante, 
grande e distinto, bruno-amarelado (1 OYR 5/8) e comum, pequeno e 
proeminente vermelho (2 5YR 4/6); franco-arenoso; maciça; friável, li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

90-130 cm,cinzento-brunac:Ío-claro (1 OYR6/2), mosqueadoabundante, 
grande e distinto, bruno-amarelado (1 OYR 5/8) e comum, pequeno e 
proeminente, vermelho (2 5YR 4/6), franco-arenoso; maciça; friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

130-170 em+, coloração variegada constituída de cinzento-brunado-
claro (1 OYR 6/2), bruno-amarelado (1 OYR 5/8), vermelho (2 5YR 5/8), 
vermelho (1 OYR 4/6); franco-arenoso; maciça; friável,ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: abundantes finas no A 1 , comuns finas no A3, raras finas nos demais horizontes 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL(08 698-08 703) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 2G-2 2-ü.2 grossa 1-ü,5 2-Q,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 
mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A G-25 o o 0,5 4,7 32,0 16,7 54,8 54,8 48,9 
A3 -42 o o 0,2 5,4 27,4 16,8 39,4 59,2 50,6 
81 -56 o o 0,3 3,7 26,9 13,6 50,6 58,1 45,6 
B21pl -90 o o 0,3 3,4 19,7 11,9 39,1 63,7 52,3 
B22pl -130 o o 0,2 2,2 20,8 9,2 58,5 63,3 52,0 
B23pl -170+ o o 0,8 5.2 29,1 18,1 33,2 54,8 43,1 

Granulometria% Ataque por H,so. % 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila na! culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % -- Sio, Al,o, F e, o, 

o,1-o,o5 0,002 0,002 
% Argila mm 

mm mm mm 

4,2 12,4 6,5 6,7 1,4 79 1,85 5,99 3,57 1,03 
16,2 13,8 5.2 8,2 2,0 76 1,68 4,43 4,13 1,13 

4,3 17,7 5.2 9,8 2,9 70 1,81 4,43 4,89 1,12 
17,3 17,4 6,0 10,6 2,6 75 1,64 4,69 4,89 1,91 

2,7 17,0 5,7 10,2 2,2 78 1,67 4,82 4,91 2,10 
14,9 15,8 4,1 12,0 4,5 63 1,32 5,34 5,36 2,03 

AI,O, Garbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H20 I KCI 
% % % C/N 

Fe,o. % 

2,85 2,41 5,44 o 5,4 4,3 0,9 0,12 1,55 8 
1,82 1,55 5,74 o 4,9 4,3 0,4 0,07 0,69 6 
1,54 1,34 6,85 o 5,5 4,1 0,3 0,07 0,52 4 
1,63 1,31 4,02 o 5,6 4,3 0.2 0,05 0,34 4 
1,67 1,31 3,67 o 5,4 4,3 0,1 0,05 0,17 2 
1,69 1,36 4,15 o 5,7 4,2 0,1 0,05 0,17 2 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+> K+ Na+ S1 S2 

NH. I KCI NH·I KCI NH·I HCI NH·I HCI NH• KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

0,50 0,32 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,58 0,38 
0,52 0,34 0,08 0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 0,65 0,43 
0,36 0,28 0,12 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,50 0,37 
0,23 0,20 0,20 0,10 0,01 0,01 0,02 0,01 0,46 0,32 
0,30 0,23 0,35 0,14 0,30 0,28 0,14 0,12 1,09 0,77 
0,25 0,22 0,25 0,15 0,01 0,01 0,02 0,01 0,53 0,39 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T 
v 

Acidez % 1 OOAI+3 1 OOA1+3 
Al+3 T Mat 

AI+3+S2 trocável coloidal AI+3+S1 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

0,9 6,55 4,04 7,13 4,62 106 69 8 13 61 70 
0,7 3,52 2,28 4,17 2,93 51 36 16 22 52 62 
0,7 3,02 1,34 3,52 1,84 36 19 14 27 58 65 
0,7 3,51 1,47 3,97 1,93 37 18 12 24 60 67 
0,6 3,03 0,66 4,12 1,75 40 17 26 62 36 44 
1,0 3,02 1,47 3,55 2,00 30 17 15 27 65 72 

PERFIL N • 52 

Descrição geral: 

Data - 11/8/79 

Classificação- Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa concrecionária A 
moderado textura média relevo plano Plinthaquults 

Unidade de mapeamento- HLa4 

Localização, município, estado e coordenadas- A 13 km da fazenda Catntinho, 
estrada Fazenda Catetinho-Fazenda Pinheiral Barra do Garças (MD 13• 13'S e 
50•50'WGr. Folha SD 22-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com até2% de declive 
e sob cobertura de campo graminoso 

Altitude - = 200 m 

Litologia- Sedimentos consolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Cobertura Sedimentar do Bananal 

Período- Quaternário 

Material originário- Produto de meteorização de sedimentos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

B1pl 

B21plcn 

B22plcn 

0-1 O em, bruno (1 OYR 4/3, um ido), bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3, 
seco) e bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, seco triturado), mosqueado 
pouco, médio e distinto, amarelo (1 OYR 7/6); franco-arenoso; maciça; 
ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transi
ção gradual 

1 ü-30 em, bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, úmido), bruno muito claro
acinzentado (10YR 7/4, seco) e bruno muito claro-acinzentado (10YR 
7/3, seco triturado); franco-arenoso; maciça; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

3ü-65 em, bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4), mosqueado comum, mé
dio e proeminente, vermelho (2.5YR 4/8); franco; maciça; ligeiramente 
duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
clara 

65-100 em, bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3), mosqueado comum, 
médio e proeminente, vermelho (2 5YR 4/8) e pouco, pequeno e difuso, 
amarelo (1 OYR 8/6); franco; maciça; duro; firme, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição clara 

100-160 cm+,cinzento-claro(1 OYR7/1 ), mosqueadoabundante,médio 
e proeminente, vermelho (2 5YR 4/8) e comum, médio e distinto, amarelo 
(1 OYR 7/6); franco; maciça; duro, muito firme, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso 

Análises ffsicas e químicas Lab: SUDESUL (08 078-08 082) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Calh Case muito média 
Símb em 2Q-2 2-Q,2 grossa 1-Q,5 2-Q,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 
mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 0,3 0,5 0,9 15,8 7,6 36,8 61,5 43,7 
A3 -30 o 0,4 0,6 1,2 11,8 6,8 24,1 62,5 41,6 
B1pl -65 o 1,4 0,8 0,7 9,6 4,3 24,8 57,2 34,8 
B21plcn -100 o 20,3 1,4 1,5 10,9 5,5 18,3 54,7 34,9 
B22plcn -160+ o 24,8 2,4 1,8 13,5 5,3 23,5 52,6 30,9 

Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % % 

-- Si o, AI,03 Fe20J 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 

mm mm mm 

13,7 26,6 8,8 13,9 2,5 82 1,91 
20,7 30,1 9,2 16,5 3,6 78 1,82 
13,8 32,8 10,4 22,8 4,5 80 1,44 
19,1 29,9 10,1 24,3 6,0 75 1,23 
11,4 32,1 10,4 23,5 4,1 83 1,37 

AI,Q3 Garbo- pH (1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H,O I KCI 
% % % C/N 

Fe,o3 % 

o 5,3 4,2 1,1 0,07 1,89 16 
o 5,2 4,2 0,5 0,06 0,86 8 
o 5,2 4,2 0,3 0,05 0,52 6 
o 5,4 4,1 0,2 0,05 0,34 4 
o 5,0 4,0 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K• Na+ S1 S2 

NH. I KCI NH. I KCI NH. I HCI NH. I HCI NH, KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

0,18 0,17 0,22 0,15 0,12 0,08 0,01 0,01 0,53 0,41 
0,18 0,17 0,27 0,20 0,03 0,03 0,01 0,01 0,49 0,41 
0,25 0,18 0,30 0,24 0,02 0,02 0,01 0,01 0,58 0,45 
0,32 0,18 0,52 0,30 0,01 0,01 0,01 0,01 0,86 0,50 
0,30 0,20 0,60 0,41 0,11 0,07 0,03 0,03 1,04 0,71 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T 
v 

Acidez % 100AI+3 100AI+3 
A!+J 

trocável T Mal -- --
coloidal AI•3+S1 AI+3+S2 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

1,2 4,12 3,27 4,65 3,80 33 27 11 14 69 75 
1,2 3,52 2,91 4,01 3,40 24 21 12 14 71 74 
1,9 4,53 3,42 5,11 4,00 22 18 11 15 76 81 
2,4 4,58 3,24 5,44 4,10 22 17 16 21 73 83 
2,6 5,16 3,96 6,20 5,00 26 21 17 21 71 79 

3.4.2.15- Glei Húmico eutrófico 

São solos hidromórficos fortemente gleizados, pouco desenvolvidos, 
com grande influência do lençol freático durante todo o ano ou pelo 
menos durante parte dele. Nestas condições, ocorre a formação de um 
horizonte subsuperficial de coloração acinzentada, devido à redução 
do Fe2 0 3 que se processa em meio anaeróbico, conseqüência dos en
charcamentos do terreno. Este horizonte está subjacente a um hori
zonte A freqüentemente do tipo chernozêmico e moderado. 

Têm seqüência de horizontes A, Cg com ou sem descontinuidade 
litológica, com textura argilosa e não têm estrutura formada, na maio
ria das vezes apresentando um aspecto maciço e em alguns poucos casos 
estrutura em blocos subangulares. 

Sob o aspecto qufmico, possuem valores altos para soma e satura
ção de bases e capacidade de troca de cátions, sendo baixos ou ausen
tes os valores de saturação com alumfnio trocável. 
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Apresentam como principal limitação ao uso agdcole o lençol 
freático que se encontra bem próximo da superflcie, com isso preju
dicando o desenvolvimento normal das plantes cultivadas. Práticas 
de drenagem, para minimizar esta límitação, devem ter sua viabilidade 
técnica e econômica estudada. 

Lavouras de cereais, horticultura, determinados tipos de pastagens 
e culturas adaptadas às condições de má drenagem, como arroz irri
gado por exemplo, são tipos de utilização que podem apresentar bons 
resultados neste tipo de solo, desde que sejam observadas, com cuid&
do, as épocas de seca ou estiagem para as culturas mais sensfveis, e 
que as técnicas agrlcolas inerentes a cada tipo de cultura sejam exe
cutadas a contento. 

São desenvolvidos a partir de sedimentos recentes do Holoceno, 
em relevo plano na planície de inundação do rio dos Patos, no muni
clpio de Barro Alto e ao sul da ilha do Bananal, sob vegetação de Flo
resta, associados aos Solos Aluviais distr6ficos, e ocupam uma área 
de 200,1 km1

, correspondentes a 0,07% do total mapeado. 
Na "Soil Taxonomy" de 1975 foram correlacionados aos grandes 

grupos Hap/aquol/s e Hap/aquepts. 

3.4.2.16- Glei Pouco Húmico distr6fico 

Os solos desta classe são bastante semelhantes aos da classe Glei Húmi
co eutr6fico descritos anteriormente no tocante às caracterfsticas 
morfológicas e flsicas, material de origem, relevo e cobertura vegetal 
e possibilidade de uso. Diferenciam-$e dos anteriores pelas caracterls
t icas do horizonte A, que é de coloração mais clara. com menores teo
res de matéria orgânica, pequena espessura e pela fertilidade natural 
que é menor. 

Possuem baixos valores para soma e saturação de bases e saturação 
com alumfnio trocável. 

Em relação aos Gleis Húmicos, ocorrem mais expressivamente 
na área, sendo encontrados nas planlcies de inundação de quase todos 
os rios, principalmente os da Planície do Bananal (Fig. 3.10), Depres
são do Araguaia, Planalto dos Parecis (Fig. 3.5) e Planalto dos Guim&
rães ( Fig. 3.4), ocupando uma área de 1. 777,9 km2

• correspondentes 
a 6,2% do total mapeado. 

Pelo sistema amerícano de classificação pertencem ao grande grupo 
Fluvaquenrs. 

3.4.2.17- Areias Ouartzosas Hidromórficas álicas e distrbtica.s 

Compreendem solos minerais areno-quartzosos, pouco desenvolvidos, 
sujeitos a flutuação do lençol freático, que é responsável pelo proces
so de redução atuante, condicionando a presença de cores cinzentas, 
geralmente com mosqueados. 

Apresentam textura nas classes areia e areia franca, com ausência 
de estrutura, presença de grãos simples e seqüência de horizontes A 
e C, sendo o A do tipo moderado. 

São solos âcidos, pobres, com baixos valores de saturação e soma 
de bases permutáveis e capacidade de troca de cátions. A saturação 
com alumínio apresenta valores tanto abaixo quanto acima de 50%, 
conferindo-lhes o caráter distrófico e álico, respectivamente. 

Estes solos apresentam vários fatores limitantes para exploração 
agrfcola, pois, além de terem baixa fertilidade natural e pouca capaci
dade de retenção de nutrientes, estão situados em áreas sujeitas a 
inundações periódicas, o que é prejudicial ao desenvolvimento normal 
da maioria das culturas. 

Ocorrem dominantemente ao sul da área na Depressão do Araguaia 
(Fig. 3.8) e Planfcie do Bananal, sendo que os distróficos ocorrem 
também a sudeste, em áreas de cotas baixas no Planalto dos Guima
rães, originilrios de sedimentos recentes do Quaternário e situados em 
relevo plan

2
o sob cobertura de Savana, e ocupam uma área de 

3.154,5 km . que representa 1,1 %da área total. 
Na "Soil Taxonomy" de 1975, foram correlacionados aos grandes 

grupos Quartzipsammenrs e Tropaquenrs. 

3.4.2.18 - Areias Quartzosas álicas e distr6ficas 

São solos pouco desenvolvidos, não hidrom6rficos profundos, forte
mente a excessivamente drenados, com muito baixos teores de argila, 
estando a textura nas classes areia e areia franca e não têm estrutura 
formada, sendo constitu i da de grãos simples. 

Apresentam seqüência de horizontes A, C com pouca diferen
ciação entre os horizontes subsuperficiais devido à pequena variação 
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de suas caracterfsticas, tendo em alguns casos pequena mudança na 
coloração em função dos teores de matéria orgânica e um pequeno 
e gradativo aumento na percentagem de argila com a profundidade. 
O tipo de horizonte A é moderado. São ácidos e quase totalmente 
desprovidos de nutrientes minerais. 

Para o desenvolvimento de uma agricultura racional , este solo apre
senta sérias restrições, como a baixa fertilidade natural, baixa capaci
dade de retenção de nutrientes e de umidade, textura muito arenosa, 
relativamente alta suscetibilidade à erosSo e elevada lixiviação. A utili
zação dos mesmos é desaconselhável, tendo sido aproveitados com 
pastagens, que apresentam rendimentos satisfatórios somente nos pri
meiros anos, havendo decHnio severo de produção nos anos seguintes. 
Estas áreas devem ser mantidas com a vegetação primária, evitando-se 
desmatamentos indiscriminados e conseqüentemente posslveis trans
formações em áreas desérticas. 

Ocorrem em boa parte da área, estando freqüentemente associados 
como componentes subdominantes em diversas unidades de mapea
mento, mas tendo sua maior ocorrência nos Planaltos dos Guimarães 
( Figs. 3.4 e 3.17) e Parecis, Desenvolvem-$e a partir de arenitos das 
Formações Aquidauana, Ponta Grossa e Furnas, em relevo plano e 
suave ondulado sob cobertura vegetal de Savana. 

Foram correlacionados com a classificação americana "Soil Taxo
nomy" de 1975 e enquadrados tentativamente no grande grupo 
Quartzipsamments, e ocupam uma área de aproximadamente 
16.059,1 km1

, o que equivale a 5,6% do total mapeado. 

Fig. 3.17- Padrões de •magem de Aretas Ouanzosas d•strôficas do Planalto dos 
Guimarães. Folha S0.22·Y·C. 

PERFIL N.•t31 

Descrição geral: 

Data -15/9/79. 

Classificação - Areia Ouartzosa distrófica A moderado relevo plano. Quartzipsam· 
ments. 

Unidade de mapeamento - AOd2. 

Localização. municfpio, estado e coordenadas - A 16 km de Araguaiana. estrada 
Araguaiana-Bal18 do Garças. Barra do Garças (MT). t5•47'S e 5t•S9WGr. Folha 
S022·Y-c. 

Sítuação,decli~~eecobenuravegetalsobreoperfii-Local planocomaté2%dedechve 
e sob coberlura de savana 

Altitude -a 350 m. 

Litologla- Sedimentos consolidados e inconsolidados. 

Formação geológica- Cobenura Sedimentar do Bananal. 

Período- Quaternário. 

Material originário - Sedimentos arenosos do Bananal. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosao - NAo aparente. 



Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A 

AC 

C1 

C2 

0-20 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/4); areia; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; transição difusa 

20-60 em, bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4); areia; grãos simples; sol
to, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

60-100 em, bruno muitoclaro-acinzentado(1 OYR 7/4),mosqueado pou
co, pequeno e difuso, amarelo (1 OYR 7/8); areia; grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso; transição difusa 

100-160 em•, bruno muito acinzentado (10YR 8/4), mosqueado co
mum, pequeno e distinto, amarelo (1 OYR 7/8) e amarelo-brunado(1 OYR 
6/8); areia; grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso 

Análises ffsicas e químicas Lab: SU DESU L (08 149-08 1 52) 

Horizonte 

Símb 

A1 
AC 
C1 
C2 

Pro f Cal h 

em 2Q-2 
em 

0-20 o 
-60 o 
-100 o 
-160+ o 

Case 
2-0,2 
em 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 

Areia 
muito 

grossa 
2-1 
mm 

0,9 
0,6 
1,5 
0,7 

Granulometria% 

Areia grossa Areia Areia fina 
média 

1-0,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2-

mm mm 0,25 0,1 0,02 
mm mm mm 

11,9 75,4 49,1 30,1 19,3 
12,0 69,2 47,8 29,6 25,5 
16,2 72,2 47,6 23,1 20,5 

9,5 68,0 44,2 32,8 23,7 

0,2-
0,05 
mm 

18,1 
24,2 
19,2 
21,3 

Granulometria% Ataque per H,so.% 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

1,5 
3,4 
3,0 
2,1 

Ki 

Silte 

0,05-
0,002 

mm 

2,0 
1,9 
2,0 
3,1 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

0,8 
0,6 
0,7 
0,7 

At,O, 
---

Fe203 

Argila 
<0,002 

mm 

4,5 
4,7 
6,6 
7,6 

Garbo-
natos 

% 

o 
o 
o 
o 

Argila 
na! 
% 

1,0 
0,8 
1,5 
1,4 

Grau 
de fio-

culação 
% 

78 
83 
77 
82 

pH (1:1) 

H20 I KCI 

4,9 4,1 
5,2 4,3 
5,3 4,4 
5,4 4,5 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

0,44 
0,40 
0,30 
0,41 

c 
% 

0,4 
0,2 
0,1 
0,1 

si o, 

N 
% 

0,04 
0,03 
0,02 
0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+ 2 

NH. I KCI 
OAc 

0,20 
0,22 
0,31 
0,33 

0,12 
0,13 
0,20 
0,23 

Mg+2 

NH•I KCI OAc 

0,18 
0,16 
0,21 
0,19 

0,10 
0,10 
0,20 
0,16 

K• 

NH·I OAc 

0,03 
0,01 
0,01 
0,01 

HCI 

0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

Complexo sortivo mE/100g 

Al+ 3 

KCI 

0,3 
0,1 
0,1 
0,1 

Acidez 
trocâvel 

pH81 pH7 

3,02 
2,04 
2,10 
2,00 

2,07 
1,00 
0,76 
0,56 

PERFIL No 122 

Descrição geral: 

Data - 20/9/79 

T 

pH8 I pH7 

3,45 
2,44 
2,64 
2,54 

2,50 
1,40 
1,30 
1,10 

T 
Mal 

coloidal 

pH81 pH7 

77 
52 
40 
33 

56 
30 
20 
14 

Na• 

NH.I HCI 
OAc 

0,02 0,02 
0,01 0,01 
0,01 0,01 
0,01 0,01 

v 
% 

pH8 I pH? 

12 
16 
20 
21 

17 
29 
42 
49 

AI,O, 

MO 
% 

0,69 
0,34 
0,17 
0,17 

S1 

NH• 
OAc 

0,43 
0,40 
0,54 
0,54 

100AI" 
--

AI+J+S1 

41 
20 
16 
16 

Fe203 

C/N 

10 
7 
5 
5 

82 

KCI e 
HCI 

0,26 
0,25 
0,42 
0,41 

1 OOAJ+3 
--

AI+J+S2 

54 
29 
19 
20 

Classificação- Areia Quartzosa distrófica A moderado relevo suave ondulado Quart
zipsamments 

Unidade de mapeamento- AQd4 

Localização, município, estado e coordenadas- A 3 km de Batovi, estrada Batovi
BR-070 Tesouro (MD 15°51'S e 53°32'WGr Folha SD 22-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com 3% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - "" 520 m 

Litologia- Arenitos 

Formação geológica- Formação Aquidauana 

Período - Carbonífero 

Material originário- Produto de meteorização de arenitos 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Excessivamente drenado 

Vegetação primária - Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A1 0-20 em, bruno-avermelhado-escuro (1 OYR 4/4); areia; grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

C1 

C2 

C3 

2Q-60 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/4); areia; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; transição difusa 

60-100 em, bruno (7 5YR 5/4); areia; grão simples; solto, não plástico e 
não pegajoso; transição difusa 

1 00-160 em+, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); areia; grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso 

A.nálises físicas e químicas Lab: SUDESU L (08 153-08 156) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A1 
C1 
C2 
C3 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

13,7 
7,8 

13,5 
8,9 

Ki 

Areia Areia grossa 

Prol Cal h Case muito 

em 2Q-2 2-Q,2 grossa 1-0,5 2-0,2 
em 

0-20 o 
-60 o 
-100 o 
-160+ o 

em 

0,2 
0,2 
o 
0,1 

2-1 
mm 

o 
o 
o 
o 

Granulometria% 

Silte 

0,05-
0,002 

mm 

3,2 
4,3 
2,9 
3,7 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

0,7 
0,4 
0,4 
0,3 

AI,O, 
---

Fe2ÜJ 

Argila 
<0,002 

mm 

4,4 
5,0 
5,1 
5,5 

Garbo-
natos 

% 

o 
o 
o 
o 

mm 

1,6 
0,2 
1,0 
0,5 

Argila 

mm 

44,8 
45,8 
45,2 
42,3 

Grau 
de fio-

nat culação 
% 

0,7 
0,9 
1,3 
1,3 

% 

84 
82 
75 
76 

pH(1:1) 

H20 I KCI 

4,9 4,0 
5,5 4,3 
5,4 4,4 
5,4 4,5 

Areia 
média 

0,5-
0,25 
mm 

34,8 
32,0 
36,1 
28,1 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

0,73 
0,86 
0,57 
0,67 

c 
% 

0,6 
0,3 
0,2 
0,1 

0,25-
0,1 
mm 

42,3 
50,7 
41,4 
53,3 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

50,1 
48,8 
49,3 
51,9 

0,2-
0,05 
mm 

47,6 
44,9 
46,8 
48,5 

Ataque per H,so.% 

si o, AI,Q, Fe,o, 

N MO 
% % C/N 

0,05 1,03 12 
0,04 0,52 8 
0,02 0,34 10 
0,02 0,17 5 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 MgH K+ Na+ S1 S2 

NH. I KCI NH· I KCI NH. "I HCI NH· I HCI NH• KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

0,38 0,30 0,1p 0,08 0,05 0,05 0,01 0,02 0,54 0,45 
0,42 0,33 0,15 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 059 0,44 
0,18 0,16 0,13 0,10 0,01 0,01 0,03 0,01 0,35 0,28 
0,20 0,15 0,12 0,08 0,01 0,01 0,03 0,01 0,36 0,25 

PE DO LOG IA /421 



Complexo sortivo mE/100g 

T v 
Acidez % 10QAJ+3 10QAJ+3 

Ai+3 
trocável 

T Mat. -- --
coloidal AI+'+S1 Ai+'+S2 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 pH8 T pH7 

0,3 
0,1 
0,1 
0,1 

6,12 
4,00 
5,10 
4,53 

PERFIL N • 124 

Descriçao geral: 

Data- 28/3/80 

4,69 
2,59 
2,96 
2,74 

6,66 
4,59 
5,45 
4,89 

5,23 
3,18 
3,31 
3,10 

151 
92 

107 
89 

119 
64 
65 
56 

8 
13 

6 
7 

10 
19 
11 
12 

36 
14 
22 
22 

40 
19 
26 
29 

Classificação- Areia Quartzosa distrólica A moderado relevo suave ondulado Quart
zipsamments. 

Unidade de mapeamento- AQd4 

Localização, município, estado e coordenadas - A 5,8 km de Toricuieje (rio das 
Mortes), estrada Toricuieje-BR-70, próximo a General Carneiro General Carneiro 
(Mn 15•18'S e 53•04'WGr Folha SD 22-Y-C 

Situação, declive e cobertura sobre o perfil - Local com 2 a 3% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - = 500 m 

Litologia- Arenitos 

Formação geológica- Formação Aquidauana 

Período - Carbonifero 

Material originário- Produto de meteorização de arenitos 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosao- Laminar moderada 

Drenagem- Excessivamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Savana Arbórea Aberta 

Descrição moriGiógica: 

A 0-15 em, vermelho (2 5YR 4 5/6); areia; graos simples: solto, solto, não 
plástico e não pegajoso: transição gradual 

C1 

C2 

C3 

15-40 em, vermelho (2 5YR 5/6); areia; grãos simples; solto, solto, não 
plástico e não pegajoso; transição difusa 

40-80 em, vermelho (2 5YR 4 5/8); areia franca; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

80-160 em+, vermelho a vermelho-claro (2 5YR 5 5/8): areia tranca; 
grãos simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESU L (08 495-Q8 498) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A 
C1 
C2 
C3 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

9,7 
5,6 
7,9 
5,3 

Areia Areia grossa 
Cal h Case muito 

Prol 
em 2o-2 2-Q,2 grossa 1-Q,S 2-Q,2 

o-15 
-40 
-80 
-160+ 

em 

o 
o 
o 
o 

em 

o 
o 
o 
o 

2-1 
mm 

0,3 
0,3 
0,4 
0,2 

Granulometria% 

Silte 
Argila 

0,05- 0,02- < 0,002 
0,002 0,002 mm 
mm mm 

3,5 1,0 3,9 
3,9 0,8 6,1 
4,6 1,0 7,2 
4,7 1,0 7,4 

mm 

6,0 
3,7 
7,0 
4,2 

Argila 

mm 

53,7 
53,6 
56,6 
53,4 

Grau 
de fio-

nat culação 
% % 

1,0 74,3 
1,2 80,3 
1,5 79,1 
1,5 79,7 

422/PEDULOGIA 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

37,6 
33,2 
39,4 
39,4 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

0,89 
0,63 
0,63 
0,63 

0,25-
0,1 
mm 

39,0 
47,2 
33,5 
38,8 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

41,4 
39,5 
35,2 
38,2 

0,2-
0,05 
mm 

38,9 
36,4 
31,6 
34,5 

Ataque por H,so.% 

Sio, AI,Q, Fe,Q, 

1,89 1,40 0,66 
2,20 3,31 0,86 
2,67 3,54 1,00 
2,20 2,80 1,06 

Ai> O> Garbo- pH(1:1) c N MO 
Ki Kr --- natos 

H>Ü I % % % Fe>O> % KCI 

2,30 1,76 2,12 o 4,9 4,2 0,4 0,05 0,68 
1,13 0,97 3,84 o 4,5 4,3 0,2 0,04 0,34 
1,28 1,09 3,54 o 5,3 4,5 0,2 0,03 0,34 
1,34 1,08 2,64 o 5,1 4,2 0,1 0,02 0,17 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ 

NH• I KCI OAc 
NH. I KCI 
OAc 

NH,, 
OAc HCI 

0,30 
0,23 
0,42 
0,30 

Al+ 3 

0,20 
0,08 
0,02 
0,03 

0,10 
0,08 
0,08 
0,09 

0,20 
0,08 
0,15 
0,48 

0,03 
0,52 
0,02 
0,02 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
trocável 

T 

0,03 
0,48 
0,02 
0,02 

T 
Mal 

coloidal 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

2,51 
2,10 
1,53 
1,51 

1,55 
1,03 
0,56 
0,73 

2,96 
3,10 
2,07 
1,98 

2,00 
2,03 
1,10 
1,20 

3.4.2.19- Regossolo distrófico 

76 
51 
29 
27 

51 
33 
15 
16 

Na+ S1 

NH. I HCI NH• 
OAc OAc 

0,02 
0,17 
0,02 
0,06 

0,02 0,45 
0,15 1,00 
0,02 0,54 
0,07 0,47 

v 
% 100Ai+> 

--
AI+3+S1 

pH8 T pH7 

15 
32 
26 
24 

23 
49 
49 
39 

30 
16 
15 
17 

C/N 

8 
5 
7 
5 

S2 

KCie 
HCI 

0,33 
0,91 
0,29 
0,36 

100AJ+> --
AI+3 +S2 

37 
18 
25 
21 

Esta classe compreende solos pouco desenvolvidos, arenosos, media
namente profundos ou profundos, que são diferenciados das Areias 
Ouartzosas por apresentarem teores elevados de materiais primários de 
fâcil intemperização (muitas vezes feldspatos potássicos que são 
fontes de nutrientes para as plantas). 

Possuem argila de atividade baixa e seqüência de horizontes A e C, 
sendo o horizonte A moderado. 

Apresentam baixos valores de saturação com alumfnio nos hori
zontes superficiais e médios a altos nos subsuperficiais. A soma de ba
ses apresenta valores baixos nos horizontes superficiais, decrescendo 
com o aumento da profundidade. 

Fisicamente são arenosos e sem estrutura formada, apresentando
se as part(culas do solo em grãos simples. Apesar de arenosos, se pres
tam a um número limitado de culturas, desde que sejam feitas aduba
ções maciças, ao lado da incorporação de restos vegetais, para propi
ciar uma maior retenção de nutrientes e umidade. Práticas de controle 
à erosão devem ser empregadas, bem como cuidados especiais no caso 
de desmatamentos. 

Estes solos possuem pequena expressão na área, tendo sido consta
tados como subdominantes na unidade de mapeamento (Cd8), no Pla
nalto Central Goiano, munidpio de Cri xás (GO), em relevo plano e 
suave ondulado e cobertura vegetal de Savana Originaram-se da de
composição de rochas pré-cambrianas. 

Na "Soil Taxonomy" de 1975, foram correlacionados ao grande 
grupo Ustorthents. 

3.4.2.20- Solos Aluviais distróficos 

São solos minerais, pouco desenvolvidos, formados sobre deposições 
fluviais (aluviões - sedimentos recentes conduzidos e depositados por 
correntes de água). 

Apresentam um horizonte A do tipo moderado assente sobre ca
madas estratificadas, descontl'nuas (horizontes C), geralmente sem re
lação pedogenética entre si, tendo sido constatados perfis que apre
sentam infcio de formação de um horizonte B incipiente. 

Em geral são imperfeitamente a mal drenados, tendo a parte super
ficial, pelo menos os primeiros 50 em, boa drenagem, ocorrendo quase 
sempre camadas gleizadas ou com mosqueados nos horizontes subsu
perficiais, refletindo as condições de drenagem imperfeita. 

Devido a serem constitufdos por camadas de sedimentos de natu
reza diversa, sua composição granulométrica e demais caracterfsticas 
são também muito diversificadas, estando diretamente relacionadas 



com o tipo de material formador. Apresentam argila de atividade bai
xa, assim como soma e saturação de bases baixas. 

A deficiência de fertilidade natural, ao lado das possibilidades de 
alagamento a que estão sujeitas as áreas de sua ocorrência, restringe 
muito o uso destes solos. Porém, a utilização com culturas de ciclo ve
getativo curto, nas épocas não alagáveis, pode apresentar bons resulta
dos, desde que corrigidas as deficiências nutritivas através da fertiliza
ção artificial. 

Ocorrem nas margens dos prinf:ipais rios da área, em caráter subdo
minante nas unidades de mapeamento HGPd1, 2, 5 e 6 e HGHe, asso
ciados a solos como Glei Pouco Húmico, Glei Húmico e Laterita Hi
dromórfica, mais comumente. São desenvolvidos a partir de sedimen
tos recentes, referidos ao Holoceno, em relevo plano, estando constan
temente sob cobertura vegetal de Floresta. 

Pelo sistema americano de classificação de solos "Soil Taxonomy" 
de 1975, pertencem ao grande grupo Tropofluvents. 

3.4.2.21 -Solos Litólicos álicos distróficos e eutróficos 

Os solos assim classificados são rasos, bem a acentuadamente drena
dos, tendo seqüência de horizontes A, R ou A, C e R. 

Química, ffsica e morfologicamente apresentam grande variação, 
devido principalmente à natureza diversa dos vários tipos de materiais 
originários. Como caracterfstica mais comum a todos, salienta-se o as
pecto topográfico, pois estes solos geralmente se formam nas superfí
cies mais instáveis, caracterizadas por relevo movimentado, com decli
ves fortes ou muito fortes. 

Quanto à fertilidade natural, apresentam uma estreita relação com 
o material de origem, estando os álicos relacionados às rochas das For
mações Diamantino e Paraopeba, os eutróficos predominantemente às 
rochas do Grupo Paranoá e os distróficos, por sua vez, distribuem-se 
por toda a área, relacionados desde a sedimentos até rochas pré-cam
brianas. 

Apresentam inúmeras restrições para utilização agrfcola, sendo as 
mais comuns o relevo movimentado, que dificulta ou impede a meca
nização, a pequena profundidade e presença, excessiva em muitos ca
sos, de cascalhos e/ou concreções, que prejudicam o desenvolvimento 
de raízes, e a ocorrência de pedras no perfil ou na superffcie, além da 
fertilidade natural baixa para os álicos e distróficos. Estes últimos 
seriam mais aconselháveis para preservação da fauna e flora ou então 
utilização com pastagem ou reflorestamento, corrigindo-se as defi
ciências nutritivas. Os eutróficos, por sua vez, quando livres de cas
calhos ou pedregosidade, como é o caso das unidades de mapeamento 
Re1 e Re2, podem suportar pastagens de boa produtividade. 

Os álicos têm menor ~xpressão em termos de ocorrência e ocupam 
uma área de 1.147,1 km , sendo encontrados em pequenas manchas 
na Depressão I nterplanáltica de Paranatinga e no Planalto dos Parecis 
e ainda uma pequena mancha a sudeste no Planalto do Alto Tocan
tins-Paranaíba (Fig. 3.1 ). Os eutróficos vêm logo a seguir, com uma 
área aproximada de 1. 720,6 km 2 , e têm maior ocorrência no Planalto 
do Alto Tocantins-Paranaíba (Fig. 3.2), enquanto os distróficos 
(Figs. 3.8 e 3.9) se distribuem indiscriminadamente no restante da 
área e perfazem um total de 17.493 km 2 • 

No conjunto, ocupam uma área aproximada de 20.360,7 km2 , re
presentando 7,1% do total mapeado, e correspondem na "Soil Taxo
nomy" de 1975 ao grande grupo Ustorthensts. 

PERFIL N• 87 

Descrição geral: 

Data - 29/05/79 

Classificação- Solo Litólico distrófico A moderado textura médiacascalhenta relevo 
ondulado Ustorthensts. 

Unidade de mapeamento- PVLd2 

Localização, municfpio,estadoe coordenadas- A 11 km após o rio Tocantins, estrada 
Minaçu-Fazenda Passa Três Cavalcante (GO) 13•26'S e 48•07'WGr Folha SD 
22-X-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Topo de elevação com 8% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude-= 459 m. 

Litologia- Migmatitos, microgranitos, biotita granitos,granodioritos, gnaisses, augen
gnalsses, tonalitos, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A 11 0-6 em, preto (1 OYR 2/1 ); franco-arenoso com cascalho; fraca pequena 
granular, friável, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

A 12 6-30 em, bruno-escuro (1 OYR 3/3); franco-arenoso cascalhento; fraca 
pequena granular, friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção abrupta 

R 30 em+, rocha em decomposição. 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESU L (07 903-07 904) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A11 
A12 

Areia 
muito 
fina 

0,1{),05 
mm 

12,1 
10,1 

Ki 

Areia Areia grossa Areia 

Prol Cal h Case muito média 

em 2Q-2 2{),2 grossa 1{),5 2{),2 0,5-
em em 2-1 mm mm 0,25 

mm mm 

0-6 5,4 13,1 17,3 17,1 44,0 8,2 
-30 22,2 26,9 17,3 1 o, 1 38,3 8,0 

Granulometria% 

Silte 

0,05-
0,002 

mm 

30,2 
28,9 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

13,4 
10,9 

A\,03 
---
Fe203 

Argila 
<0,002 

mm 

7,1 
11,0 

Garbo-
natos 

% 

o 
o 

Argila 
na! 
% 

4,5 
4,8 

Grau 
de fio-

culação 
% 

37 
56 

pH (1:1) 

H.O T KCI 

5,2 
5,2 

4,5 
4,1 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

4,25 
2,63 

c 
% 

3,0 
1,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Areia fina 

0,25- 0,2- 0,2-
0,1 0,02 0,05 
mm mm mm 

8,0 35,5 18,7 
14,6 40,5 21,8 

Ataque por H,so.% 

Sio, 

N 
% 

0,19 
0,10 

A\,03 

MO 
% 

5,16 
2,06 

Fe203 

CIN 

16 
12 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ SI S2 

NH. I KCI 
OAc 

.NH., KCI 
OAc 

NH•I HCI 
OAc 

NH. I HCI 
OAc 

2,02 
0,65 

AJ+3 

1,72 
0,48 

1,51 
0,50 

1,30 
0,40 

0,39 
0,15 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
trocável T 

0,32 0,01 
0,13 0,01 

T 
Mal 

coloidal 

v 
% 

0,01 
0,01 

KCI pH8 I pH7 pH8l pH7 pHsl pH7 pH8 I pH7 

o 
0,1 

8,12 4,38 12,05 8,31 170 117 33 
5,61 3,89 6,92 5,20 63 47 19 

PERFIL N • 148 

Descrição geral: 

Data - 07/08/79 

47 
25 

NH• 
OAc 

3,93 
1,31 

100AI+3 
--

AI+3+S1 

o 
7 

KCie 
HCI 

3,35 
1,02 

10QA1+3 
--

!At+3+S2 

o 
9 

Classificação- Solo Litólico distrófico A moderado textura média muito cascalhenta 
relevo ondulado Ustorthensts 

Unidade de Mapeamento- Cd6 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1 O km de Goiás, estrada Golás
Uvá, estrada à direita para Buenolândia, a 7,5 km do entroncamento Goiás (GOl 
15•53'S e 50•15'WGr Folha SD 22-Z-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço médio de JA'Quena eleva
ção com 8 a 1 O% de declive sob cobertura de savana 

PEDOLOGIA/423 



Altitude- "' 460 m 

Litologia- Migmatitos, microgranitos, biotita granitos,granodioritos, gnaisses,augen
gnaisses, tonalitos, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Perlodo- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A11 0-20 em, bruno (10YR 4/3); franco-argila-arenoso muito cascalhento; 
fraca pequena granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

A12 20-35 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/6); franco-argilo-arenoso muito 
cascalhento; fraca pequena granular; friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso, transição abrupta 

R 35 em+, rocha em decomposição 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 258-08 259) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A11 
A12 

Areia 
muito 

fina 
0,1-0,05 

mm 

5,4 
5,2 

Ki 

Prol 
em 

0-20 
-35 

Cal h 
2Q-2 
em 

5,5 
o 

Case 
2-0,2 
em 

60,0 
63,4 

Areia 
muito 

grossa 
2-1 
mm 

4,7 
20,1 

Areia grossa 

1-0,5 
mm 

8,0 
11,7 

2-0,2 
mm 

32,5 
47,7 

Granulometria% 

Silte 

0,05-
0,002 
mm 

20,1 
17,4 

Kr 

0,02-
0,002 

mm 

13,6 
12,1 

Al,o, ---
Fe20J 

Argila 
< 0,002 

mm 

26,0 
27,8 

Garbo-
natos 

% 

o 
o 

Argila 
nat 
% 

11,1 
15,1 

Grau 
de fio-

culação 
% 

57 
45 

pH (1:1) 

H20 I 
5,7 
5,5 

KCI 

4,3 
4,1 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

13,7 
9,2 

Silte 
(0,05-
0,002) --
Argila 

c 
% 

1,7 
0,8 

0,25-
0,1 
mm 

22,1 
8,6 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

27,9 
17,4 

0,2-
0,05 
mm 

21,4 
12,1 

Ataque por H,so.% 

Sio, 

N 
% 

0,09 
0,06 

AI,O, 

MO 
% 

2,92 
1,38 

Fe20J 

C/N 

19 
13 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ 

NH• I KCI OAc 
NH•I KCI 
OAc 

NH,, 
OAc 

HCI 

1,10 
0,47 

1,00 
0,40 

0,52 
0,23 

0,50 
0,21 

0,16 
0,10 

0,18 
0,10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

AJ+3 

KCI 

o 
0,1 

Acidez 
trocável 

pH81 pH7 

6,32 
6,53 

3,71 
4,58 
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T 

pH8 I pH7 

8,14 
7,37 

5,53 
5,42 

T 
Mal. 

coloidal 

pH81 pH7 

31 
27 

21 
19 

Na+ 

NH.I HCI 
OAc 

0,04 
0,04 

v 
% 

0,03 
0,02 

pH8 I pH7 

22 
11 

33 
16 

S1 

NH, 
OAc 

1,82 
0,84 

1 OOAI+3 
--

AI+ 3+S1 

o 
11 

S2 

KCie 
HCI 

1,71 
0,73 

1 OQAJ+3 

fAI+'+S2 

o 
12 

PERFIL N °109 

Descrição geral: 

Data- 30/07/79 

Classificação- Solo Litólico eutrófico A moderado textura média muito cascalhenta 
relevo ondulado Ustorthensts 

Unidade de mapeamento- Cd8 

Localização, município, estado e coordenadas- A 16 km de Cri xás, estrada Crixás
ltapaci Crixás (GO) 14°39'S 49°54'WGr Folha SD 22-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço médio de elevação com 5 a 
7% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - = 445 m 

Litologia- Migmatitos, microgranitos, biotita granitos, granodioritos, gnaisses, au
gen-gnaisses, tonalitos, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado e ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A 0-1 o em, bruno (10YR 4/3); franco-arenoso muito cascalhento; grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

R 10cm+, rocha matriz 

Raízes: poucas muito finas no horizonte A 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 250} 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Calh Case muito média 
Símb em 2Q-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 

0,5- 0,25- 0,2- 0,2-
em em 2-1 0,25 0,1 0,02 0,05 mm mm 

mm mm mm mm mm 

A 0-1 o 2,8 70,0 10,5 7,0 43,7 17,5 34,1 38,3 31,9 

Granulometria% Ataque por H,so. % 

Grau Silte 
Areia Silte Argila deflo- (0,05-
muito Argila nat cu laçao 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % -- Si O, AI>O, F e, o, 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
% Argila 

mm mm mm 

6,5 14,1 7,7 10,3 4,9 52 1,37 

AI20, Garbo- pH (1:1} c N MO 
Ki Kr --- natos 

H,O I KCI 
% % % C/N 

Fe,o, % 

o 5,7 4,7 1,9 0,12 3,27 16 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH. I KCI NH•I KCI NH. I HCI NH· I HCI 
NH, KCie 

OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

3,26 2,61 0,83 0,58 0,16 0,15 0,03 0,02 4,28 3,26 

Complexo sortivo mE/100g 

T 
v 

Acidez % 100AI+3 10QAJ+3 
AJ+3 T Mal -- --

trocável coloidal AI+3+S1 A1+3+S2 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pHal pH7 pHB I pH7 

o 7,02 3,65 11,30 7,93 110 77 38 54 o o 



3 .4 .2.22 - Solos Concrecionários álicos e d istró ficos 

Foram assim chamados solos com seqüência de horizontes A, B e C 
ou A, C e A, estes últimos com a profundidade do A e do C maior que 
50 em, e que t iveram em sua constituição flsica mais de 50% de con
creções ferruginosas. 

Apresentam horizonte A do tipo moderado, sob rejaoente a um ho· 
r i zonte B textural ou latoss61ico ou imediat amente sobre um hori
zonte C. 

As caracterlsticas flsicas e morfológicas são muito variadas e qui
micamente apresentam baixa soma e saturação de bases (distróficos) e 
em alguns casos saturação elevada com alumlnio (ãlicos) e encontram
se distribuldos Indiscriminadamente por toda a área (Fig. 3.18). 

O excesso de concreções de tamanhos variados, chegando a calhaus 
em muitos casos, aliado à baixa fertilidade natural e a problemas de 
toxidez com alumínio, além dos casos que ocorrem em relevo muito 
movimentado, constitui-se em f orte l im itação ao uso racional deste 
t i po de solo, sendo mais aconselhado para preservação d a vegetaç.ão 
natural, que ajuda a manter o equil (brio ecológico. 

Quando em relevo suave, t êm sido utilizados com pastagem, atra
vés do aproveitamento das espécies nativas. 

Ocupam uma área de aproximadamente 14.338,5 km
2

, correspon
dentes a 5% do total mapeado, e estão correlacionados na "Soil Taxo
nomy" de 1975 ao grande grupo Pafeustufts. 

Fig. 3.18 - Padrões de Imagem de Latossolo Vermelho-Am;~relo d:stróhco e Solos 
Concree1onános d1strólicos do Planalto dos Parecrs. Folha S0.22-V-B. 

PERFIL N.• 23 

Descrlçao geral' 

Data - 01 /08179. 

Classiticaçao-Solo Concrecionário distróficocom 8 texturalargiladeatividadebaixa 
A moderado textura média relevo suave ondulado Palausru/ls. 

Untdade de mapeamento - L Vd12. 

locahzaçao. munrcípro. estado e eoordendas- A 38 km de Araguaçu. estrada Velha
Araguaçu-Donl4ndla. Araguaçu (GOl. 12036'S e 49>36WGr. Folha SD22·X·A. 

S11uaçao. declive e cobertura vegetal sobre o per111 - Topo de en<:osta com 4% de 
declive e sob cobertura de savana. 

Alti tude - ~ 290 m. 

litolog 1a - M igmati tos. micro9ranitos. biot i ta. granitos. granodlori tos, gna isses,a ugen· 
gnaisses, tonalitos, xistos. rochas catactásticas. 

Formaçao geo16Qica - Complexo Goiano. 

Período - Pré-Cambriano Inferior ou ArQueano. 

Material originário - Produto de meteoriz.açao de rochas locais. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional- Plano e suave ondulado. 

Erosao - laminar lige1ra. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetaç4o primária-Savana Arbórea Aberta. 

Uso atual - Savana Arbórea Aberta. 

Oescrlçao morfológica: 

Atcn 

A3cn 

Bttcn 

B21tcn 

B22tcn 

o-toem, bru~scuro (t OYR 4/ 3, úmido), bruno-acinzentado (10YR 
5/2. seco) e bruno-ctaro-acinzentado(1 OYR 6/3,seco triturado); franco
arenoso: nao plástico e nAo pegajoso; transiç4o gradual. 

10·30cm, bruno-amarelo-claro (10YR 6/4, úmido), bruno muito claro
acinzentado ( 1 OYR 7/4, seco} e bruno muito claro-acinzentado (10YR 
7/4, seco triturado); fran<:o·arenoso: nao plástico e não pegajoso; tran· 
siçllo gradual. 

30·45 em, amareto·brunado (1 OYR 6/6); franco-argilo-arenoso; ligeira· 
mente plástico e ligeiramente pegatoso: transição gradual. 

45·90 em, amarelo-avermelhado (7.5YR 6/6); franeo-argilo-arenoso; li· 
geiramente plást!co e ligeiramente pegajoso: traMiçao gradual. 

90·140 em-. amarelo-avermelhado (7.5YR 6/8): f ranco-argila-arenoso: 
ligeiramente plástico e lige.ramante pegajoso. 

Obs.: estru tura e consistência úmida e seca mascarada pela grartde Quantidade de 
concreçOes. 

Análises físicas e Químicas lab.: SUOESUL (06.064·06.068) 

Horrzonte 

Simb. 

Aten 
A3cn 
81tcn 
B21tcn 
B22ten 

Prol. 
em 

o-to 
·30 
-45 
·90 
·1 40" 

Cal h. 
20.2 
em 

o 
o 
o 
o 
o 

Case. 
2-(),2 
em 

66,7 
66,7 
70.8 
75,4 
74.2 

Areia 
murto 

grossa 
2-t 
mm 

15,2 
18,7 
10.8 
10.9 
12.9 

Grenulometría% 

~rei a grossa Are1a Areia fina 
média 

t-(),5 2-(),2 0.5· 0.25· 0,2· 0.2· 

mm mm 0.25 0,1 0,02 0.05 
mm mm mm mm 

2,5 29.6 5.8 42,5 53.3 46,9 
5,6 38,6 10,6 29.3 45.8 39,6 
2.8 27.1 8.0 35.0 472 4 1,0 
2.0 18.6 3.9 15.3 44,4 35,2 
1,4 18.2 2.2 18.2 45,6 33,1 

Granutometna % AtaQue por H.so. 'li> 

Grau Silte 
Areoa Silte Argila deito· (0.05· 
mul to Argila nat. culaçto 0,002) 

fina 0.05· 0,02· < 0.002 'li> -- SiO, 
0.1-o.os 0.002 0.002 mm 'li> Argila 

mm mm mm 

10.5 13.4 7.0 10,1 1.8 82 1.33 
14,0 10.1 3,9 11 ,7 1,4 88 0.86 
11,5 10.8 4.6 21 ,1 1.5 93 0,5 1 
21.7 16.1 6.9 30,1 3.8 87 0.53 
16,6 20,4 7,9 28,3 0.3 99 0.72 

At,Q, Carbo- pH(1 :1) c N Kl Kr --- natos 
H•O I KCI 

'lo l!b fe,Ch 'li> 

o 5,7 4,6 1,6 0,09 
o 52 4,5 0.7 0.05 
o 4,9 4,6 0,6 0.04 
o 5,1 5,0 0,6 0,04 
o 5,5 5.5 o.s 0.05 

Complexo SOrt1v0 mE/lOOg 

Ca·• Mg+> K· Na• 

NH. I KCt O Ac 

o .ao 
0.40 
0,18 
026 
0.39 

0.70 
0.30 
0.16 
0.20 
0.32 

NH., KCI OAc 

0,55 
0,12 
0,07 
0,13 
0,11 

0.35 
0 ,1 1 
0,05 
0.06 
0.10 

NH., 
OAc 

0.03 
0.()4 
0.01 
0,01 
0.06 

HCI 

0.03 
0.04 
0.02 
0,01 
0.06 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

T Ac1dez 
AI '' trocável T Mat. 

coloidal 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pHS _I_ pH7 

o 5,10 2.52 6.49 3,91 64 39 
o 3,31 1,43 3,88 2.00 33 17 
0 .1 3.62 1,46 3.89 1,73 18 8 
o 4,12 1,53 4,53 1,94 15 6 
o 3,58 1.26 4,1 5 1.83 15 6 

NH· I HCI 
OAc 

0.01 
0.01 
0.0 1 
0,01 
0.01 

v 
'li> 

0,01 
0.01 
0,01 
O.Ol 
0.0 1 

pH8 l pH7 

21 36 
15 29 
7 16 
9 2 1 

14 3 1 

AbOo 

MO 
<!;, 

2,75 
1,20 
1.03 
1,03 
0,86 

S1 

NH. 
OAc 

1,39 
0,57 
027 
0 .4 1 
0,57 

10QAJ •3 

AI+>+S1 

o 
o 

27 
o 
o 

f e•O• 

CJN 

18 
14 
15 
15 
10 

52 

KCie 
HCI 

1,09 
0.46 
024 
028 
0.49 

100AJ•3 

AI'' +52 

o 
o 

29 
o 
o 
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PERFIL N • 107 

Descrição geral: 

Data - 23/07/79 

Classificação- Sojo Concrecionário distrófico argila de atividade baixa abruptico A 
moderado textura média/argilosa relevo ondulado Paleustults 

Unidade de mapeamento- Cd7 

Localização, munidpio, estado e coordenadas- A 14 km de Crixás, estrada Crixás
Vila Sertaneja Crixás (GO) 14•30'S e 50•03'WGr Folha SD 22-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil-Terço superior de encosta com 2 a 
3% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude-=< 425 m 

Litologia- Migmatitos. microgranitos, biotita granitos, g ranodioritos, gnaisses, augen
gnaisses, tonalitos, xistos, rochas cataclásticas 

Formação geológica- Complexo Goiano 

Período- Pré-Cambriano Inferior ou Arqueano 

Material originário- Produto de meteorização de rochas locais 

Relevo local- Ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado e ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária - Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A1cn 0-15 em, bruno-escuro (1 OYR 3/3); franco-arenoso; friável, não plástico 
e não pegajoso; transição gradual 

A3cn 

B1tcn 

B21tcn 

B22tcn 

15-25 em, bruno-amarelado-escuro (1 OYR 3/4); franco-arenoso; friável, 
não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

25-55 em, bruno-escuro (7 5YR 4/4); argila arenosa; friável, plástico e 
pegajoso; transição difusa 

55-125 em, vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco-argilo-arenoso; friá
vel, plástico e pegajoso; transição difusa 

125-150 em+, vermelho-amarelado (5YR 4/8); argila arenosa; friável, 
plástico e pegajoso 

Obs: estrutura mascarada pelas concreções muito frequentes, pequenas e médias, 
duras, esféricas e irregulares de ferro 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (08 266-08 270) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol Cal h Case muito média 
Símb em 20-2 2-0,2 grossa 1-0,5 2-0,2 0,5- 0,25- 0,2- 0,2-

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1cn D-15 o 66,7 26,5 11,7 55,8 12,3 19,8 24,5 19,2 
A3cn -25 o 66,8 34,8 13,8 64,1 12,9 12,8 18,2 15,2 
B1tcn -55 o 54,5 19,0 4,7 32,2 5,5 14,7 21,7 16,5 
B21tcn -125 o 63,6 18,6 9,2 36,0 7,0 8,3 20,6 15,7 
B22tcn -150+ 1,0 71,6 14,1 7,2 29,4 5,7 12,0 20,1 16,0 

Granulometria% Ataque por H•SO•% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila nat culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- < 0,002 % % Si o, AI, O, F e, o, 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 
rnm mm mm 

4,7 12,9 7,6 12,1 2,7 78 1,07 
5,0 9,4 6,4 11,3 3,4 70 0,83 
4,8 13,7 8,5 37,6 0,5 99 0,36 
8,6 13,6 8,7 34,7 0,5 99 0,39 
6,4 13,4 9,3 41,2 1,5 96 0,33 

AhO, Carbo- pH(1:1) c N MO Ki Kr -- natos 
H,O l KCI 

% % % C/N 
Fe,o, % 

o 5,5 4,6 2,0 0,14 3,44 14 
o 5,6 4,6 2,2 0,14 3,78 16 
o 5,0 4,9 0,8 0,07 1,38 11 
o 6,0 6,0 0,4 0,04 0,69 10 
o 5,9 5,9 0,6 0,06 1,03 10 
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Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+' K+ 

NH. I KCI OAc NH•J KCI OAc NH•J OAc HCI 

1,25 1,20 1,30 1,30 0,21 0,20 
1,46 1,10 1,54 1,40 0,23 0,21 
0,45 0,40 0,24 0,24 0,25 0,25 
0,35 0,25 0,20 0,20 0,23 0,23 
0,70 0,35 0,25 0,20 0,26 0,24 

Complexo sortivo mE/100g 

T Acidez A1+ 3 
trocável T Mat 

coloidal 

KCI pH8l pH7 pH8l pH7 pH8l pH7 

o 10,18 6,73 12,99 9,54 107 79 
(J 10,00 6,40 13,28 9,68 118 86 
o 7,53 6,13 8,52 7,12 23 19 
o 7,03 5,00 7,86 5,83 23 17 
o 8,10 5,32 9,39 6,61 23 16 

3.5- LEGENDA 

Na+ 

NH. I HCI OAc 

0,05 0,03 
0,05 0,03 
0,04 0,02 
0,05 0,03 
0,08 0,03 

v 
% 

pH81 pH7 

22 
25 
12 
11 
14 

29 
34 
14 
14 
20 

81 

NH• 
ÜAC 

2,81 
3,28 
0,99 
0,83 
1,29 

100AI+3 

--
A1+ 3+81 

o 
o 
o 
o 
o 

82 

KCie 
HCI 

2,73 
2,74 
0,91 
0,71 
0,82 

1ooAI+' --
Al+3+82 

o 
o 
o 
o 
o 

A legenda de identificação dos solos da Folha SD.22 Goiás é consti
tuída de 200 unidades de mapeamento, as quais representam associa
ções de solos compostas de no máximo 3 componentes, fato circuns
tancial do nível generalizado do trabalho. O primeiro componente é o 
dominante e ocupa, dentro da unidade de mapeamento, um percen
tual de mais de 50%, em termos de ocorrência; o segundo e terceiro 
componentes são considerados subdominantes e ocupam um percen
tual entre 50 e 20%, sendo citados em ordem decrescente em termos 
de extensão. São considerados como inclusão os solos que têm ocor
rência menor que 20% e têm sua citação entre parênteses após cada 
unidade, quando ocorrem. 

O símbolo que representa a unidade é originado da classe de solo 
considerada dominante dentro da associação. 

Devido ao grande número de unidades de mapeamento constatadas 
na área, as fases de vegetação e substrato, geralmente utilizadas para 
auxiliar na separação das unidades de mapeamento, não foram consi
deradas (vide 1 -Geologia e 4- Vegetação) 

Em cada unidade de mapeamento constam os nomes dos compo
nentes e os caracteres fertilidade, textura e relevo, além de outros es
pecificas de cada tipo de solo Quando não especificada a fase de rele
vo de um componente, significa que possui a mesma do componente 
posterior. 

Sempre que um mesmo componente apresentar mais de uma desig
nação para uma mesma característica (por exemplo, Latossolo Verme
lho-Escuro distrófico e álico), significa que ambos os casos foram 
constatados e aparecerá em primeiro lugar aquele que for mais signifi
cativo em termos de ocorrência 

A ordenação das classes de solos na legenda seguiu a proposta na 
Reunião Técnica de Levantamento de Solos ( 1979). 

Seguem as unidades de mapeamento encontradas na área, que 
compõem a legenda. 

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO 
DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO 

Latossolo Vermelho-Escuro álico 

LEal Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
argilosa e muito argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo 
álico A moderado textura argilosa relevo plano e suave 
ondulado. 

LEa2 - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A mode
rado textura argilosa e Laterita Hidromórfica álica argila 
de atividade baixa A moderado textura média/argilosa 
relevo plano (lm:;lusão de Solos Concrecionários distrófi
cos com B latossólico A moderado textura argilosa e 
Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas A moderado.) 



Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 

LEd1 Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa relevo plano e suave ondulado e Latossolo 
Roxo distrófico A moderado textura argilosa relevo 
plano_ 

LEd2 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa e Latossolo Roxo distrófico A moderado 
textura argilosa relevo plano e suave ondulado. (Inclusão 
de Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argi
la de atividade baixa A moderado textura argilosa.) 

LEd3 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa relevo plano e suave ondulado. 
(Inclusão de Cambissolo distrófico argila de atividade 
baixa A moderado textura média cascalhenta.) 

LEd4 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa relevo plano e suave ondulado e Cambissolo 
distrófico argila de atividade baixa A fraco e moderado 
textura argilosa fase concrecionária relevo suave ondulado 
e plano. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distró
fico A moderado textura argilosa.) 

LEd5 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa, Latossolo Roxo distrófico A moderado textu
ra argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa muito cascalhenta relevo plano 
e suave ondulado (Inclusão de Cambissolo distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura argilosa 
mui to cascalhenta ) 

LEd6 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico A moderado textura média relevo plano e suave 
ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico concrecionário A moderado textura argilosa e 
Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada.) 

LEd7 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura média relevo plano e suave 
ondulado. 

LEdB - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa relevo plano e suave ondulado 
e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa muito cascalhenta relevo suave ondulado. 

LEd9 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa relevo suave ondulado e plano. (Inclusão de 
Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura argilosa.) 

LEd1 O - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa relevo suave ondulado e Cam
bissolo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média muito cascalhenta e argilosa muito casca
lhenta relevo suave ondulado e ondulado. 

LEd11 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa e Solos Concrecionários distró
ficos indiscriminados argila de atividade baixa A modera
do textura média e argilosa relevo suave ondulado. 
(Inclusão de Areias Quartzosas distróficas A moderado e 
Solos Litólicos distróficos concrecionários A moderado 
textura média e argilosa.) 

LEd12- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa e média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófi
co A moderado textura média e argilosa relevo plano e 
suave ondulado. (Inclusão de Solos Concrecionários dis-

tróficos indiscriminados argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada e Latossolo Roxo dis
trófico A moderado textura argilosa) 

LEd13- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textu
ra argilosa e média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófi
co concrecionário A moderado textura média e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
relevo suave ondulado e plano. (Inclusão de Solos 
Concrecionários distróficos indiscriminados argila de ativi
dade baixa A moderado textura média.) 

LEd14- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado tex
tura média relevo plano e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura média relevo suave ondu
lado. (Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica argila 
de atividade baixa A moderado textura média.) 

LEd15- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado tex
tura média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média relevo plano e suave ondulado e 
Solos Concrecionários distróficos com B latossólico A 
moderado textura média relevo suave ondulado. 

LEd16- Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado tex
tura média e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média relevo suave ondulado e plano 

LEd17 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado tex
tura argilosa cascalhenta e não cascalhenta, Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argi
losa e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura média cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta relevo plano e suave ondulado. 
(Inclusão de Late r i ta Hidromórfica distrófica aryila de 
atividade baixa A moderado textura média/argilosa e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico A 
moderado textura média/argilosa.) 

Latossolo Roxo distrófico 
LRd1 Latossolo Roxo distrófico A proeminente e chernozêmico 

textura argilosa relevo suave ondulado. Terra Roxa 
Estruturada eutrófica latossólica A moderado textura 
argilosa relevo suave ondulado e ondulado (Inclusão de 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado tex
tura argilosa e Solos Concrecionários distróficos com B 
latossólico A moderado textura argilosa ) 

LRd2 - Latossolo Roxo distrófico A proeminente textura argilosa 
relevo plano e suave ondulado e Terra Roxa Estruturada 
eutrófica A chernozêmico textura argilosa relevo suave 
ondulado e ondulado. 

LRd3 - Latossolo Roxo distrófico A moderado e proeminente 
textura argilosa relevo suave ondulado. (Inclusão de Terra 
Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico textura 
argilosa.) 

LRd4 - Latossolo Roxo distrófico A moderado textura argilosa, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado tex
tura argilosa relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa e Terra Roxa Estruturada distrófica latossó
lica A moderado textura argilosa ) 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico 
LVa1 Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 

argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A mode
rado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro distró
fico e álico A moderado textura argilosa relevo plano. 
(Inclusão de Solos Concrecionários distróficos com B 
latossólico A moderado textura argilosa e Glei Pouco 
Húmico distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa.) 

LVa2 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
média e argilosa relevo plano e suave ondulado. 
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Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

LVd1 Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa relevo plano. (Inclusão de Latossolo Verme
lho-Amarelo álico A moderado textura argilosa.) 

LVd2 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura média relevo plano. 
(Inclusão de Areias Quartzosas distróficas A moderado.) 

L Vd3 - Latos solo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta e Cambissolo distrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura média cascalhenta e 
não cascalhenta.) 

L Vd4 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa e Solos Concrecionários distróficos com B 
latossólico A moderado textura indiscriminada relevo 
plano e suave ondulado. 

LVd5 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa relevo plano e Solos Concrecio
nários álicos indiscriminados argila de atividade baixa A 
moderado textura média relevo suave ondulado. (Inclusão 
de Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura média/argilosa e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
média.) 

L Vd6 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa relevo plano e suave ondulado e Cambissolo 
distrófico argila de atividade baixa A fraco e moderado 
textura média cascalhenta e não cascalhenta e argilosa 
cascalhenta e não cascalhenta fase pedregosa relevo suave 
ondulado e ondulado. (Inclusão de Solos Litólicos 
distróficos A fraco textura indiscriminada cascalhenta fase 
pedregosa.) 

LVd7 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura média relevo plano e suave 
ondulado. (Inclusão de Solos Concrecionários distróficos 
indiscriminados argila de atividade baixa A moderado 
textura média.) 

L Vd8 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa relevo plano e suave ondulado 
e Latossolo Vermelho-Amarelo distr6fico A moderado 
textura argilosa muito cascalhenta relevo suave ondulado. 

L Vd9 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
concrecionário A moderado textura argilosa e média 
relevo suave ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa concrecionário A 
moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado e 
ondulado. (Inclusão de Solos Concrecionários distróficos 
indiscriminados argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa e Solos Litólicos distróficos A moderado 
textura média cascalhenta.) 

LVd10- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa muito cascalhenta relevo suave 
ondulado e Cambissolo distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura média cascalhenta e não cascalhenta 
e argilosa cascalhenta e não cascalhenta relevo suave 
ondulado e ondulado. (Inclusão de Cambissolo álico argila 
de atividade baixa A moderado textura média casca
lhenta.) 
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LVd11 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa e média, Laterita Hidromórfica distrófica 
argila de atividade baixa A moderado textura média/argi
losa relevo plano e Solos Concrecionários distróficos 
indiscriminados argila de atividade baixa A moderado 
textura indiscriminada relevo plano e suave ondulado. 
(Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
pl(ntico A moderado textura argilosa e Latossolo Verme
lho-Amarelo álico A moderado textura média.) 

LVd12- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa e média, Latossolo Vermelho-Amarelo distró
fico concrecionário A moderado textura média e argilosa 
e Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa 
e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa concrecionário A moderado textura média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta e arenosa/média.) 

LVd13- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura média e argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro A 
moderado textura média e argilosa relevo plano e Solos 
Concrecionários distróficos indiscriminados argila de ativi
dade baixa A moderado textura média relevo suave 
ondulado. (Inclusão de Areias Quartzosas distróficas A 
moderado.) 

L Vd 14 - Latossolo Vermelho-Amarelo distr6fico A moderado tex
tura média e argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro distró
fico A moderado textura argilosa e Solos Concrecionários 
distróficos indiscriminados argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada relevo suave ondulado e 
plano. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distró
fico concrecionário A moderado textura argilosa e média.) 

LVd15- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média relevo plano. (1 nclusão de Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico podzólico A mo
derado textura média.) 

LVd16- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
plíntico A moderado textura média relevo plano. (Inclu
são de Latossolo Amarelo distrófico A moderado textura 
média e Laterita Hidrom6rfica distr6fica argila de ativi
dade baixa A moderado textura média.) 

LVd17- Latossolo Vermelho-Amarelo distr6fico A moderado tex
tura média e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa pl íntico A moderado textura 
arenosa/média relevo plano. (Inclusão de Areias Quartzo
sas Hidromórficas distróficas A moderado e Laterita 
Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa A mode
rado textura arenosa/média.) 

LVd18- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média e Glei Pouco Húmico distrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura indiscriminada relevo 
plano. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distró
fico concrecionário A moderado textura média.) 

LVd19 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média e Areias Quartzosas distróficas A moderado 
relevo plano. 

LVd20 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
pl(ntico A moderado textura média e Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico concrecionário A moderado tex
tura média relevo plano. (Inclusão de Solos Concrecioná
rios distróficos com B latossólico A moderado textura 
média e Laterita Hidromórfica distrófica argila de ativi
dade baixa A moderado textura arenosa/média.) 

LVd21 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 



plrntico A moderado textura média e Laterita Hidromór
fica distrófica argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano. (Inclusão de Podzó
lico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico A moderado 
textura arenosa/média e Latossolo Amarelo distrófico 
pl(ntico A moderado textura média.) 

LVd22 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média relevo plano e suave ondulado e Areias 
Quartzosas distróficas A moderado relevo plano. (Inclusão 
de Latosso/o Vermelho-Amare/o distrófico A moderado 
textura argilosa.) 

LVd23- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média e Areias Quartzosas distróficas A moderado 
relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Glei Pouco 
Húmico distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média e argilosa e Laterita Hidromórfica distrófica 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/ 
média e média/argilosa.) 

L Vd24 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura média e Areias Quartzosas distróficas A 
moderado relevo plano e suave ondulado. 

LVd25- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média e Latosso/o Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura média relevo plano e suave ondulado e 
Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo suave 
ondulado (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo á li
co latossólico A moderado textura arenosa/média ) 

L Vd26 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico A moderado textura argilosa relevo plano e 
suave ondulado (Inclusão de Cambisso/o distrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura média cascalhenta 
e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico A mode
rado textura média ) 

LVd27 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Solos Concrecionários distróficos com B 
latossólico A moderado textura média e Areias Quartzosas 
distróficas A moderado relevo plano e suave ondulado 
(Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Amare/o 
distrófico concrecionário A moderado textura média.) 

L Vd28 - Latosso/o Vermelho-Amare/o distrófico A moderado tex
tura média e Latosso/o Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura média relevo suave ondulado e Cambis
solo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média cascalhenta relevo ondulado. (Inclusão de 
Latossolo Vermelho-Amare/o distrófico A moderado tex
tura argilosa e Solos Concrecionários distróficos indiscri
minados argila de atividade baixa A moderado textura 
média.) 

LVd29- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura média e Areias Quartzosas distróficas A 
moderado relevo suave ondulado. 

LVd30- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Latosso/o Vermelho-Amare/o distrófico A 
moderado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico A moderado textura média relevo suave ondula
do. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e 
álico A moderado textura argilosa e Areias Quartzosas 
distróficas A moderado.) 

LVd31 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa e Solos Concrecionários distró
ficos com B /atossólico A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado. 

LVd32- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Latosso/o Vermelho-Amare/o distrófico A 
moderado textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa relevo suave ondulado e ondulado. (Inclu
são de Solos Concrecionários distróficos com B latossólico 
A moderado textura média.) 

LVd33 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário A 
moderado textura argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura argilosa relevo suave 
ondulado e Solos Concrecionários distróficos indiscrimi
nados argila de atividade baixa A moderado textura média 
relevo suave ondulado e ondulado. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico concrecionário A moderado textura 
média.) 

LVd34 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico pl íntico A mode
rado textura argilosa relevo plano, Latosso/o Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa relevo 
plano e suave ondulado e Laterita Hidromórfica distrófica 
argila de atividade baixa A moderado textura argilosa 
relevo plano. (Inclusão de Latossolo Amarelo distrófico 
pl(ntico A moderado textura argilosa) 

Terra Roxa Estruturada eutrófica 

TRe1 Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico textura 
muito argilosa e argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico argila de atividade baixa A chernozêmico 
textura média/argilosa fase pedregosa e Brunizém Averme
lhado textura argilosa relevo ondulado e forte ondulado. 
(Inclusão de Latossolo Roxo distrófico A proeminente 
textura argilosa ) 

TRe2 - Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico textura 
argilosa e muito argilosa, Terra Roxa Estruturada eutró
fica /atossó/ica A moderado e chernozêmico textura 
argilosa e muito argilosa relevo suave ondulado e ondu
lado e Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo 
ondulado (Inclusão de Latossolo Roxo distrófico A 
proeminente textura argilosa ) 

TRe3 - Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico textura 
argilosa e muito argilosa relevo ondulado e suave ondu
lado e Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo 
ondulado e forte ondulado. 

Terra Roxa Estruturada Similar distrófica 

TSd1 Terra Roxa Estruturada Similar distrófica A proeminente 
textura argilosa relevo suave ondulado e ondulado, Terra 
Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico textura 
argilosa relevo ondulado e Latossolo Roxo distrófico A 
proeminente textura argilosa relevo plano e suave ondu
lado 

TSd2 - Terra Roxa Estruturada Similar distrófica A moderado 
textura argilosa relevo suave ondulado e ondulado, Bruni
zém Avermelhado textura argilosa relevo ondulado (In
clusão de Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozê
mico textura argilosa ) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

PE 1 Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A chernozêmico textura argilosa e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
proeminente textura argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado. (Inclusão de Brunizém Avermelhado textura 
argilosa.) 

PE2 Podzó/ico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi
dade baixa A moderado e chernozêmico textura argilosa, 
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PE3 

PE4 

PE5 

PE6 

PE7 

PE8 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atiVI
dade baixa A moderado textura argilosa cascalhenta 
relevo ondulado e forte ondulado e Cambissolo distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura argilosa 
muito cascalhenta relevo forte ondulado. 

Podzónco Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado e chernozêmico textura média/argi· 
tosa, Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico 
textura argilosa relevo suave ondulado e ondulado e Solos 
Litólicos distróficos A moderado textura média cascalhen
ta relevo ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho· 
Escuro distrófico A moderado textura argilosa.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média/argilosa e Cambis
solo eutrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa relevo suave ondulado e ondulado. (In
clusão de Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A 
moderado textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa fase pedregosa.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi· 
dade baixa A moderado textura argilosa relevo suave 
ondulado e ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa muito cascalhenta relevo ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi· 
dade baixa A moderado textura média/argilosa relevo 
suave ondulado e ondulado e Solos Litólicos distróficos A 
moderado textura indiscriminada relevo ondulado e forte 
ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico A moderado textura média.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa cascalhenta, 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa relevo ondulado e 
suave ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado. (Inclusão de Cambissolo distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura argilosa 
muito cascalhenta.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado, 
Solos Litólicos eutróficos A moderado textura indiscrimi· 
nada cascalhenta relevo forte ondulado e Cambissolo 
eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
indiscriminada cascalhenta relevo ondulado e forte ondu
lado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico 

PVa Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A mo
derado textura argilosa relevo plano. (Inclusão de Cambis
solo álico argila de atividade baixa A moderado textura 
média.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

PVd1 Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de at1v1· 
dade baixa A proeminente textura média/argilosa, 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi· 
dade baixa A moderado e chernozêmico textura média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa e Solos 
Concrecionários distróficos com B textura! argila de 
atividade baixa textura indiscriminada relevo ondulado. 

PVd2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi· 
dade baixa A moderado textura argilosa e Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa 
relevo plano. (Inclusão de Solos Concrecionários distró-
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ficas indiscriminados argila de atividade baixa A mode· 
rado textura argilosa.) 

PVd3 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de at1v1· 
dade baixa A moderado textura média/argilosa relevo 
suave ondulado, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
concrecionário e não concrecionário A moderado textura 
argilosa relevo plano e suave ondulado e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta 
relevo suave ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho· 
Escuro distrófico A moderado textura argilosa e Podzó· 
lico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico A moderado 
textura média/argilosa.) 

PVd4 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de at1v1· 
dade baixa A moderado textura argilosa relevo ondulado e 
suave ondulado, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
A moderado textura argilosa relevo suave ondulado e 
Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode· 
rado textura média muito cascalhenta e argilosa muito 
cascalhenta relevo ondulado. 

PVd5 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa, Cambissolo 
distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
indiscriminada relevo ondulado e Solos Litólícos distró
ficos A moderado textura indiscriminada relevo ondulado 
e forte ondulado. 

PVd6 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média/argilosa, Terra 
Roxa Estruturada distrófica A moderado textura argilosa 
e Solos Litólicos distróficos A moderado textura argilosa 
cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado. 

PVd7 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado e proeminente textura média 
cascalhenta/argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutró
fico argila de atividade baixa A moderado e chernozêmico 
textura média/argilosa relevo ondulado e Latossolo Ver
melho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado. 

PVd8 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa cascalhenta e 
Solos Concrecionários distróficos com B textura! argila de 
atividade baixa A moderado textura indiscriminada relevo 
suave ondulado e ondulado. (Inclusão de Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura argilosa cascalhenta.) 

PVd9 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa concrecionário A moderado textura média/ 
argilosa, Solos Concrecionários distróficos com B textura! 
argila de atividade baixa A moderado textura indiscrimi
nada e Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo 
suave ondulado e ondulado. (Inclusão de Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura indiscriminada.) 

PVd10- Podzólico Vermelho-Amarelo distrótico argila de atiVI
dade baixa A moderado textura argilosa muito cascalhen
ta relevo ondulado e suave ondulado, Podzólico Verme
lho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura argilosa relevo suave ondulado e Cambissolo 
distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média muito cascalhenta e argilosa muito cascalhenta 
relevo ondulado. 

PVd11 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa raso A moderado textura argilosa relevo 
ondulado, Solos Litólicos distróficos A moderado textura 
argilosa cascalhenta relevo forte ondulado e Areias Quart· 
zosas distróficas A moderado relevo suave ondulado. 

PVd12- Podzól i co Vermelho-Amarelo distrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa muito 
cascalhenta relevo forte ondulado, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 



textura argilosa relevo ondulado e suave ondulado e Solos 
Litólicos distróficos A moderado textura argilosa muito 
cascalhenta relevo forte ondulado e montanhoso. (In
clusão de Afloramentos Rochosos.) 

PVd13- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa pl rntico A moderado textura arenosa/média 
relevo plano, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média relevo plano e suave ondulado e 
Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo plano 
(Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média.) 

PVd14- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A proeminente textura média cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta fase pedregosa e não pedregosa, 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativi
dade baixa A chernozêmico textura média cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado e 
Solos Litólicos eutróficos A chernozêmico textura argi
losa cascalhenta fase pedregosa relevo forte ondulado e 
montanhoso. (Inclusão de Afloramentos Rochosos.) 

PVd15- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado e proeminente textura média 
cascalhenta/argilosa com cascalho fase pedregosa e Solos 
Litólicos distróficos A moderado textura argilosa casca
lhenta relevo ondulado e forte ondulado. (Inclusão de 
Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta e argilosa cascalhen~a fase 
pedregosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa.) 

PVd16 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta e média/argilosa relevo suave ondu
lado, Solos Concrecionários distróficos com B textura! 
argila de atividade baixa A moderado textura média/argi
losa e Solos Litólicos distróficos A moderado textura 
indiscriminada cascalhenta relevo ondulado e forte ondu
lado. (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo Eu tráfico 
argila de atividade baixa A moderado textura média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta e Afloramentos Ro
chosos.) 

PVd 17 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média cascalhenta/argilo
sa cascalhenta e Cambissolo distrófico argila de atividade 
baixa A moderado textura média cascalhenta relevo suave 
ondulado e ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa ) 

PVd18- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta relevo ondulado e suave ondulado, 
Solos Litólicos distróficos A moderado textura argilosa 
cascalhenta e média cascalhenta relevo ondulado e Podzó
lico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado 
e ondulado. 

PVd19- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média cascalhenta/argi
losa cascalhenta relev.o ondulado e Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa relevo suave ondulado. (Inclusão 
de Areias Quartzosas distróficas A moderado.) 

PVd20 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa raso A moderado textura média cascalhenta/ 
argilosa, Cambissolo distrófico latossólico e não latossóli
co argila de atividade baixa A moderado textura média 
cascalhenta relevo ondulado e Solos Litólicos distróficos 
A moderado textura média cascalhenta relevo ondulado 
e forte ondulado. (Inclusão de Afloramentos Rochosos e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média.) 

PVd21 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atiVI
dade baixa concrecionário A proeminente e moderado 
textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedre
gosa e não pedregosa, Cambissolo distrófico argila de 
atividade, baixa A moderado textura média cascalhenta e 
Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscrimi
nada cascalhenta relevo suave ondulado e ondulado. 
(Inclusão de Vertissolo A moderado textura argilosa e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa ) 

PVd22 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa concrecionário A moderado e proeminente 
textura média cascalhenta/argilosa com cascalho fase 
pedregosa e não pedregosa e Solos Concrecionários 
distróficos com B textura! argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado e 
ondulado (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média e Cambissolo distrófico argila de atividade 
baixa concrecionário A moderado textura argilosa casca
lhenta.) 

PVd23 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa concrecionário A moderado textura média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo suave ondulado e 
ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura argilosa cascalhenta e não cascalhenta e 
média cascalhenta e não cascalhenta relevo suave ondu
lado. (Inclusão de Solos Concrecionários distróficos indis
criminados argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa ) 

PVd24 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A proeminente textura média cascalhenta/ 
argilosa fase pedregosa, Terra Roxa Estruturada distrófica 
A proeminente textura argilosa relevo suave ondulado e 
ondulado e Latossolo Roxo distrófico A proeminente 
textura argilosa relevo suave ondulado (Inclusão de Solos 
Concrecionários distróficos indiscriminados argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa e Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa) 

PVd25 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média muito cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta fase pedregosa e não pedregosa e 
arenosa cascalhenta/média com cascalho fase pedregosa e 
não pedregosa relevo plano e suave ondulado, Solos 
Concrecionários distróficos indiscriminados argila de ativi
dade baixa A moderado textura indiscriminada relevo 
suave ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
A moderado textura média relevo plano e suave ondulado. 
(Inclusão de Solos Litólicos distróficos A moderado 
textura média cascalhenta fase pedregosa e não pedregosa 
e Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média muito cascalhenta ) 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico 

PVLdl - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico A 
moderado textura média/argilosa, Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura média/argi
losa cascalhenta e não cascalhenta relevo ondulado 
(Inclusão de Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico latossólico A moderado textura média.) 

PVLd2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico A 
moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado, 
Cambissolo distrófico latossólico e não latossólico argila 
de atividade baixa A moderado textura média cascalhenta 
relevo suave ondulado e ondulado e Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura indiscriminada cascalhen
ta relevo ondulado. (Inclusão de Podzólico Vermelho-

PEDOLOGIA/431 



Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argi
losa.) 

Brunizém Avermelhado 

BV1 Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo forte ondu
lado e Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico 
textura argilosa relevo ondulado e forte ondulado 

BV2 

BV3 

Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo forte ondu
lado, Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico 
textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura argilosa 
relevo ondulado e forte ondulado 

Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo forte ondu
lado, Brunizém Avermelhado textura argilosa fase 
pedregosa e rochosa relevo forte ondulado e montanhoso 
e Terra Roxa Estruturada eutrófica A chernozêmico 
textura argilosa relevo ondulado e forte ondulado. 

Cambissolo álico 

Ca1 Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média e Podzólico Vermelho-Amar~lo álico argila 
de atividade baixa A moderado textura média/argilosa 
relevo suave ondulado (Inclusão de Solos Concrecionários 
álicos indiscriminados argila de atividade baixa textura 
média.) 

Ca2 Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média relevo suave ondulado e Solos Litólicos 
álicos A moderado textura indiscriminada relevo ondu
lado. 

Ca3 

Ca4 

Ca5 

Ca6 

Ca7 

Ca8 

Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média, Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila 
de atividade baixa A moderado textura média/argilosa re
levo suave ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico A moderado textura argilosa relevo plano 

Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média, Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila 
de atividade baixa A moderado textura média/argilosa 
relevo suave ondulado e ondulado e Solos Litólicos álicos 
A moderado textura indiscriminada relevo forte ondu
lado. 

Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média cascalhenta e não cascalhenta, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
raso A moderado textura média/argilosa e Terra Roxa 
Estruturada distrófica A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado e ondulado. (Inclusão de Latossolo Roxo 
distrófico A moderado textura argilosa ) 

Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa fase concrecionária relevo ondulado e 
suave ondulado e Latossolo Vermelho-Escuro álico A 
moderado textura argilosa relevo plano e suave ondulado. 
(Inclusão de Solos Concrecionários distróficos com 8 
textura! argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo álico A 
moderado textura argilosa ) 

Cambissolo álico e distrófico argila de atividade baixa A 
fraco e moderado textura argilosa fase concrecionária 
relevo ondulado e forte ondulado e Solos Litólicos álicos 
e distróficos A fraco e moderado textura média fase 
pedregosa relevo forte ondulado e montanhoso. (Inclusão 
de Afloramentos Rochosos.) 

Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa cascalhenta fase concrecionâria e Solos 
Litólicos álicos A moderado textura média cascalhenta 
fase pedregosa relevo forte ondulado e montanhoso 
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Ca9 

(Inclusão de Cambissolo álico argila de atividade baixa A 
fraco e moderado textura argilosa fase concrecionária.) 

Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa cascalhenta fase concrecionária e não 
concrecionária relevo ondulado e suave ondulado e Solos 
Litólicos álicos A moderado e fraco textura média relevo 
ondulado e forte ondulado. (Inclusão de Afloramentos 
Rochosos.) 

Cambissolo distrófico 

Cd1 Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura média relevo suave ondulado e ondulado, Solos 
Concrecionários distróficos indiscriminados argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa relevo ondulado e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média/argilosa relevo 
suave ondulado (Inclusão de Cambissolo eutrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura média.) 

Cd2 

Cd3 

Cd4 

Cd5 

Cd6 

Cd7 

Cd8 

Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média muito cascalhenta e argilosa muito 
cascalhenta relevo suave ondulado e ondulado, Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argi
losa muito cascalhenta relevo suave ondulado e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argi
losa relevo plano e suave ondulado. 

Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média muito cascalhenta e argilosa muito 
cascalhenta relevo ondulado, Solos Litólicos distróficos A 
moderado textura média muito cascalhenta relevo ondu
lado e forte ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura argilosa muito cascalhenta 
e média muito cascalhenta relevo suave ondulado 

Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média muito cascalhenta e argilosa muito 
cascalhenta relevo forte ondulado e ondulado, Solos 
Litólicos distróficos A moderado textura média muito 
cascalhenta relevo forte ondulado e montanhoso e Podzó
lico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa e Afloramentos Rochosos) 

Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média muito cascalhenta e argilosa muito 
cascalhenta relevo forte ondulado e ondulado e Solos 
Litólicos distróficos A moderado textu'ra média relevo 
forte ondulado e montanhoso. 

Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta relevo suave ondulado e 
Solos Litólicos distróficos A moderado textura média 
cascalhenta relevo suave ondulado e ondulado. (Inclusão 
de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ati
vidade baixa A moderado textura média cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta.) 

Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta, Solos Litólicos distró
ficos concrecionários e não concrecionários A moderado 
textura média cascalhenta e Solos Concrecionários distró
ficos indiscriminados argila de atividade baixa A mode
rado textura indiscriminada relevo suave ondulado e 
ondulado (Inclusão de Solos Litólicos eutróficos A 
moderado textura média muito cascalhenta e Areias 
Quartzosas distróficas A moderado.) 

Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta relevo suave ondulado e 
ondulado, Solos Litólicos distróficos e eutróficos A 
moderado textura média muito cascalhenta relevo ondu
lado e forte ondulado e Regossolo distrófico argila de 



Cd9 

atividade baixa A moderado textura média relevo plano 
e suave ondulado. (Inclusão de Afloramentos Rochosos.) 

Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta relevo ondulado, Solos 
Litólicos distróficos A moderado textura média casca-
lhenta e argilosa cascalhenta relevo forte ondulado e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média/argilosa relevo 
ondulado. 

Cd10 - Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta e Solos Litólicos distró
ficos A moderado textura indiscriminada muito casca
lhenta relevo ondulado e forte ondulado. (Inclusão de 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa cascalhenta e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex-
tura argilosa e média.) 

Cd11 Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta e não cascalhenta relevo 
ondulado e suave ondulado, Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado e Solos Litólicos distróficos A moderado 
textura média cascalhenta e argilosa cascalhenta relevo 
ondulado 

Cambissolo eutrófico 

Ce Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura argilosa, Solos Litólicos eutróficos A mode
rado textura média e Brunizém Avermelhado textura 
argilosa relevo ondulado e forte ondulado. 

Late ri ta H idromórfica álica 

Hla1 Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa, Laterita Hidromórfica álica 
argila de atividade baixa abrúptica A moderado textura 
média/argilosa e Planossolo álico argila de atividade 
baixa plíntico A moderado textura média/argilosa relevo 
plano. (Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica argi· 
la de atividade baixa A moderado textura média/argilosa 
e Latossolo Amarelo distrófico plíntico A moderado 
textura argilosa.) 

Hla2 - Laterita Hidromórfica álica e distrófica argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa e média/ 
argilosa, Laterita Hidromórfica eutrófica argila de ativi· 
dade baixa A moderado textura argilosa e média/argilosa 
e Latossolo Vermelho-Amarelo álico plíntico A mode· 
rado textura média e argilosa relevo plano. (Inclusão de 
Latossolo Amarelo álico pl(ntico A moderado textura 
argilosa e média e Planossolo álico argila de atividade 
baixa plíntico A moderado textura média/argilosa.) 

Hla3 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa, Latossolo Vermelho· 
Amarelo álico plíntico A moderado textura argilosa e 
Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado rele
vo plano (Inclusão de Glei Pouco Húmico distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura argilosa.) 

Hla4 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa e média, Latossolo 
Vermelho-Amarelo á li co pl íntico A moderado textura 
argilosa e Planossolo álico argila de atividade baixa e alta 
plfntico A moderado textura média argilosa relevo 
plano. (Inclusão de Glei Pouco Húmico álico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa e Laterita 
Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa.) 

Hla5 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média, Laterita Hidromórfica 
álica argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa e Areias Ouartzosas Hidromórficas álicas 

A moderado relevo plano. (Inclusão de Laterita Hidro
mórfica distrófica argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média.) 

Laterita Hidromórfica distrófica 

Hld1 Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura média/argilosa, Latossolo Amarelo 
distrófico plíntico A moderado textura argilosa e Podzó
lico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade 
baixa plíntico A moderado textura média relevo plano. 
(Inclusão de Glei Pouco Húmico distrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa e Laterita 
Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa.) 

Hld2 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura média/argilosa, Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico plíntico A moderado textura 
argilosa e Glei Pouco Húmico distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura argilosa relevo plano 
!Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mode
rado textura média e Glei Húmico álico argila de atividade 
baixa A moderado textura argilosa ) 

Hld3 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura arenosa/média e média/argilosa, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico pl(ntico A 
moderado textura média e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura média relevo plano 

Hld4 - Laterita H idromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura arenosa/média, Solos Concre
cionários distróficos indiscriminados argila de atividade 
baixa A moderado textura média e Areias Quartzosas 
distróficas A moderado relevo plano 

Glei Húmico eutrófico 

HGHe - Glei H úmico eu tráfico argila de atividade baixa A 
chernozêmico textura argilosa e Solos Aluviais distró
ficos argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo plano. 

Glei Pouco Húmico distrófico 

HGPd1 - Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura argilosa, Glei Húmico eutrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura argilosa e 
Solos Aluviais distróficos argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada relevo plano (Inclusão 
de Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade 
baixa A moderado textura indiscriminada e Glei Pouco 
Húmico distrófico e álico argila de atividade baixa A 
moderado textura média.) 

HGPd2- Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa, Solos Aluviais distróficos 
argila de atividade baixa A moderado textura média e 
Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura média relevo plano. (Inclusão de 
Solos Aluviais álicos argila de atividade baixa A mode
rado textura indiscriminada e Laterita Hidromórfica 
distrófica e eutrófica argila de atividade baixa A mode
rado textura argilosa ) 

HGPd3- Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura indiscriminada e Laterita Hidromór
fica distrófica e álica argila de atividade baixa A mode
rado textura média e média/argilosa relevo plano 

HGPd4 - Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura indiscriminada e Areias Ouartzosas 
Hidromórficas distróficas A moderado relevo plano 

HGPd5- Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura indiscriminada e Solos Aluviais 
distróficos argila de atividade baixa A moderado textura 
indiscriminada relevo plano. (Inclusão de Areias 

PEDOLOGIA/433 



Quartzosas distróficas A moderado e Solos Aluviais 
eutróficos argila de atividade baixa A moderado textura 
indiscriminada) 

HGPd6 - Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura indiscriminada, Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico pl(ntico A moderado textura 
média e Solos Aluviais distróficos argila de atividade 
baixa A moderado textura indiscriminada relevo plano. 
(Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica argila de 
atividade baixa A moderado textura média/argilosa.) 

HGPd7- Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura média, Laterita Hidromórfica dis
trófica e álica argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa e média/argilosa e Latossolo Venmelho
Amarelo distrófico A moderado textura média relevo 
plano (Inclusão de Glei Pouco Húmico eutrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura argilosa ) 

Areias Quartzosas H idromórficas ál icas 

HAQa - Areias Quartzosas H idromórficas álicas A moderado e 
Areias Quartzosas álicas A moderado relevo plano. 
(Inclusão d~ Late ri ta Hidromórfica álica argila de ativi
dade baixa A moderado textura média/argilosa) 

Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas 

HAQd1 - Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas A moderado 
e Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
A moderado textura argilosa relevo plano. (Inclusão de 
Areias Quartzosas distróficas A moderado) 

HAQd2- Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas A mode
rado, Areias Quartzosas distróficas A moderado e Late
rita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média relevo plano. 

Areias Qua rtzosas ál i c as 

AQa1 Areias Quartzosas álicas A moderado e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
relevo plano (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura argilosa e Glei Pouco 
Húmico distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média ) 

AQa2 - Areias Quartzosas álicas A moderado e Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico A moderado textura média relevo 
plano e suave ondulado (Inclusão de Solos Concrecio
nários distróficos com B latossólico A moderado textura 
indiscriminada.) 

AQa3 - Areias Quartzosas álicas A moderado e Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico e álico A moderado textura 
média relevo suave ondulado. (Inclusão de Solos Concre
cionários distróficos com B latossólico A moderado 
textura indiscriminada) 

AQa4 - Areias Ouartzosas álicas A moderado e Podzólico Ver
melho-Amarelo álico argila de atividade baixa A mo
derado textura arenosa/média relevo suave ondulado. 
(Inclusão de Areias Quartzosas distróficas A moderado ) 

AQa5 - Areias Quartzosas álicas A moderado, Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico A moderado textura média e 
Solos Concrecionários distróficos com B latossólico A 
moderado textura indiscriminada relevo suave ondulado. 

Areias Quartzosas distróficas 

AQd1 Areias Quartzosas distróficas A moderado, Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
e Latossolo Amarelo distrófico A moderado textura 
média relevo plano. 

AQd2 - Areias Quartzosas distróficas A moderado, Laterita 
Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa A 
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moderado textura média/argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura média relevo 
plano. 

AQd3 - Areias Ouartzosas distróficas A moderado, Areias Ouart
zosas Hidromórficas distróficas e álicas A moderado e 
Latossolo Venmelho-Amarelo distrófico pl(ntico e não 
pl(ntico A moderado textura média relevo plano (Inclu
são de Laterita Hidromórfica álica argila de atividade 
baixa A moderado textura média/argilosa e Glei Pouco 
Húmico distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa.) 

AQd4 - Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo plano e 
suave ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distró
fico A moderado textura média relevo plano 

AQd5 - Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo plano e 
suave ondulado, Areias Quartzosas Hidromórficas distró
ficas A moderado relevo suave ondulado e Laterita 
Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média relevo plano e suave 
ondulado. 

AQd6 - Areias Quartzosas distróficas A moderado e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico e álico A moderado textu
ra média relevo suave ondulado e plano 

AQd7 - Areias Quartzosas distróficas A moderado e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
relevo suave ondulado (Inclusão de Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura arenosa e Afloramentos 
Rochosos.) 

AQd8 - Areias Quartzosas distróficas A moderado e Solos Con
crecionários distróficos indiscriminados argila de ativi
dade baixa A moderado textura indiscriminada relevo 
suave ondulado 

AQd9 - Areias Quartzosas distróficas A moderado, Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
relevo suave ondulado e Solos Litólicos distróficos A 
moderado textura indiscriminada relevo ondulado e 
forte ondulado. (Inclusão de Afloramentos Rochosos e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa abrúptico A moderado textura arenosa/ 
média) 

AQd1 O - Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo suave 
ondulado, Solos Litólicos distróficos concrecionários A 
moderado textura arenosa e Solos Concrecionários dis
tróficos indiscriminados argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada relevo ondulado. 

AQd11 - Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo suave 
ondulado, Solos Litólicos distróficos A moderado tex
tura arenosa relevo suave ondulado e ondulado e Aflora
mentos Rochosos relevo forte ondulado. 

AQd12- Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo suave 
ondulado, Podzólico \.érrnelho-Amarelo distrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura arenosa/média 
relevo suave ondulado e ondulado e Latossolo Venme
lho-Amarelo distrófico A moderado textura média relevo 
suave ondulado 

Solos Litólicos álicos 

Ra1 Solos Litólicos álicos A moderado textura indiscri
minada relevo ondulado e suave ondulado, Cambissolo 
álico argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo suave ondulado e Afloramentos Rochosos 
relevo ondulado. 

Ra2 Solos Litólicos álicos A moderado textura indiscrimi
nada relevo forte ondulado e ondulado, Cambissolo álico 
argila de atividade baixa A moderado textura média e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado e ondulado. 



Ra3 

Ra4 

Solos Litólicos álicos A moderado textura argilosa casca
lhenta, Areias Quartzosas distróficas A moderado e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa raso A moderado textura argilosa cascalhenta 
relevo suave ondulado. 

Solos Litólicos álicos A moderado textura média casca
lhenta relevo escarpado e montanhoso e Cambissolo 
álico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa relevo forte ondulado e montanhoso. 

Solos Litólicos distróficos 

Rd1 Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscri
minada, Solos Concrecionários distróficos indiscri
minados argila de atividade baixa A moderado textura 
indiscriminada relevo ondulado e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura média relevo 
suave ondulado. 

Rd2 Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscri
minada e Afloramentos Rochosos relevo forte ondulado. 
(Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta.) 

Rd3 Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscri
minada relevo forte ondulado e Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo 
ondulado e Afloramentos Rochosos relevo forte ondu
lado. 

Rd4 

Rd5 

Rd6 

Rd7 

Rd8 

Rd9 

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média 
relevo ondulado, Afloramentos Rochosos relevo forte 
ondulado e Areias Quartzosas distróficas A moderado 
relevo suave ondulado. 

Solos Litólicos distróficos A moderado textura média 
relevo forte ondulado e Afloramentos Rochosos relevo 
forte ondulado e escarpado. 

Solos Litólicos distróficos A moderado textura argilosa 
cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado, Cambis
solo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média cascalhenta e não cascalhenta e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa relevo ondulado. 
(Inclusão de Afloramentos Rochosos.) 

Solos Litólicos distróficos e eutróficos A moderado 
textura argilosa muito cascalhenta e média muito casca
lhenta relevo forte ondulado e montanhoso, Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa e 
alta A moderado textura argilosa muito cascalhenta 
relevo ondulado e forte ondulado e Afloramentos 
Rochosos relevo forte ondulado e montunhoso. (I nclu
são de Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média muito cascalhenta e Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A 
moderado textura média com cascalho.) 

Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscri
minada cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa raso concrecionário A moderado textura argilo
sa relevo ondulado. (Inclusão de Cambissolo distrófico ar
gila de atividade baixa A moderado textura indiscrimina
da.) 

Solos Litólicos distróficos concrecionários A moderado 
textura indiscriminada relevo ondulado e forte ondulado, 
Solos Concrecionários distróficos com B textura! argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada re
levo ondulado e Afloramentos Rochosos relevo forte mi
dulado. (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico argila de atividade baixa A moderado textura mé
dia cascalhenta/argilosa cascalhenta.) 

Rd10 - Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscri
minada cascalhenta, Podzólico Vermelho-Amarelo distró
fico argila de atividade baixa A moderado textura média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo forte ondulado e 
montanhoso e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura média casca
lhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa relevo forte on
dulado e ondulado. (Inclusão de Afloramentos Rochosos 
e Solos Concrecionários distr6ficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada.) 

Rd11 - Solos Litólicos distróficos A moderado textura média cas
calhenta relevo ondulado e forte ondulado, Cambissolo 
distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média cascalhenta relevo suave ondulado e ondulado e 
Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo ondulado. 

Rd12 - Solos Litólicos distróficos concrecionários A moderado 
textura média cascalhenta e Solos Concrecionários distró
ficos indiscriminados argila de atividade baixa A modera
do textura média relevo ondulado e forte ondulado. (In
clusão de Afloramentos Rochosos.) 

Rd13 - Solos Litólicos distróficos A moderado textura média cas
calhenta e não cascalhenta relevo forte ondulado e Aflora
mentos Rochosos relevo montanhoso. (Inclusão de Cam
bissolo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média cascalhenta e Podzólico Vermelho·Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média cascalhenta.) 

Rd14 - Solos Litólicos distróficos A fraco textura média fase pe
dregosa relevo forte ondulado e montanhoso, Cambisso
lo distrófico argila de atividade baixa A moderada textura 
argilosa fase pedregosa e Afloramentos Rochosos relevo 
ondulado e forte ondulado. 

Rd15 - Solos Litólicos distróficos A moderado textura média cas
calhenta fase pedregosa relevo ondulado e forte ondulado 
e Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta e argilosa cascalhenta fase 
pedregosa relevo ondulado. (Inclusão de Afloramentos 
Rochosos.) 

Rd16 - Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscri 
minada cascalhenta fase pedregosa e não pedregosa e Aflo
ramentos Rochosos relevo montanhoso e forte ondulado. 
(Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argi
la de atividade baixa A moderado textura média casca
lhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa e Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média cascalhenta/argilosa casca
lhenta ) 

Solos Litólicos eutróficos 

Re1 Solos Litólicos eutróficos A chernozêmico textura indis· 
criminada relevo forte ondulado, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa e arenosa/média relevo ondulado 
e forte ondulado e Areias Ouartzosas álicas A moderado 
relevo suave ondulado. (Inclusão de Solos Concrecionários 
distróficos indiscriminados argila de atividade baixa A mo
derado textura indiscriminada e Afloramentos Rochosos.) 

Ae2 Solos Litólicos eutróficos A chernozêmico textura média 
relevo forte ondulado e escarpado e Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A chernozê
mico textura média/argilosa fase pedregosa e não pedrego
sa relevo forte ondulado. ( lncl usão de Afloramentos Ro
chosos.) 

Re3 Solos Litólicos eutróficos A moderado textura média fase 
pedregosa e Afloramentos Rochosos relevo forte ondula
do e montanhoso. (Inclusão de Cambissolo eutrófico argi-
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la de atividade baixa A moderado textura argilosa casca
\henta.) 

Solos Concrecionários distróficos 

SCd1 

SCd2 

SCd3 

SCd4 

SCd5 

SCd6 

SCd7 

SCd8 

SCd9 

Solos Concrecionários distróficos com B textura\ argila 
de atividade baixa A moderado/textura média/argilosa, 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado/textura média cascalhenta/argi\osa 
cascalhenta relevo ondulado e Latossolo Vermelho-Ama
relo distrófico concrecionário A moderado textura média 
relevo suave ondulado (Inclusão de Solos Concrecionários 
distróficos com B latossó\ico A moderado textura média ) 

Solos Concrecionários distróficos com B textura! argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo suave ondulado e ondulado, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média casca\henta/argilosa casca\henta fase con
crecionária e Latossolo Vermelho-Amarelo d istrófico 
concrecionário e não concrecionário A moderado textura 
argilosa relevo suave ondulado. (Inclusão de Latosso\o 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado tex
tura argilosa.) 

Solos Concrecionários distróficos com B textura\ argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada, 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média/argilosa fase con
crecionária relevo ondulado e Solos Litólicos distróficos 
concrecionários A moderado textura indiscriminada rele
vo forte ondulado. (Inclusão de Afloramentos Rochosos.) 

Solos Concrecionários distróficos com B textura! argila 
de atividade baixa A moderado textura média, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
concrecionário A moderado textura média cascalhema/ 
argilosa com cascalho fase pedregosa e Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura indiscriminada cascalhen
ta relevo ondulado. (Inclusão de Latosso\o Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura média cascalhen
ta e Afloramentos Rochosos.) 

Solos Concrecionários distróficos indiscriminados atgila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo suave ondulado e ondulado e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado. (Inclusão de Areias Ouartzosas distróficas 
A moderado.) 

Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo suave ondulado e ondulado e Areias Ouartzosas 
distróficas A moderado relevo plano e suave ondulado. 

Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo suave ondulado e ondulado e Solos Litólicos dis
tróficos concrecionários A moderado textura indiscrimi
nada relevo forte ondulado. (Inclusão de Podzó\ico Ver
melho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa con
crecionário A moderado textura indiscriminada.) 

Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo suave ondulado e ondulado, Solos Litólicos distró
ficos A moderado textura indiscriminada casca\henta 
relevo ondulado e Latosso\o Vermelho-Amarelo distrófi
co concrecionário A moderado textura argilosa relevo sua
ve ondulado. (Inclusão de Latosso\o Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura argilosa e Podzó\ico Ver
melho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa concre
cionário A moderado textura média/argilosa.) 

Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo ondulado e suave ondulado e Podzólico Vermelho-
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Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa e argilosa cascalhenta relevo suave ondu
lado e ondulado e Latosso\o Vermelho-Amarelo distrófi
co A moderado textura argilosa relevo plano e suave 
ondulado. 

SCd10 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo ondulado e forte ondulado e Solos Litólicos distró
ficos concrecionários A moderado textura indiscriminada 
relevo forte ondulado e montanhoso. (Inclusão de Aflora
mentos Rochosos.) 

SCd 11 Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura média e argilosa, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média relevo suave ondulado e Laterita Hidromórfica 
distrófica argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Late
rita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa con
crecionária A moderado textura média.) 

SCd12 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura média, Latosso\o 
Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário A moderado 
textura argilosa relevo suave ondulado. (Inclusão de Pod
zólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade 
baixa concrecionário A moderado textura média/argilosa 
e Latosso\o Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura argilosa.) 

SCd13 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura média e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário e não con
crecionário A moderado textura média e argilosa relevo 
suave ondulado. (Inclusão de Cambissolo distrófico latos
sólico A moderado textura média cascalhenta e Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa.) 

SCd 14 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura média, Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário A moderado 
textura média e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa concrecionário A moderado tex
tura média/argilosa relevo suave ondulado (Inclusão de 
Latosso\o Vetme\ho-Amare\o distrófico concrecionário A 
moderado textura argilosa.) 

SCd15 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura média relevo suave 
ondulado, Latosso\o Vermelho-Amarelo distrófico concre
cionário A moderado textuta média e Areias Ouartzosas 
distróficas A moderado relevo plano e suave ondulado. 
(Inclusão de Latosso\o Vermelho-Escuro distrófico con
crecionário A moderado textura média.) 

SCd16 - Solos Concrecionários distróficos indiscriminados argila 
de atividade baixa A moderado textura média relevo forte 
ondulado e ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico argila de atividade baixa A moderado textura argi
losa casca\henta relevo suave ondulado e ondulado e La
tossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textu
ra média cascalhenta relevo suave ondulado. (Inclusão de 
Cambisso\o distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura média.) 

3.6 - USO ATUAL 

Visando a maior facilidade para uma melhor abrangência do assunto a 
ser tratado, optou-se pela abordagem do tema por regiões com ca
caracterfsticas semelhantes em termos de solos e conseqüentemente 
de uso, já que este está intimamente relacionado àqueles. As unidades 
geomórficas caracterizadas e separadas pela Divisão de Geomorfolo
gia do Projeto RADAMBRASIL satisfazem em parte estas condições, 
principalmente no tocante a formas de relevo e altimetria, e, portan
to, serão mencionadas muitas vezes. 



O Planalto Central Goiano, localizado a sudeste da área, foi subd i
vidido, para facilidade de estudo, em três subunidades geomórficas 
(vide 2 - Geormorfologia). 

A primeira delas, Planalto do Distrito Federal, localizado mais a 
sudeste, encontra-se praticamente toda ocupada, sendo quase total
mente usada com chácaras de pequeno porte, onde são desenvolvidas 
principalmente atividades hortifrutigranjeiras. 

O Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, localizado um pouco 
mais ao norte e a oeste da primeira, tem um uso agropecuário muito 
restrito, por ser basicamente constituído por um conjunto de serras, 
observando-se que a maior parte dessa área ainda se encontra sem 
uso. Apenas as partes menos declivosas são usadas com pecuária e 
reflorestamento. Porém, é importante salientar o fato de que o susten
táculo econômico desta região é representado pelo extrativismo mine
ral, destacando-se a extração de amianto e níquel e algumas pedras 
preciosas e semipreciosas. 

Destas subunidades, as mais utilizadas são as Depressões Inter
montanas, devido principalmente ao fato de se posicionarem nos vales 
das serras da unidade anterior, sendo constituídas de relevo mais sua
ve, onde se vê uma intensa utilização com a pecuária e culturas de 
arroz e milho. 

Merece maior destaque, em termos de utilização agrícola, a Micror
região do Mato Grosso Goiano, que se localiza a sudeste da área, no 
Planalto Central Goiano, abrangendo parte do Planalto do Alto To
cantins-Paranaíba e das Depressões lntermontanas. É uma região que 
prima por ter bons solos, tanto no aspecto físico como químico, de 
fácil acesso, servida por várias estradas e possuidora de, relativamente, 
grandes núcleos populacionais e consumidores. As culturas existentes 
na área são muito diversificadas, aparecendo em grandes quantidades e 
variedades, destacando-se arroz de sequeiro, cana-de-açúcar, feijão, 
fumo, mandioca, milho, fruticultura e olericultura, além de vários ti
pos de pastagem A cultura de amora tem expressão em virtude da 
intensa atividade de criação do bicho-da-seda nesta região. 

O Planalto dos Guimarães, situado a sudoeste da área, apresenta 
pouco uso agrícola, devido, principalmente, aos tipos de solos, que 
são de baixa fertilidade natural, além de a grande maioria possuir 
características físicas desfavoráveis. Observa-se que, das áreas ocupa
das, uma grande parte está sendo aproveitada com pecuária e, em pe
quena proporção, com a cultura de arroz. 

A região do Planalto dos Parecis se localiza a noroeste da Folha, 
sendo constituída praticamente de duas partes distintas, a maior, sob 
vegetação de Floresta, se encontra quase totalmente em seu estado 
natural, devido a ser, em sua maioria, destinada a reservas ind lgenas, 
e uma pequena parte, com vegetação de Savana, ocupando uma faixa 
que circula o planalto, vem sendo largamente utilizada com pastagem 
e algumas culturas. Os solos que ocorrem nesta região são geralmente 
pobres quimicamente, mas, no entanto, têm características físicas e 
topográficas favoráveis. Em conseqüência desse fator, tem-se verifica
do, entre outras, a implantação de inúmeros projetos agropecuários, 
com formação de agrovilas e novas fazendas e introdução de pastagens 
e culturas de arroz de sequeiro, o que torna esta região grande produ
tora no Estado de Mato Grosso. 

A Depressão lnterplanáltica de Paranatinga, situada no centro
oeste da área, encontra-se praticamente virgem no que diz respeito à 
exploração agropecuária, mas sabe-se que algumas fazendas estão 
sendo implantadas com o intuito de criação de gado e formação de 
lavouras de arroz de sequeiro. 

A Depressão do Tocantins, situada a nordeste da Folha, é formada 
por duas fisionomias distintas, sendo uma constituída por relevo resi
dual com declives bem acentuados, onde o uso é muito pequeno com 
agricultura, notando-se alguma atividade pecuária, e a outra, que apa
rece em relevo de menores declives, ao contrário, é muito utilizada 
com pecuária e cultura de arroz. 

A Planície do Bananal, situada no centro da área, é uma região 
que em sua quase totalidade encontra-se em seu estado natural, en
tretanto é possuidora de um vasto potencial agrícola ainda inexplo
rado. Nas poucas fazendas aí existentes, a principal atividade desen
volvida é a pecuária, pois esta área é composta de extensos pastos na
turais. Cabe ressaltar que, no trecho entre a localidade de Cocalinho 
e o rio das Mortes, ocorrem relevos residuais, com grandes jazidas de 
calcário, onde atualmente está sendo implantada toda uma infra
estrutura para sua exploração. 

A Depressão do Araguaia, localizada também na parte central 
da área, possui duas fisionomias bem distintas, o que acarreta dife
rentes tipos de uso. A primeira, situada em cotas bem baixas, sujeita 
a inundações periódicas, se localiza no Estado de Mato Grosso, em sua 
maior parte, e se assemelha à Planlcie do Bananal no tocante ao uso, 
A outra, situada em sua grande maioria no Estado de Goiás, tem um 
uso bem diferente, ou seja, as partes de cotas mais altas encontram-se 
quase totalmente desmatadas e vêm sendo largamente usadas com a 
pecuária e em menor escala com agricultura, sendo o arroz de sequeiro 
o tipo mais utilizado. 

Deve-se concluir que a área em estudo tem duas regiões bem defi
nidas quanto ao seu uso. Uma, pertencente ao Estado de Mato Grosso, 
ainda é muito pouco aproveitada, principalmente pelo fato de ser 
uma região nova com diffcil acesso, no entanto, já se constata um 
fluxo migratório intenso, proveniente do Sul do País A parte refe
rente ao Estado de Goiás apresenta-se muito mais desenvolvida, 
em conseqüência principalmente da melhot qualidade dos solos e de 
ser melhor servida em termos de estradas, que ptopiciam facilidades 
para o escoamento da produção, e também por estar situada a menor 
distância de alguns grandes centros consumidores. 

Finalmente deve-se ressaltat o extrativismo, tanto vegetal como 
mineral, como sendo atividades de grande expressão econômica, da 
mesma forma a produção do carvão vegetal, que se constitui em mais 
uma opção como fonte alternativa de energia; apresenta também 
rios com potencial hídrico e pesqueiro considetável, que, além disso, 
assumem grande importância por setem navegáveis e servirem sobte
maneira à população local. 

3.7- CONSIDERAÇÕES SOBRE A POTENCIAL! DADE AGR l-COLA 

Em virtude da grande dimensão da área estudada e também visando a 
facilitar o entendimento das condições agt ícolas favoráveis ou limitan
tes de cada tipo de solo, procutou-se comentat isoladamente as regiões 
com caracterlsticas e tipos de solos mais ou menos semelhantes. Para 
isto optou-se também pelas unidades geomórficas (vide 2 - Geomor
fologia). 

O Planalto do Distrito Federal, que, juntamente com o Planalto 
do Alto Tocantins-Paranaíba e as Depressões lntermontanas, consti
tui a unidade geomórfica Planalto Central Goiano, será conside• ado 
inicialmente. 

O Planalto do Distrito Federal, com ocorrência de latossolos, pre
dominantemente, constitui uma região com características bastante 
favoráveis para exploração agrícola, pois apresenta relevo com peque
na declividade, propício à mecanização, além do fato de os solos aí 
encontrados terem relativamente boas características físicas, como 
boa profundidade, boa drenagem etc. Considerando-se que possuem 
baixa fertilidade natural e/ou alta saturação com alumínio, para que 
se obtenham bons rendimentos com lavouras é imprescindlvel a utili
zação de adubos minerais e corretivos de acidez. Outro inconveniente 
é que, por terem alta permeabilidade, o que favorece uma drenagem 
rápida do perfil, estes solos apresentam nos pet iodos não chuvosos 
uma forte deficiência de umidade, o que é suficiente para justificar 
um estudo de viabilidade da prática de irrigação. A incorporação de 
restos de culturas e a adubação verde são importantes para melhotar 
a capacidade de retenção de umidade e dos fertilizantes aplicados nes
tes solos; por outro lado, deve-se atentar para o uso de máquinas agrí
colas de forma intensiva, que pode compactar as camadas subsuperfi
ciais, favorecendo a erosão Quanto ao aspecto qulmico, uma corre 

ção da fertilidade natural com o simples uso de calcário junto a uma 
adubação fosfatada tem apresentado alguns resultados, pois o calcário 
dolomítico, além de minimizar os efeitos tóxicos do alumínio, serve 
para suprir as necessidades de cálcio e magnésio 

O Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba é constituído predomi
nantemente por solos com caracterfsticas físicas e topográficas des
favoráveis para uma agricultura mais desenvolvida, além de alguns 
apresentarem baixa fertilidade natural. O fator de maior limitação 
agrícola é o relevo, pois essa subunidade é constituída por um conjun
to de serras de declividades muito fortes, impedindo principalmente 
o uso de implementas agrícolas. Entretanto, entre essas serras apa
recem áreas menos declivosas, representadas por extensos vales, onrle, 
principalmente na região de ocorrência das rochas do Complexo 
Básico-Uitrabásico, aparecem solos férteis, que apresentam condições 
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favoráveis para o estabelecimento de lavouras. Para as áreas mais 
declivosas, que apresentam solos com características trsicas desfavo
ráveis, isto é, rasos, presença de cascalhos, calhaus e matacões, tanto 
no corpo do solo como na supertlcie, o uso é muito restrito, podendo 
ser utilizado com pastagens e/ou reflorestameRto; no entanto, o mais 
aconselhável seria a conservação em seu estado natural. 

Nas Depressões lntermontanas, os solos que ocorrem, de uma ma
neira geral, mostram-se amplamente favoráveis à utilização de uma 
agricultura desenvolvida e pecuária. O relevo dominante não ofere
ce restrição à mecanização, entretanto ocorrem alguns solos com cas
calhos e/ou concreções ferruginosas, o que faz com que diminua o 
rendimento das máquinas agrícolas, além de dificultar o desenvolvi
mento das plantas. A fertilidade desses solos é um dos fatores que 
mais contribuem para a baixa produtividade, pois são distróficos. 
Para que se tenham produções satisfatórias, é necessário que se faça 
aplicação de corretivos e fertilizantes, tanto na forma mineral como 
orgânica, e adubação verde, ao lado de um bom manejo. 

A Microrregião do Mato Grosso Goiano, também situada no Pla
nalto Central Goiano, aparece como a região de maior potencialidade 
agrícola dentro da área estudada, por ser constituída predominante
mente por solos com excelentes caracterlsticas físicas e químicas, 
como Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Verme
lho-Amarelo, Brunizém Avermelhado, Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico e as Terras Roxas Estruturadas. Entretanto ocorrem tam
bém solos impróprios para uma utilização racional, como os Solos 
Litólicos, Cambissolo e parte dos Podzólicos Vermelho·Amarelgs, que 
apresentam excesso de cascalho, pouca profundidade e ocorrem em 
relevo muito declivoso, além de serem de baixa fertilidade natural. 
Deve-se ressaltar que as Terras Roxas Estruturadas, os Podzólicos 
Vermelho-Amarelos Eutróficos e o Brunizém Avermelhado apresen· 
tam incovenientes em alguns casos onde ocorrem em relevos mais 
declivosos e apresentam cascalhos em sua textura, o que dificulta 
a mecanização. Os solos que ocorrem nessa região necessitam nor· 
mal mente de adubação, tanto os distróficos como os eutróficos (adu
bação leve), com fins de obter-se melhor produtividade e evitar o 
esgotamento do solo. Estas áreas são amplamente utilizadas com 
vários tipos de culturas e pastagens, porém é importante alertar a 
extrema necessidade da utilização de práticas conservacionistas, 
visto que o intenso uso em relevo relativamente movimentado favo· 
rece demasiadamente a ação da erosão. 

O Planalto dos Guimarães, situado a oeste da localidade de 
Barra do Garças e a sudoeste da área estudada, apresenta quatro re
giões distintas que podem ser consideradas individualmente. 

A primeira, constituída predominantemente por latossolos, é 
bastante semelhante pedológica e geomorfologicamente aos Planal
tos do Distrito Federal e dos Parecis, portanto são válidas as 
mesmas considerações. 

A segunda, constitulda quase exclusivamente por Areias Quart· 
zosas, tem no solo as principais limitações de uso, tanto sob o aspec
to ffsico como químico, considerando-se que ocorrem em relevo pia· 
no e suave ondulado. Estes solos, além da baixa fertilidade natural e 
dos problemas de toxidez por excesso de alumfnio, em alguns, têm 
textura extremamente arenosa, com baixa capacidade de retenção de 
umidade e dos fertilizantes aplicados, e mais o agravante de terem 
relativamente alta susceptibilidade à erosão. A utilização mais racio· 
nal destas áreas seria deixá-las em seu estado natural, conservando a 
fauna e flora ainda existentes, ou aproveitando-se as espécies nativas 
de cerrado como pastos naturais, visto que há forte tendência à de
sertificação, devido à degradação que fatalmente surgirá quando a 
área for utilizada de forma irracional. 

Outra região, localizada nas bordas dos platôs e nas serras da uni
dade, é também desaconselhável ao uso agrlcola, por apresentar rele
vo muito declivoso e pelos solos com fertilidade natural baixa, casca
lhentos, representados pelos Solos Litólicos, o que impossibilita a 
utilização de máquinas e dificulta o desenvolvimento do sistema radi
cular dos vegetais. A utilização com pastagem ou silvicultura seria o 
mais aconselhável. 

A quarta região é formada pelos solos que apresentam em sua tex
tura quantidades excessivas de cascalhos de quartzo e concreçQ&s fer
ruginosas. É representada pelos Solos Concrecionários, Podzólico 
Vermelho-Amarelo, e se localiza a nordeste e sudeste da unidade. 
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Esses solos, de baixa fertilidade natural, têm como fator mais limi· 
tante para agricultura impedimentos físicos, que, além de impossibi
litarem o uso adequado de máquinas e implementas agrléolas, difi
cultam o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Sua utili
zação com agricultura é desaconselhável, porém com pastagem e 
silvicultura pode ser utilizado, sem contudo apresentar perspectivas 
de bons redimentos. A preservação de seu estado natura! será o 
mais correto. 

O Planalto dos Parecis corresponde a uma região muito ampla, 
situada a noroeste da área, e apresenta fisionomias bem diferentes, 
que podem ser consideradas isoladamente quanto à sua potencialidade 
agrfcola. 

A primeira delas, mais a noroeste, é a região coberta por vegetação 
de Floresta. Esta paisagem é constitulda por solos quimicamente po
bres mas que apresentam caracterfsticas ffsicas e topográficas favorá· 
veis à utilização agrlcola. O aproveitamento destes solos com lavoura 
implicará o uso de corretivos e adubos, principalmente a adubação 
verde, que é muito importante. Por serem de alta permeabilidade, 
concorrem para que em épocas chuvosas não haja problemas de ex
cesso de umidade, entretanto, por apresentarem uma drenagem muito 
intensa, acusam problemas de deficiência de água nas épocas secas. 
O relevo em que se encontram esses solos proporciona um uso mais 
amplo de máquinas e implementas agrlcolas. Deve-se lembrar que o 
uso de máquinas pesadas em solos de textura média e arenosa é tam
bém dificultado pelo excesso de areia. 

A outra fisionomia é a parte coberta por vegetação de Savana que 
circunda a anterior, limitando o Planalto dos Parecis. Esta paisagem 
também possui solos com baixa fertilidade natural e boas caracterls· 
ticas trsicas, representados pelos latossolos, para os quais são válidas 
as considerações feitas anteriormente, entretanto, ocorrem também 
solos que possuem sérias limitações ao uso, tanto no aspecto ffsico 
como topográfico, os Solos Concrecionários e Solos Litólicos. No que 
se refere ao aspecto ffsico, apresentam em sua constituição quantida· 
des muiÜs vezes excessivas de concreções ferruginosas (Solos Con· 
crecionários), que diminuem a eficiência das máquinas e implementas 
agrrcolas, bem como prejudicam o desenvolvimento normal do siste
ma radicular dos vegetais. Nas partes mais movimentadas ocorrem 
solos rasos e cascalhentos, como os Solos Litólicos, onde sua limitação 
já foi comentada. Estas últimas áreas deveriam permanecer ao natural, 
pois se forem usadas com agricultura ou pastagem provavelmente não 
se obterão bons resultados. 

A Depressão lnterplanáltica de Paranatinga é constituída de solos 
favoráveis à exploração agdcola, pois, além de estarem em relevo que 
permite um largo emprego de máquinas e implementas agdcolas, são 
profundos, sem impedimento ao desenvolvimento radicular, com boas 
caractedsticas físicas e tendo apenas como principal fator limitante a 
baixa fertilidade natural e valores elevados de saturação com aluml· 
nio, que podem ser corrigidos com emprego de corretivos e adubos. 
Corrigidas ou minimizadas estas limitações, têm-se condições de 
obter-se bons rendimentos com vários tipos de cultura que venham a 
ser implantadas, principalmente o arroz de sequeiro. 

A Depressão do Tocantins é uma região com boas possibilidades 
para utilização agdcola, pois a maior parte dos solos que a consti
tuem possui boas características f!sicas, tendo como inconveniente 
apenas a baixa fertilidade natural. O relevo predominante é muito 
favorável para o manejo de culturas. Entretanto, além do solo domi· 
nante Latossolo Vermelho-Amarelo, ocorrem outros que apresen
tam doncreções ferruginosas em quantidades variáveis, devendo seu 
uso ser evitado ao máximo, principalmente com culturas de ciclo 
curto e de pequeno porte, sendo mais aconselhadas para pastagem 
ou reflorestamento. Nessa região ocorre relevo residual com decli· 
vidades muito fortes, objeto de comentário anterior. 

A Depressão do Araguaia é constitu(da de fisionomias bem distin· 
tas, sendo uma caracterizada por pequenas cotas altimétricas (± 200 
ml. estando sujeita a inundações periódicas ou constantes, o que torna 
sua utilização muito limitada. O excesso de umidade, conseqüência 
do lençol freático encontrar-se próximo à superffcie na maior parte 
do ano, muito vem prejudicar o desenvolvimento da maioria das plan· 
tas, além de dificultar o próprio manejo. Outro fator negativo é dado 
pela baixa fertilidade natural dos solos. Uma utilização economica
mente viável desta ãrea estaria condicionada ao uso de técnicas como 



drenagem artificial, correção da acidez e adubação, principalmente 
aliadas a um bom manejo. A utilização com pastagem, aproveitan
do-se as áreas de campo ou Savana como pasto nativo ou com cultu
ras adaptadas a estas condições, como é o caso do arroz de várzea, 
seria outra opção. 

Outra região a ser considerada será a parte da planlcie com alti
metria um pouco mais elevada e que não está sujeita a inundações 

Ao sul desta unidade aparece relevo plano e os solos ar encontra
dos são os latossolos de textura média e as Areias Quartzosas; para 
ambos os casos, as considerações feitas para outras regiões, como é o 
caso da Chapada dos Guimarães e dos Parecis, são perfeitamente apli
cáveis. 

Teríamos ainda a área mais a leste, que se limita com a Depres
são do Tocantins e que se assemelha muito a esta, portanto as mesmas 
considerações podem ser aplicadas. 

Outra unidade geomórfica identificada é a Planície do Bananal, 
que abrange a região entre os rios das Mortes e Araguaia e que, junta
mente com as planlcies d~ inundações dos rios da área, apresenta 
grande similaridade em termos de possibilidades de utilização, como a 
região mais baixa da área adjacente, denominada Depressão do Araguaia, 
sendo •.á lidas para estas todas as considerações feitas para aquelas. 

Cabe-nos lembrar que o clima não foi considerado na potenciali
dade das unidades descritas acima, isso devido a ser praticamente o 
mesmo dentro da área, onde sua variação de unidade para unidade 
não trará efeito muito significativo, não precisando portanto maiores 
considerações. 

3.8 - CONCLUSÕES 

Em uma região como esta, onde poucos estudos existiam sobre o 
assunto, a elaboração de um Levantamento Exploratório de Solos 
abre novos horizontes para trabalhos futuros, que encontrarão aqui 
uma base técnica. De posse dos dados finais do referido trabalho, 
obtiveram-se as seguintes conclusões: 

A) 200.739 km2 , equivalentes a 7Cf'!ó da área, têm possibilidade de 
utilização agrlcola. Levando em consideração os fatores limitantes 
dos solos, a área mapeada pode ser subdividida em: 

-áreas constituldas de solos férteis, com relevo favorável à mecani
zação agrlcola. Representam 1.434 km2 , equivalentes a 0,5% da área 
totai, correspondente a parte dos Podzólicos Vermelho-Amarelos 
Eutróficos e parte das Terras Roxas Estruturadas Eutróficas; 

-áreas constituldas de solos férteis, porém com limitação à meca
nização agr(cola, devido a impedimentos flsicos e/ou forma de 
relevo, que torna impraticável ou diminui sensivelmente o rendi
mento das máquinas agrlcolas. Representam 3.441 km2, equiva
lentes a 1,2% da área total, onde ocórrem os solos Brunizém 
Avermelhado e parte dos Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, 
Terras Roxas Estruturadas Eutróficas e Cambissolos eutróficos; 

-áreas constitu Idas de solos que têm nas caracterlsticas qu lmicas a 
principal limitação para uma maior produtividade, porém ocorrem 
em relevo que permite a utilização de máquinas e não apresentam 
impedimentos físicos para o desenvolvimento dos vegetais. Repre
sentam 137.650 km2 , equivalentes a 48'% da área total, onde são 
encontrados principalmente Latossolo Vermelho-Escuro álico e dis
trófico, Latossolo Roxo distrófico, Podzólico Vermelho-Amarelo 
álico, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico latossólico, parte dos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos e Cambissolos álicos; 

-áreas constituldas de solos de baixa fertilidade natural em que 
somente parte da paisagem ~ favorável ao uso de máquinas agrl
colas. Representam 3.728 km , equivalentes a 1,3% da área total, e 
correspondem aos solos Terra Roxa Estruturada Similar distrófica e 
parte de Cambissolos distróficos e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico; e 

-áreas cuja maior limitação é o excesso de água, ocorrendo em 
locais sujeitos a inundações no per!odo de maior precipitação 
pluviométrica. Representam 54.486 km , equivalentes a 19% da área 
total, compreendendo os solos hidromórficos. 

B) Verifica-se que 86.031 km2
, equivalentes a 3(f'/o da área, apre

sentam limitação que torna desaconselháVel seu uso ou resultaria em 

baixo rendimento quando usado. Nestes estão inclu(dos Solos 
Litólicos, Areias Quartzosas, Areias Ouartzosas Hidromórficas e 
solos que apresentam em sua textura excesso de frações grosseiras 
do tipo concreções ferruginosas e/ou cascalho, como Solos Concre
cionários e alguns Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, 
Cambissolos distróficos e Cambissolos álicos, além das áreas de 
relevo montanhoso e escarpado, representadas pelas bordas de platô 
e/ou relevo residual. 

C) Na Microrregião de Mato Grosso Goiano ocorre a maioria dos 
solos férteis, porém parte desses possui limitação à implantação de 
uma agricultura bem desenvolvida, devido ao relevo movimentado 
em que se encontram. Entretanto, os vales que são formados pela 
seqüência das serras, como o de São Patrlcio, apresentam grande 
potencial, que comporta uma agricultura de alto nlvel As áreas de 
relevo plano e suave ondulado, onde principalmente ocorrem os 
Latossolos Roxos, possuem condições favoráveis a uma agricultura 
bem desenvolvida. 

D) A região situada entre o rio das Mortes e o Araguaia, compreen
dendo a Planlcie do Bananal e parte da Depressão do Araguaia, 
embora com excesso de água no per(odo de maior precipitação 
pluviométrica, apresenta um potencial de exploração muito grande, 
no entanto, atualmente, só vem sendo utilizada em pecuária de 
manejo extensivo, com aproveitamento das espécies de capim 
nativo Entretanto, há possibilidade de ser usada em um sistema de 
manejo mais desenvolvido, com o uso de cultura irrigada, mas, para 
isso, requer um estudo de viabilidade econômica. 

E) Quanto ao aspecto climático, a maior parte da área possui um 
perlodo seco, que varia de 4 a 5 meses, geralmente entre abril e 
setembro, o que, para os solos com boa drenagem, como os 
latossolos e outros com textura leve principalmente, acarretará uma 
interrupção no perlodo agricultável, por deficiência de umidade, o 
que pode ser em parte contornado com o uso de espécies de ciclo 
vegetativo curto, observando-se rigorosamente as épocas de plantio e 
colheita, ou com um estudo de viabilidade de irrigação. 

F) Para a implantação de projetos especlficos, nos moldes de 
empresas rurais ou mesmo de núcleos de colonização, recomenda-se 
um estudo mais detalhado dos solos. 

~ importante mencionar que as áreas e percentuais fornecidos 
neste capitulo são referentes às unidades de mapeamento, ou seja, 
as considerações são válidas para solos que ocorrem dominan
temente nesta área, existindo dentro das unidades de mapeamento 
componentes, ou mesmo inclusões, para os quais estas conclusões 
muitas vezes não são aplicáveis. 

3.9- DADOS ANALITICOS COMPLEMENTARES 

Constituídos de tabelas com resultados anal(ticos das amostras de 
solos. 

Tabela 3 I -Contém os resultados anallticos de 571 amostras de 
perfis de solos para classificação. 

Tabela 3.11 - Contém os resultados de 202 amostras para 
avaliação de fertilidade dos solos 

Tabela 3.111 - Contém classificação atualizada dos perfis de 
solos do Mapa Esquemático de Solos das Regiões Norte, Meio-Norte 
e Centro-Oeste do Brasil (EMBRAPA. Centro de Pesquisas Pede
lógicas, 1 975). 

Tabela 3.1V - Contém classificação atualizada dos perfis de 
solos do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Micror
região do Mato Grosso Goiano (Goiás, Secretaria da Agricultura. 
Projeto Zoneamento Agrlcola, 1977). 

Tabela 3.V - Contém classificação atualizada dos perfis de solos 
do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Ilha do Bananal 
(Cecllio et alii, 1978) 

Os perfis, de modo geral, foram importantes para o trabalho. 
Entretanto, para o relatório, foram utilizados, sempre que posst'vel, 
os perfis cujas caracterlsticas flsicas, qulmicas e morfológicas fossem 
mais representativas das classes de solos mapeados. 

As diferenças na classificação são decorrentes da atualização de 
normas e conceitos propostos pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Reunião Técnica de Levantamento de Solos, 1 979). 
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TABELA 31 
Resultados analíticos das amostras de perfis de solos para classificação 

Horizonte Granulometria% i 
I 

Solo Perfil Prol 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização n• lab 

Símbolo Prof 20-2 2-ü,2 
muito média 

em em em 
grossa 0,5-0,25 
2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm -

LVd 
8897 A1 0-12 o o 0,4 3,2 26,2 18,8 15,7 7,4 15,3 
8898 A3 -35 o o 0,3 1,6 22,3 13,5 19,8 7,2 15,1 

arg 01 8899 B1 -60 o o 0,2 2,4 20,0 14,2 14,8 5,4 15,2 
12•58'S 
52•43'WGr 

8900 B21 -95 o o 0,3 1,8 19,6 11,6 17,4 4,0 13,9 
8901 B22 -150 o o 0,5 2,0 17,3 12,0 13,5 7,4 14,4 

HLa 
8907 A 0-20 o o 0,2 0,2 4,4 1,7 26,2 43,6 35,1 

Tbarg 
8908 B1pl -40 o o 0,3 0,1 3,7 0,8 22,8 37,7 27,0 

12°43'S 
02 8909 B21pl -60 o o 0,2 0,1 2,6 0,9 18,6 39,7 27,5 

52•32'WGr 
8910 B22pl -120 o o 0,5 0,3 4,0 0,7 24,2 37,4 27,5 
8911 li C -160 o o o o 9,1 3,5 56,1 77,4 69,8 

LVd 
8902 A1 0-20 o o 0,2 2,3 32,6 20,0 26,5 21,3 18,5 

arg 8903 A3 -40 o o 0,2 2,8 27,6 19,7 21,2 22,9 20,1 

12•35'S 03 8904 B1 -60 o o 0,3 1,8 24,6 14,4 22,9 20,4 17,3 

52•14'WGr 8905 B21 -100 o o 0,3 2,9 24,2 17,1 17,2 20,6 169 
8906 B22 -160 o o 0,2 1,9 24,6 14,8 21,8 21,2 16,4 

LV a 
8092 A 0-20 o 0,2 0,7 1,6 30,5 15,9 35,5 28,7 26,6 

arg 
8093 B1 -40 o 0,2 0,4 1,0 26,8 17,9 28,6 29,8 27,1 

12°03'S 05 8094 B21 -60 o o 0,4 1,3 25,4 13,2 31,2 28,0 24,0 

51°46'WGr 8095 B22 -120 o o 0,4 1,5 24,6 16,4 25,6 27,4 25,2 
8096 B23 -160 o o 0,4 1,2 24,8 12,9 32,0 30,2 25,6 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
C/N Ca+ 2 Mg+2 K+ 

Localização n• lab natos % % % 
% 

NH•OAc KCI NH,OAc KCI NH,QAc HCI 

LVd 
8897 o 4,9 0,22 8,45 22 0,30 0,18 0,22 0,12 0,17 0,12 

arg 
8898 o 1,4 0,12 2,41 12 0,22 0,12 0,08 0,08 0,04 0,03 

12°58'S 
01 8899 o 1,0 0,08 1,72 13 0,18 0,12 0,06 0,06 0,01 0,01 

52•43'WGr 
8900 o 0,7 0,05 1,21 14 0,20 0,14 0,05 0,04 0,01 0,01 
8901 o 0,5 0,05 0,86 10 0,26 0,15 0,06 0,06 0,01 0,01 

HLa 8907 o 2,3 0,17 3,97 14 0,30 0,22 0,26 0,08 0,08 0,07 

Tb arg 8908 o 1,2 0,10 2,07 12 0,40 0,20 0,20 0,11 0,03 0,03 

12•43'S 02 8909 o 0,7 0,05 1,21 14 0,36 0,21 0,30 0,15 0,02 0,02 

52•32'WGr 8910 o 0,5 0,04 0,86 13 0,26 0,15 o:3o 0,10 0,02 0,02 
8911 o 0,1 0,02 0,17 5 0,26 0,24 0,16 0,15 0,03 0,03 

LVd 
8902 o 1,7 0,14 2,93 12 0,32 0,22 0,06 0,06 0,05 0,04 
8903 o 1,0 0,08 1,72 13 0,33 0,22 0,05 0,06 0,02 0,02 

arg 03 8904 o 0,8 0,07 1,38 11 0,30 0,20 0,10 0,08 0,01 0,01 
12•35'S 
52•14'WGr 

8905 o 0,5 0,05 0,86 10 0,30 0,20 0,12 0,06 0,01 0,01 
8906 o 0,4 0,04 0,69 10 0,30 0,21 0,10 0,08 0,01 0,01 

LV a 
8092 o 2,1 0,15 3,61 14 0,25 0,20 0,15 0,11 0,04 0,03 

arg 
8093 o 1,1 0,11 1,89 10 0,11 0,10 0,04 0,03 0,01 0,01 

12•03'S 05 8094 o 0,8 0,06 1,38 13 0,10 0,08 0,04 0,03 0,01 0,01 

51•46'WGr 8095 o 0,6 0,04 1,03 15 0,38 0,20 0,08 0,07 0,01 0,01 
8096 o 0,5 0,03 0,86 17 0,40 0,26 0,05 0,04 0,01 0,01 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- AI,Q, 

muito fina 
Silte Argila natural 

laçilo 0,002) 
Ki Kr --

< 0,002 % 
% -- Sio, AI2Ü3 Fe203 Fe,o, H,o KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm Argila 

mm mm mm 

3,4 11,4 7,4 47,1 13,5 71 0,24 17,67 8,85 4,80 3,39 2,52 2,89 4,0 4,0 
2,2 10,0 7,2 52,6 10,1 81 0,19 18,83 24,65 5,23 1,30 1,14 7,40 5,1 4,6 
3,6 9,9 5,4 54,9 15,1 72 0,18 19,31 25,77 5,56 1,27 1,12 7,28 5,5 4,8 
2,4 10,0 4,0 56,5 9,8 83 0,18 21,01 27,78 6,23 1,29 1,12 7,00 5,4 5,0 
3,7 12,1 7,4 56,2 2,2 96 0,21 19,78 27,06 5,52 1,24 1,10 7,70 5,3 5,2 

11,2 22,8 14,3 37,7 13,4 64 0,60 19,70 19,21 0,39 1,74 1,72 77,33 4,9 4,2 
6,7 23,0 12,3 46,3 10,3 78 0,50 22,51 21,56 0,55 1,77 1,75 61,54 5,0 4,3 

10,3 25,0 12,8 44,9 11,0 75 0,55 22,21 21,92 1,11 1,72 1,67 31,00 5,4 4,3 
5,8 19,9 10,0 48,6 7,2 85 0,41 22,26 21,64 0,55 1,75 1,72 61,77 5,5 4,4 

19,3 10,3 2,7 10,8 6,0 44 0,95 7,26 6,36 0,17 1,94 1,91 58,74 5,7 4,7 

2,1 7,9 5,1 41,0 13,2 68 0,19 17,02 18,69 2,61 1,55 1,42 11,24 4,5 4,4 
3,8 7,2 4,4 45,1 10,5 77 0,16 18,59 18,99 2,40 1,66 1,54 12,42 5,4 4,7 
2,5 7,8 4,7 50,3 7,4 85 0,15 20,91 22,41 2,38 1,59 1,49 14,78 5,4 4,8 
3,6 9,9 6,2 49,0 3,8 92 0,20 19,72 23,76 2,90 1,41 1,31 12,86 5,5 5,1 
2,3 10,6 5,8 48,4 4,2 91 0,22 15,81 23,41 3,09 1,15 1,06 11,90 5,7 5,6 

3,4 6,9 4,8 36,0 5,1 86 0,19 4,2 4,0 
5,7 6,2 3,5 39,9 7,7 81 0,16 4,7 4,4 
3,3 7,2 3,2 43,4 4,7 89 0,17 5,2 4,6 
5,9 7,2 5,0 43,0 1,6 96 0,17 5,7 5,2 
3,9 10,5 5,9 39,1 0,6 98 0,27 5,7 5,3 

I 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+' 
Na+ 81 82 Al+3 Acidez trocável T --- ---

Mal coloidal AI+'+S1 AI+ 3 +S2 

I NH.OAc HCI NH,OAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,06 0,03 0,75 0,45 2,1 19,55 15,50 20,30 16,25 43 34 4 5 73 82 
0,01 0,01 0,35 0,24 0,5 8,62 5,97 8,97 6,32 17 12 4 5 58 67 
0,01 0,01 0,26 0,20 0,2 6,09 4,72 6,35 4,98 11 9 4 5 43 50 
0,01 0,01 0,27 0,20 0,1 5,23 4,59 5,50 4,86 10 8 5 6 27 33 
0,01 0,01 0,34 0,23 o 4,06 2,69 4,40 3,03 8 5 8 11 o o 

0,01 0,01 0,65 0,38 2,5 13,31 9,21 13,96 9,86 37 26 5 7 79 97 
0,01 0,01 0,64 0,35 2,4 8,63 6,99 9,27 7,63 20 16 7 B 78 87 
0,01 0,01 0,69 0,39 2,4 6,67 5,19 7,36 5,88 16 13 9 12 77 86 
0,01 0,01 0,59 0,28 2,2 6,65 4,41 7,24 5,00 15 10 8 12 78 89 
0,01 0,01 0,46 0,43 0,4 3,02 1,37 3,48 1,83 32 17 13 25 46 48 

0,01 0,01 0,44 0,33 0,9 9,18 5,84 9,62 6,28 23 15 5 7 67 73 
0,01 0,01 0,41 0,31 0,5 6,09 4,69 6,50 5,10 14 11 6 8 54 62 
0,01 0,01 0,42 0,30 0,3 4,06 2,98 4,48 3,40 9 7 9 12 41 50 
0,01 0,01 0,44 0,28 0,1 2,53 1,09 2,97 1,53 6 3 15 29 18 26 
0,01 0,01 0,42 0,31 o 3,03 1,58 3,45 2,00 7 4 12 21 o o 

0,01 0,01 0,45 0,35 0,9 13,48 7,18 13,93 7,63 39 21 3 6 66 72 
0,01 0,01 0,17 0,15 0,8 8,63 4,75 8,80 4,92 22 12 2 3 82 84 
0,01 0,01 0,16 0,13 0,5 6,18 3,45 6,34 3,61 15 B 3 4 75 79 
0,01 0,01 0,48 0,29 o 5,12 2,85 5,60 3,33 13 8 9 14 o o 
0,01 0,01 0,47 0,32 o 3,54 2,53 4,01 3,00 10 8 12 16 o o 
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TABELA 3 I- Continuação 

Hoiizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização n• lab Sim bolo Prol 20-2 2-Q,2 

muito média 
em grossa 0,5-0,25 

em em 2-1 mm 1-Q,5 2-Q,2 mm 0,25-Q,1 0,2-Q,02 o,2-o,o5 
mm mm mm mm mm 

LEa 08097 A1 0-20 o 0,3 0,4 1,2 29,9 20,1 32,3 32,2 29,9 

arg 08098 A3 -40 o 0,2 0,1 0,8 26,6 13,6 36,4 30,8 27,9 

12007'S 06 08099 61 -60 o 0,2 0,4 1,1 25,6 17,3 28,6 30,4 27,9 

51•43'WGr 08100 621 -100 o 0,2 0,4 0,9 25,5 13,1 33,3 29,4 26,1 
08101 622 -160 o o 0,3 0,8 23,4 12,1 32,3 29,8 26,1 

LE d 08088 A ü-20 o 0,3 0,4 1,2 50,0 27,8 50,6 36,2 33,7 
méd 

07 08089 81 -40 o 0,5 0,2 1,6 44,1 31,9 38,3 37,1 34,1 
12°09'S 08090 821 -100 o 0,6 0,5 1,2 45,8 26,0 43,9 33,0 29,5 
51•32'WGr 08091 822 -160 o 1,2 0,2 1,3 37,5 26,0 36,5 38,2 34,2 

LVd 08102 A1 0-20 o 0,6 0,7 2,7 41,3 30,1 28,5 31,3 27,7 

méd 08103 A3 -40 o 0,6 0,8 1,9 37,7 22,7 32,7 31,0 25,5 

12•17'S 08 08104 81 -60 o 0,3 0,8 2,6 34,2 24,4 24,5 30,9 25,9 

51•24'WGr 08105 821 -100 o 0,4 0,8 1,8 34,9 20,5 31,6 29,8 25,4 
08106 822 -160 o 0,5 0,8 2,3 31,1 22,0 23,8 32,0 26,5 

HGPa Tb 7674 A1 0-20 o 1,8 0,2 0,3 2,2 1,2 3,7 24,7 9,4 

arg 7675 A3g -35 o o 0,2 0,2 3,1 1,6 4,1 20,1 6,2 

12°24'S 09 7676 IIC1g -70 o o 0,1 0,2 2,2 1,3 3,0 18,1 5,1 

51004'WGr 7677 IIC2g -110 o o o 0,1 1,8 1,2 2,3 30,3 7,5 
7678 IIC3g -150+ o o o 0,2 3,3 2,3 7,0 37,3 20,9 

I 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
C/N Ca+2 Mg+> K+ 

Localização n• lab natos % % % 
% 

NH.OAe KCI NH,QAe KCI NH.OAe HCI 

LEa 08097 o 1,4 0,08 2,41 18 0,30 0,18 0,100 0,08 0,02 0,04 

arg 08098 o 1,0 0,07 1,72 14 0,26 0,17 0,06 0,06 0,01 0,01 

12•07'S 06 08099 o 0,6 0,04 1,03 15 0,30 0,20 0,05 0,04 0,18 0,16 

51•43'WGr 08100 o 0,5 0,04 0,86 13 0,30 0,20 0,05 0,04 0,40 0,35 
08101 o 0,3 0,03 0,52 10 0,42 0,30 0,08 0,07 0,10 0,06 

LE d 08088 o 0,9 0,05 1,55 18 0,78 0,65 0,12 0,15 0,09 0,07 
méd 07 08089 o 0,5 0,03 0,86 17 0,32 0,20 0,08 0,06 0,03 0,03 
12009'S 08090 o 0,3 0,03 0,52 10 0,32 0,21 0,14 0,07 0,01 0,01 
51•32'WGr 08091 o 0,3 0,02 0,52 15 0,60 0,24 0,10 0,08 0,01 0,01 

LVd 08102 o 1,1 0,09 1,89 12 0,55 0,35 0,06 0,06 0,06 0,05 

méd 08103 o 0,7 0,07 1,20 10 0,45 0,33 0,15 0,10 0,01 0,02 

12°17'S 08 08104 o 0,5 0,05 0,86 10 0,55 0,38 0,16 0,12 0,01 0,01 

51•24'WGr 08105 o 0,4 0,04 0,69 10 0,52 0,33 0,13 0,13 0,01 0,01 
08106 o 0,3 0,03 0,52 10 0,35 0,20 0,15 0,12 0,01 0,01 

HGPaTb 7674 o 6,3 0,48 10,84 13 0,55 0,50 0,31 0,28 0,09 0,05 

arg 7675 o 1,7 0,17 2,92 10 0,60 0,50 0,30 0,20 0,04 0,03 

12°24'S 09 7676 o 1,1 0,13 1,89 8 0,43 0,40 0,32 0,20 0,04 0,03 

51•04'WGr 7677 o 0,5 0,08 0,86 6 0,38 0,30 0,37 0,21 0,05 0,04 
7678 o 0,4 0,07 0,69 6 0,45 0,30 0,40 0,36 0,05 0,04 
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Lab: 8UDE8UL 

litaque por H280•% pH(1:1) 

Argila Grau de 8ilte 
Areia flocu- (0,05- AI,Oo 

~,fina 
8ilte Argila natural 

lação 0,002) Ki Kr --
<0,002 % % -- 8i02 AI20o Fe,Oo Fe,Oo H,o KCI 

-0,05 0,05-0,002 0,02-D,002 
mm Argila 

m mm mm 

5,8 6,2 3,9 34,0 7,9 77 0,18 4,3 4,2 

3,6 6,3 3.4 39,2 6,5 83 0,16 5,0 4.4 

6,1 5,2 2,7 41,3 8,3 80 0,13 4,8 4,5 

3,9 6,3 3,0 42,1 0,3 99 0,15 4,8 4,5 

4,0 8,1 4.4 42.4 0,3 99 0,19 4,8 4,6 

3,7 5,1 2,6 11,2 1,9 83 0,46 5,0 4,5 

6,2 5,3 2,3 16,5 2,5 85 0,32 5,3 4,9 

3,7 6,3 2,8 18.4 0,3 98 0,34 5,0 5.4 
7,7 7,6 3,6 20,7 0,6 97 0,37 5,3 6,0 

7,0 8.4 4,8 22,6 3,6 84 0,37 4,2 4,0 

5,1 8,9 3.4 27,9 4,1 85 0,32 4,5 4,1 

7,8 8,7 3,7 31,2 3,1 90 0,28 4,9 4,2 

5,6 7,5 3,1 32,2 1,1 97 0,23 5,1 4,5 

8,7 8,6 3,1 33,8 0,8 98 0,25 5,3 4,7 

6,2 52.4 37,1 36,0 5.4 85 1,45 4,1 4,1 
3,2 52,3 38.4 38.4 17,5 54 1,36 4,5 4,0 
2,7 40,1 27,1 52,6 24,8 53 0,76 4,8 3,9 
5,7 40,2 17.4 50,5 21.4 58 0,79 5,0 3,9 

14,7 29,9 13,5 45,9 16,1 65 0,65 5,0 4,0 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+3 

Na+ 81 82 Al~ 3 Acidez 1rocável T --- ---
Mat coloidal Al+ 3 +81 Al+3 +82 

NH,OAc HCI NH,OAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,03 0.43 0,33 0,5 9,63 3,57 10,06 4,00 30 12 4 11 54 60 
0,01 0,02 0,34 0,26 0,6 6,18 3,77 6,52 4,11 17 10 5 8 64 70 
0,01 0,02 0,54 0.42 0,6 4,58 2,78 5,12 3,32 12 8 11 16 53 59 
0,07 0,04 0,82 0,63 0,5 5,12 2.49 5,94 3,31 14 8 14 25 38 44 
0,04 0,01 0,64 0.44 0,1 3,52 2,19 4,16 2,83 1 7 15 23 14 19 

0,01 0,01 1,00 0,88 0,1 5,18 1,60 6,18 2,60 55 23 16 38 9 10 
0,01 0,01 0.44 0,30 o 3,58 1,39 4,02 1,83 24 11 11 24 o o 
0,01 0,01 0,48 0,30 o 3,12 0,62 3,60 1,10 20 6 13 44 o o 
0,01 0,01 0,72 0,34 o 2,53 0,69 3,25 1.41 16 7 22 51 o o 

0,03 0,01 0,70 0.47 0,8 7,58 3,62 8,28 4,32 37 19 8 16 53 63 
0,02 0,01 0,63 0.46 0,5 6,12 3,15 6,75 3,78 24 14 9 17 44 52 
0,02 0,01 0,74 0,52 0,3 5,08 2,91 5,82 3,65 19 12 13 20 29 37 
0,02 0,01 0,68 0.48 0,1 4,53 2,60 5,21 3,28 16 10 13 21 1a 17 
0,02 0,01 0,53 0,34 o 4,12 2.41 4,65 2,94 14 9 11 18 o o 

0,10 0,06 1,05 0,89 5,5 29,82 24,05 30,87 25,10 86 70 3 4 84 86 
0,06 0,05 1,00 0,78 4,9 21,32 17,10 22,32 18,70 58 49 4 5 83 86 
0,06 0,06 0,85 0,69 6,9 19,58 13,35 20.43 14,20 39 27 4 6 89 91 
0,04 0,03 0,84 0,58 5,5 14,72 10.48 15,56 11,32 31 22 5 7 86 90 
0,05 0,04 0,95 0,74 2,7 11,68 8,73 12,63 9,68 28 21 8 10 74 78 
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Horizonte Granulometriil% 

Solo Perfil Prol. Calhau Cascalho Areia Arelagr~ Areia Areia fina 
LocallzaçAo n.• lab. Simbolo Prol. 2()-2 2-(),2 multo média 

em grossa 0,5·0.25 em em 
2·1 mm l·O,S 2-(),2 mm 0.25·0,1 0.2-(),02 0.2-(),0S 

mm mm mm mm mm 

LVPa 7716 A1 o-a o 1,3 0.2 2,9 36,3 21,8 36,8 38.6 31,7 
pllnt.lb 7717 A3 -16 o 1,4 0,1 3,4 32.4 21,6 32,0 41,5 35,0 
mêd/arg. 10 7718 811 -48 o 1,3 0.3 1,5 24,5 14,1 30,1 39,1 29,5 
12-46'S 7719 8211 -105 o 2,2 0,1 2,2 20,1 13,7 21,9 39,7 29,3 
so-44'WGr. 7720 822t -160 o 0,6 0,3 1,6 17,8 9,6 24,7 37,6 26,4 

LV a 8013 AI ()-15 o 0,5 2,0 4,9 20,0 9,8 26.4 54,1 45,7 

méd. 8014 A3 -45 o 0,7 3.0 4,5 22,8 9.7 33,3 50,0 40,8 

12049'5 16 8015 81 -e5 o 0,8 2,0 4.6 18,5 8,9 24,8 53.3 44,4 

50018WGr. 8016 821 ·120 o 1,5 3,2 4.3 19,7 7,6 33,1 52,3 42,9 
8017 822 ·160 o 1,6 3,6 5,3 18,5 7,1 21·,9 51,6 42,6 

Pla 8050 A ()-10 o 0,3 1,7 3,1 12,9 5,5 f2,4 34,1 16,6 
Taplínt. 8051 81tg ·50 o 0.5 1,9 1,1 4.3 0,9 1,7 17,0 4,0 
médJarg. 17 8052 B21tg -e o o 1.0 0,2 0,3 2;1 0,8 7,5 17 .o 11,8 
12•21'S 8053 IIB22tg ·120 o 1.8 0,6 1.1 6,5 3,4 21,7 56,6 44,6 
50003WGr. 8054 IIB23tpl ·160 o 8.0 0,6 0,7 5.8 2.3 27,5 55,6 4.1,7 

LVd 8004 A1 0·8 o o 5,6 9,9 39,2 16,1 34,3 43,2 35.9 
méd. 8005 A3 ·20 o o 6.2 9,7 33,9 14.1 27,4 44,7 38,4 

12•44'5 18 8006 81 ·45 o o 9.8 9.3 36,2 11.6 28,7 38,5 32,0 

49"55'WGr. 8007 821 -100 o o 10,9 8,6 32,2 9.9 21,6 41,5 35.0 
8008 822 -160 o o 10,1 6,7 28,8 7,4 28,8 44,0 35,7 

Cd Tb 8046 A ()-35 9.3 62,4 8,7 4,0 20.0 4,8 21,3 47,7 33,9 . 
méd. mcasc. 

19 8047 (8)1 ·60 o 50,0 6,8 11,5 28,1 -8,4 9,3 37,4 23,8 
12•44'S 8048 (8)2 -90 o 41,4 8,2 12,1 32.7 '9,7 12.9 35,3 21,6 
49"55'WGr. 6049 c ·150 o 25.8 9,7 14,0 35.4 10.3 9,1 36.4 23,2 

Complexo 

Solo Perfil Prol. Garbo- c N MO 
CIN Ca•a- MgH K• LocallzaçAo n.o. lab. r>atos % % 'lb 

'lb 
NH.OAc KCI NH.OAc KCI NH.OAc HCI 

LVPa 7716 o 1.0 o.o7 1.72 14 0.72 0,55 o:43 0,30 0,16 0.14 
plír>t. Tb 7717 o 0,7 0 ,05 1,20 14 0.48 0,40 0,28 0,26 0,09 0 ,09 
médJarg. 10 7718 o 0,4 0.04 0,68 10 0.30 0,28 0,20 0.18 0,03 0,03 
12•46'S 7719 o 0,2 0.03 0,34 7 0,45 0.29 0.33 0,18 0,02 0,02 
50044'WGr. 7720 o 0,2 0.02 0,34 10 0,48 0.31 0.22 0,14 0,01 0,01 

LV a 8013 o 1,7 0.09 2,92 19 0,32 0,20 0.08 0,06 0/)7 0.07 
méd. 8014 o 1.4 0,08 2.41 18 0,41 0,25 0,06 0.06 0/)7 0,07 

12"49'S 16 8015 o 0,8 0,05 1.38 16 0.30 0.22 0.07 0.05 0.05 0,04 

S0018'WGr. 8016 o 0,4 0,03 0,69 13 0.31 0,22 0,05 0,04 0.02 0,02 
8017 o 0,3 0,02 0,52 15 0.32 0,22 0,04 0 ,03 0.01 0,01 

PLa 8050 o 5.3 0.42 9,12 13 1,10 1,00 0,80 0,65 0,21 0,10 
Taplínt. 8051 o 1,8 0,16 3,10 11 0.80 0.40 o.so 0,30 0,11 0,06 
médJarg. 17 8052 o 0,6 0.08 1,03 8 0,45 0,30 0,32 0,20 0,09 0,06 
12•21'S 8053 o 0,4 0.05 0,69 8 0,50 0,25 0,31 0,21 0,02 0,02 
50003'WGr. 8054 o 0,3 0.04 0,52 8 0,90 0,62 0,36 0,30 0,01 0,02 

LVd 8004 o 3,1 0.18 5,33 17 3,38 2,45 1,34 1,20 0,09 0,08 

méd 8005 o 1,5 0,10 2,58 15 '0,70 0,.50 0,21 0,18 0 ,07 0,06 
12"44'S 18 8006 o 0.6 0,04 1,03 15 0,43 0,32 0 ,18 0,10 0,04 0,03 

49"55'WGr. 8007 o 0,.5 0.04 0,86 12 0,39 0,28 0,12 o.oe 0.01 0.06 
8008 o 0,3 0.02 0,52 15 0,38 0,28 0,12 0.08 0.03 0.03 

CdTb 8046 o 1,1 0,07 1,89 16 0,30 0,19 0,15 0,12 0,07 0,05 
méd. mcasc. 

19 8047 o 0,4 0.03 0,69 13 0,24 0,18 0,13 0,10 0,03 0,03 
12•44'S 8048 o 0.3 0,03 0,52 10 0,23 0,18 0,12 0,10 0.03 0,02 
49"55'WGr. 6049 o 0,3 0,03 0.52 10 0,30 0,17 0,12 0,08 O,Q2 0,01 
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Lab.: SUDESUL 

Ataque por H.so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- AI,Oa 

muito fina 
Silte Argila natural 

laçAo 0,002) Ki Kr --< 0,002 % 
% -- si o, Al20a Fe•Oa Fe,oa H,Q KCI 

0,1-0,05. 0,05-0,002 0,02-0,002 mm Argila 

mm mm mm 

6,3 14,4 7,5 17,6 4,7 73 0,81 7,55 6.37 2,07 2,01 1,67 4.81 4,8 4,1 
10,3 13,2 6,7 19.4 8,3 57 0,68 8,33 7,49 2,10 1.89 1,60 5,58 4,7 4,0 

8,0 15,7 6,1 30,3 9,5 69 0,51 10,46 10,35 2,43 1,72 1,49 4,25 5,1 4,0 
11,5 15,8 5.4 34,8 3,5 90 0,45 11,24 11,62 3,04 1,64 1.41 5,99 5,2 4,1 

8,0 16,6 5,4 39,2 1,8 95 0,42 13,56 13.40 3,17 1,72 1.49 6,62 5,6 4,1 

22,6 12,8 4.4 21,5 2,8 87 0,60 8,00 10,29 2,83 1.32 1,12 5,71 4.4 3,9 
13,1 12,7 3,5 23,7 3,0 87 0,54 7,93 9.40 2,14 1.43 1,25 6,90 4,4 3,8 
22,6 12,0 3,1 25,1 4,1 84 0,48 7,18 8,04 3,08 1,52 1,22 4,10 4,7 4,0 
14.4 11,4 2,0 26,0 3,1 88 0,44 6,43 10,80 2,70 1.01 0,87 6,28 5,1 4.3 
23,2 11,0 2,0 27,9 3,5 87 0,39 7,28 11,45 4,48 1,08 0,87 4,01 5,4 4,5 

6,8 53,1 35,6 17,4 8,8 49 3,05 5,0 4,1 
2,7 50,4 37,4 41,3 18,8 54 1,22 5,1 4,0 
5,1 31,2 26,0 54,9 27,6 61 0,57 5,1 3,9 

24,3 19,7 7,7 29,2 8,5 71 0,67 5,4 4,1 
16,4 21,9 8,0 30,6 4,1 87 0,72 5,8 4.2 

9,2 17,7 10,4 7,2 1,3 82 2,46 3,21 10,91 6,24 0,50 0.37 2,74 5,8 5,2 
14,9 10,8 4,5 16,9 2,2 87 0,64 3,32 10,87 7,68 0,52 0.36 2,22 5,6 4,7 

8,8 11,0 4,5 20,8 2,2 89 0,53 3,63 12,19 7,82 0,51 0,36 2,45 5,6 5,1 
16,2 11,8 5,3 21,0 0,1 99 0,56 3,70 12,77 9,43 0,49 0,33 2,13 5,6 5,8 
11,5 15,1 6,8 20.4 0,4 98 0,74 4,10 14,31 11,04 0,49 0,33 2,04 5,7 5,9 

i5,1 23,1 9,3 23,0 7,3 68 1,00 5,1 4,0 
15;9 24,8 11,2 23,3 0,7 97 1,06 5,5 4,8 
11,4 23,7 10,0 22,0 0,4 98 1,08 5,8 5,1 
15,5 22,3 9,1 19,1 0,4 98 1,16 5,8 5.3 

sortivo m E/1 00 g 

v 
T % 100AI+3 100AI+> 

Na+ S1 S2 AI+' Acidez trocável T --- ---
Mal coloidal AI+3+S1 AI+3+S2 

NH,QAc HCI NH,OAc KCieHCI KCI pH8 pH7 pHB pH7 pHB pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 1,32 1,00 1,4 7,58 3,78 8,90 5,10 51 29 15 26 51 58 
0,01 0,01 0,86 0,76 1,7 5,54 3,35 6,40 4,21 33 22 13 20 66 69 
0,01 0,01 0,54 0,50 2,1 6,58 3,77 7,12 4,31 23 14 8 13 79 81 
0,01 0,01 0,81 0,50 2,6 6,62 2,02 7,43 2,83 21 8 11 29 76 84 
0,01 0,01 0,72 0,47 2,6 6,18 1,71 6,90 2,43 18 6 10 30 78 85 

0,04 0,03 0,51 0,36 1,4 7,14 4,12 7,65 4,63 36 22 7 11 73 80 
0,04 0,03 0,58 0,41 1,3 7,10 4,33 7,68 4,91 32 21 8 12 69 76 
0,06 0,04 0,48 0,35 1,1 5,08 2,06 5,56 2,54 22 10 9 19 69 76 
0,04 0,03 0,42 0,31 0,7 2,53 1,41 2,95 1,83 11 7 14 23 62 69 
0,03 0,03 0,40 0,29 0,2 2,50 1,22 2,90 1,62 10 6 14 25 33 41 

0,21 0,05 2,1S 1,80 1,7 37,48 27,91 39,67 30,10 227 173 6 7 43 49 
0,11 0,05 1,48 0,81 5,6 27,32 18,75 28,80 20,23 70 49 5 7 79 87 
0,09 0,04 0,91 0,60 8,2 19,63 15,51 20,54 16,42 35 30 4 6 90 93 
0,02 0,01 0,84 0,49 2,1 7,64 5,28 8,48 6,12 29 21 10 14 71 81 
0,01 0,01 1,28 0,95 0,9 5,18 3,72 6,46 5,00 21 16 20 26 41 49 

0,05 0,03 4,86 3,76 o 11,48 5,35 16,34 10,21 227 142 30 48 o o 
0,05 0,03 1,03 0,77 o 6,63 2,89 7,66 3,92 45 23 13 27 o o 
0,04 0,02 0,69 0,47 o 3,21 1,04 3,90 1,73 19 8 18 40 o o 
0,04 0,02 0,62 0,44 o 2,08 1,18 2,70 1,80 13 9 23 34 o o 
0,03 0,01 0,56 0,40 o 2,10 0,54 2,66 1,10 13 5 21 51 o o 

0,10 0,06 0,62 0,42 0,6 5,12 2,70 5,74 3,32 25 14 11 19 49 59 
0,05 0,03 0,45 0,34 o 2,56 1,85 3,01 2,30 13 10 15 20 o o 
0,07 0,02 0,45 0,32 o 2,08 1,18 2,53 1,63 12 7 18 28 o o 
0,07 0,02 0,51 0,28 o 1,53 0,71 2,04 1,22 20 12 25 42 o o 
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TABELA 31- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Locálização n• lab Prol muito média 

Sim bolo 
em 

20-2 2-0,2 grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-ó,05 

mm mm mm mm mm 
' 

HLe Ta 8055 A1 0-15 o 0,1 0,5 0,8 2,5 0,9 1,3 19,4 4,3 

méd/arg 
8056 A3 -40 o 0,1 0,4 0,3 1,4 0,4 1,6 20,5 5,8 

12•04'8 20 8057 81tpl -70 o 0,3 0,2 0,5 1,4 0,5 1,1 36,3 7,5 

49•54'WGr 8058 B21tpl -120 o o oj 0,2 1,4 0,6 2,1 14,0 3,3 
8059 822tpl -160 o o 0,1 0,2 1,1 0,6 1,6 15,3 3,3 

HLdTb 
8060 A 0-20 o 0,2 2,9 0,5 5,2 0,9 25,7 67,3 45,8 

ab 
méd 21 

8061 81tpl -60 o 3,0 0,6 0,5 2,4 1,0 8,4 57,5 37,5 

12°06'8 
8062 B21tpl -100 o 12,0 2,2 0,9 4,7 1,0 16,9 55,3 34,4 

49•47'WGr 
8063 822tpl -160 o 17,4 3,1 1,6 6,0 0,9 6,9 51,6 32,4 

LVd cn 8001 A Q-20 o 3,0 1,3 3,1 26,6 16,0 35,8 43,0 38,7 
médJméd case 
12•44'8 

22 8002 Él1 -45 o 7,0 3,0 2,8 27,4 12,6 37,2 38,5 33,8 

49•40'WGr 8003 82cn -70 o 28,9 4,4 3,8 24,2 11,8 25,5 36,5 31,8 

PVdTb 
Aproem 7842 A ü-38 22,2 47,1 4,8 6,0 29,2 14,0 31,3 48,9 42,3 
méd case /arg 24 7843 81t -52 o o 9,5 4,4 22,6 5,8 16,7 30,3 21,5 
f ped 7844 82t -64 o o 2,3 3,8 12,4 5,0 9,0 26,6 17,7 
12°14'8 7845 831 -74 o o 1,6 5,7 18,0 7,8 14,6 29,3 19,7 
49•25'WGr 

LVd 7930 A1 0-11 o o 0,9 5,7 32,8 17,8 33,2 41,8 33,5 

arg 7931 A3 -28 o o 1,3 7,3 31,0 18,0 26,3 42,6 34,4 

12°33'8 
27 7932 81 -51 o o 1,5 6,0 26,0 I 12,6 27,7 41,4 32,1 

49•17'WGr 
7933 821 -78 o o 2,3 6,0 21,3 10,4 17,3 40,0 29,8 
7934 822 -120 o o 1,9 5,6 19,9 8,5 21,0 37,5 27,4 

I 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
C/N Ca+2 Mg+2 K+ 

Localização n• lab natos % % % 
% 

NH,QAc KCI NH,QAc KCI NH,QAc HCI 

HL e Ta 8055 o 2,8 0,17 4,82 16 4,00 3,80 1,98 1,90 0,70 0,38 

méd/arg 8056 o 0,9 0,09 1,55 10 3,10 3,00 1,70 1,50 0,34 0,20 

12"04'8 20 8057 o 0,4 0,06 0,69 7 3,81 3,10 1,93 1,90 0,27 0,12 

49•54'WGr 8058 o 0,4 0,06 0,69 7 6,40 4,80 6,00 5,80 0,38 0,19 
8059 o 0,4 0,05 0,69 8 6,10 4,60 7,40 6,00 0,33 0,15 

HLd Tb 8060 o 3,2 0,20 5,50 16 0,83 0,55 0,32 0,40 0,11 0,10 
méd 21 

8061 o 0,7 0,05 1,20 14 0,45 0,35 0,30 0,18 0,04 0,02 
12•06'8 8062 o 0,4 0,04 0,69 10 1,17 1,15 0,53 0,41 0,01 0,02 
49•47'WGr 8063 o 0,2 0,03 0,34 7 1,95 1,90 0,85 0,50 0,03 0,01 

LVd cn 8001 o 1,1 0,07 1,89 16 0,72 0,63 0,50 0,38 0,12 0,10 
méd /méd case 
12°44'8 

22 8002 o 0,9 0,06 1,55 15 0,43 0,23 0,26 0,12 0,08 0,07 

49"40'WGr 
8003 o 0,8 0,06 1,38 13 0,40 0,24 0,28 0,14 0,10 0,10 

PVd Tb 
A proem 7842 o 1,1 0,08 1,89 14 2,15 1,82 0,75 0,65 0,13 0,13 
méd case/ 24 

7843 o 0,7 0,06 1,20 12 0,45 0,35 0,40 0,30 0,12 0,08 
arg f ped 7844 o 0,4 0,04 0,69 10 0,48 0,38 0,47 0,32 0,12 0,08 
12•14'8 7845 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 0,25 0,66 0,40 0,10 0,06 
49"25'WGr 

LVd 
7930 o 0,7 0,06 1,20 12 0,32 0,28 0,10 0,10 0,04 0,03 
7931 o 0,6 0,04 1,03 15 0,33 0,29 0,10 0,09 0,03 0,03 

arg 
27 7932 o 0,5 0,04 0,86 13 0,41 0,30 0,10 0,09 0,02 0,02 

12•33'8 
49"17'WGr 

7933 o 0,2 0,03 0,34 7 0,28 0,27 0,22 0,12 0,01 0,01 
7934 o 0,2 0,02 0,34 10 0,18 0,20 0,12 0,10 0,01 0,01 
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Lab: 8UDE8UL 

Ataque por H.80•% pH(1:1) 

Argila 
Grau de 8ilte 

Areia flocu· (0,05· AI, O a 
muito fina 

8ilte Argila natural 
laçao 0,002) Ki Kr --

< 0,002 % 
% -- 5;o, At.o. Fe•O• Fe.Oa H.o KCI 

o,t-o,05 0,05·0,002 0,02·0,002 
mm Argila 

mm mm mm 

3,3 64,0 48,9 29,2 18,2 38 2,19 5,4 4,1 
4,5 58,0 43,3 34,8 19,5 44 1,67 5,5 4,0 
6,6 59,1 30,3 32,0 17,7 45 1,85 5,9 4,2 
1,6 47,9 37,2 47,4 27,3 42 1,01 6,4 4,7 
1,9 51,1 39,1 44,5 31,9 28 1,15 6,1 4,6 

21,0 40,1 18,6 8,9 2,6 71 4,5 5,7 4,9 
29,4 31,5 11,5 28,6 0,8 97 1,10 5,8 4,7 
18,1 3t,O 10,1 29,9 4,6 85 1,04 6,0 4,5 
25,9 28,7 9,5 32,9 2,3 93 0,87 6,0 4,5 

9,1 11,7 7,4 23,0 7,5 67 0,51 7,80 13,00 3,40 1,02 0,87 6,00 5,8 4,6 

5,6 11,4 6,7 27,4 7,6 72 0,42 9,98 14,73 3,53 1,15 1,00 6,55 5,7 4,5 
10,5 11,8 7,1 32,2 11,8 63 o,q7 10,35 16,34 4,81 1,08 0,91 5,33 5,6 4,7 

15,4 14,9 8,3 13,6 6,6 51 1,10 
7,7 18,7 9,9 37,2 16,9 55 0,50 

10,0 21,3 12,4 48,6 0,2 100 0,44 
8,0 23,5 13,9 38,8 0,2 99 0,61 

8,7 12,7 4,4 21,0 4,2 80 0,60 6,72 9,15 5,42 1,25 0,91 2,65 5,0 4,3 
12,5 13,1 4,9 21,5 5,0 77 0,61 4,80 9,53 5,83 0,86 0,62 2,57 5,4 4,4 
10,3 15,2 5,9 26,7 4,0 85 0,57 6,73 11,27 4,85 1,02 0,80 3,65 5,5 4,6 
15,1 15,7 5,5 33,2 0,2 99 0,47 7,71 14,66 3,32 0,89 0,78 6,93 5,8 5,2 

·, 10,3 15,2 5,1 37,5 0,1 100 0,41 8,15 15,17 3,36 0,91 0,80 7,09 6,1 5,5 

sortivo m E/1 00 g 
v 

T % 100Af+> 100Af+3 

Na+ 81 82 A f+> Acidez trocável T --- ---
Mal coloidal Af+ 3+81 Al+3+82 

! NH.OAc HCI NH.OAc KCie HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,05 0,03 6,73 6,11 0,5 10,53 6,68 17,26 13,41 59 46 39 50 6 8 
0,07 0,05 5,21 4,75 1,8 9,68 7,29 14,89 12,50 43 36 35 42 25 27 
0,21 0,11 6,22 5,23 0,5 6,54 3,99 12,76 10,21 40 32 49 61 7 9 
0,43 0,32 13,21 11,11 o 6,53 2,42 19,74 15,63 42 33 67 85 o o 
0,46 0,35 14,29 11,10 o 6,12 2,02 20,41 16,31 46 37 70 88 o o 

0,04 0,05 1,30 1,10 0,2 13,62 6,30 14,92 7,60 168 85 9 17 13 15 
0,02 0,02 0,81 0,57 0,2 4,53 2,40 5,34 3,21 19 11 15 25 19 26 
0,02 0,01 1,73 1,59 0,4 4,08 2,79 5,81 4,52 19 15 30 38 18 20 
0,09 0,03 2,92 2,44 0,3 4,04 1,08 6,96 4,00 21 12 42 73 9 11 

0,09 0,06 1,43 1,17 0,1 4,58 2,67 6,01 4,10 26 18 24 35 6 8 
0,06 0,04 0,83 0,46 0,3 4,12 2,49 4,95 3,32 18 12 17 25 26 39 
0,05 0,02 0,83 0,50 0,2 3,52 2,17 4,35 3,00 14 9 19 28 19 29 

0,03 0,02 3,06 2,62 0,1 5,40 4,40 7,59 4,40 56 32 40 70 3 4 
0,02 0,01 0,99 0,74 0,8 5,10 4,00 7,12 4,32 19 12 14 23 44 52 
0,02 0,01 1,09 0,79 1,0 5,20 4,10 7,61 5,18 16 11 14 21 47 56 
0,02 0,01 1,10 0,72 0,8 5,81 4,10 6,68 4,30 17 11 16 26 42 53 

0,01 0,01 0,47 0,42 0,1 3,54 2,04 4,01 2,51 19 12 12 19 17 19 
0,01 0,01 0,47 0,42 0,2 3,32 1,61 3,79 2,08 18 10 12 23 29 32 
0,01 0,01 0,54 0,42 0,1 3,18 0,99 3,72 1,53 14 6 15 35 15 19 
0,01 0,01 0,52 0,41 0,1 3,10 1,00 3,62 1,52 11 5 14 34 16 20 
0,01 OP1 0,32 0,32 o 3,08 1,98 3,40 2,30 9 6 9 14 o o 
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TABELA 31- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização n• lab Pro f muito média 
Símbolo 

em 
20-2 2-0,2 grossa 0,5-ü,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

LVd 
7925 A1 0-10 o o 0,9 4,7 24,5 14,1 26,6 43,6 35,1 

7926 A3 -30 o o 1,3 3,1 22,8 11,0 35,8 43,3 35,5 
arg 28 7927 81 -60 o o 1,3 3,6 19,3 10,7 24,3 44,4 36,0 
12"08'S 7928 821 -100 o o 1,0 3,3 18,7 9,0 27,8 40,9 32,1 
49"08'WGr 7929 822 -150 o o 1,4 3,1 15,8 8,5 19,9 42,4 33,0 

7935 A1 0-10 o 1,0 1,2 7,2 32,4 18,9 30,5 45,3 38,6 

LVdcn 7936 A3 -25 o 2,0 1,9 4,4 29,6 14,1 40,2 47,3 40,2 

méd 29 
7937 81 -60 o 2,5 2,3 5,9 29,3 16,3 28,7 43,5 37,2 

12•41'S 7938 821 -80 o 2,6 4,8 6,2 27,8 10,8 31,2 43,3 34,9 

49°03'WGr 7939 B22cn -130 o 26,0 5,2 5,6 22,4 9,0 20,5 44,6 35,3 
7940 823 -150 o 3,5 4,1 4,1 21,2 7,9 30,6 45,0 35,9 

LVd 
7910 A1 0-10 o o 1,2 4,8 31,4 16,4 33,8 36,3 31,8 
7911 A3 -30 o o 1,0 4,6 27,7 16,9 29,2 39,5 34,4 

arg 30 7912 81 -50 o o 1,7 3,0 22,9 11,0 32,5 39,4 33,4 
12°12'S 
48•54'WGr 

7913 821 -100 o o 2,5 4,2 19,3 9,7 20,2 37,0 30,2 
7914 822 -160 o o 2,1 2,5 15,5 6,6 22,4 36,2 27,0 

PE Tb 7865 A1 0-20 o o 5,2 10,8 38,4 18,4 20,3 29,0 23,9 
A chern 7866 A3 -30 o o 4,8 8,8 39,0 17,3 25,8 27,3 22,8 
méd/arg 32 7867 B1t -45 o o 6,9 8,8 35,1 15,1 19,5 28,5 22,5 
12•42'S 7868 B21t -80 o o 6,6 6,4 28,4 10,4 20,0 28,7 21,5 
48•38'WGr 7869 8221 -140 o o 3,8 7,0 22,8 9,6 14,1 30,6 21,3 

'-i 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
CIN Ca+ 2 Mg+2 K' 

Localização n• lab natos % % % 
% 

NH.OAc KCI NH.OAc KCI NH.OAc HCI --

LVd 
7925 o 1,1 0,08 1,89 14 1,20 1,05 0,58 0,55 0,06 0,05 

arg 
7926 o 0,9 0,06 1,55 15 0,67 0,50 0,23 0,20 0,04 0,02 

12•08'S 28 7927 o 0,5 0,04 0,86 13 0,43 0,35 0,10 0,08 0,02 0,01 

49•08'WGr 7928 o 0,4 0,03 0,69 13 0,38 0,28 0,12 0,10 0,01 0,01 
7929 o 0,3 0,03 0,52 10 0,32 0,26 0,10 0,08 0,02 0,01 

7935 o 1,8 0,11 3,10 16 3,12 2,83 1,50 1,38 0,21 0,20 
LVd cn 7936 o 0,9 0,06 1,55 15 0,48 0,40 0,15 0,12 0,11 0,11 
méd 

29 7937 o 0,6 0,05 1,03 12 0,46 0,35 0,14 0,13 0,07 0,06 
12•41'S 7938 o 0,3 0,03 0,52 10 0,37 0,32 0,15 0,10 0,02 0,02 
49•03'WGr 7939 o 0,2 0,02 0,34 10 0,42 0,28 0,10 0,09 0,02 0,01 

7940 o 0,3 0,02 0,52 15 0,47 0,30 0,35 0,30 0,03 0,03 

LVd 7910 o 1,1 0,08 1,89 14 1,24 0,90 0,61 0,43 0,09 0,07 

arg 7911 o 0,9 0,06 1,55 15 0,53 0,45 0,22 0,20 0,04 0,04 

12•12'S 30 7912 o 0,7 0,06 1,20 12 0,38 0,24 0,14 0,13 0,02 0,02 

48•54'WGr 7913 o 0,4 0,04 0,69 10 0,35 0,23 0,21 0,17 0,01 0,01 
7914 o 0,3 0,03 0,52 10 0,33 0,30 0,18 0,14 0,01 0,01 

PETb 7865 o 2,7 0,17 4,64 16 7,98 5,00 0,90 0,80 0,19 0,13 
A chern 7866 o 1,6 0,11 2,75 15 3,69 3,15 0,97 0,60 0,21 0,18 
méd/arg 32 7867 o 0,9 0,08 1,55 11 2,00 1,52 0,86 0,58 0,12 0,10 
12•42'S 7868 o 0,6 0,04 1,03 15 0,90 0,80 0,80 0,62 0,13 0,12 
48•54'WGr 7869 o 0,4 0,03 0,69 13 0,82 0,70 0,53 0,50 0,12 0,07 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so,% pH (1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- AI,Oe 

muito fina 
Silte Argila natural 

!ação 0,002) Ki Kr --
< 0,002 % 

% -- sio, AI2ÜO Fe20J Fe203 H,Q KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm Argila 

mm mm mm 

13,3 16,1 7,6 24,3 4,7 81 0,66 7,14 11,78 4,10 1,03 0,84 4,51 5,6 4,7 

7,1 13.4 5,6 28,3 2,6 91 0.47 7,13 12,12 4,81 1,08 0,87 3,96 5,6 4,5 

15,4 13,1 4,7 31,6 4,2 87 0,41 9,44 13,18 4,78 1,22 0,99 4,33 5,6 4,6 

9,7 14,3 5,5 34,9 2,1 94 0,40 9,80 15,47 4,54 1,08 0,91 5,35 5,8 5,1 

15,9 14,2 4,8 37,0 0.4 99 0,38 9,80 16,83 5,98 0,99 0,81 4,40 5,9 5,2 

13,2 12,9 6,2 16,1 4,0 75 0,80 3,40 7,52 3,31 0,77 0,60 3,57 6,2 5,5 

9,2 10,8 3,7 19,4 4,4 77 0,56 4,90 8,89 3,98 0,94 0,73 3,51 5,5 4,5 

13,3 9,9 3,6 23,6 6,6 72 0,42 5,20 9,79 3,99 0,90 0,72 3,85 5,4 4,5 

9,7 12,0 3,6 25,3 2,4 91 0,47 5,86 11,22 5,53 0,89 0,68 3,19 5,7 5,1 

17,4 13,6 4,3 28,7 0,3 99 0,47 7,88 13,51 5,68 0,99 0,78 3,73 6,0 5,8 

10,4 12,9 3,8 30,0 0,3 99 0,43 7,90 12,75 4,37 1,05 0,86 4,58 5,8 5,8 

7,0 12,7 8,2 24,1 5,6 77 0,53 6,0 5,0 

10.4 11,5 6,4 26,4 4,2 84 0,44 5,9 4,9 

8,1 11,9 5,9 31,8 2,5 92 0,38 6,0 5,3 

12,9 14,3 7,5 36,2 0,1 100 0,39 6,0 6,0 

8,9 16,5 7,3 41,0 0,2 100 0,40 6,2 6,1 

7,6 18,5 13,4 19,2 5,5 71 0,96 6,5 5,6 

5,1 13,6 9,1 24,6 5,6 77 0,55 6,1 5,5 

7,3 13,6 7,6 28,8 9,5 67 0,47 6,4 5,4 

6,5 14,0 6,8 36,1 6,6 82 0,39 6,3 5,6 

9,6 16,2 6,9 39,7 0.4 99 0,41 6,2 5,9 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+' 100AI+' 
Na+ S1 S2 Al+ 3 Acidez trocável T --~ ---

Mat coloidal AI"+S1 AI+'+S2 

NH,QAc HCI NH,QAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 1,85 1,66 0,1 6,14 099 7,99 2,84 32 12 23 65 5 6 
0,01 0,01 0,95 0,73 0,1 5,53 1,05 648 2,00 23 7 15 48 9 12 
0,01 0,01 0,56 0,45 0,1 4,58 2,17 5,14 2,73 16 9 11 21 15 18 
0,01 0,01 0,52 0,40 o 4,12 1,58 4,64 2,10 13 6 11 25 o o 
0,01 0,01 0,51 0,36 o 3,52 2,00 4,03 2,51 11 7 13 20 o o 

0,01 0,01 4,85 4,42 o 4,13 1,13 8,98 5,98 56 37 54 81 o o 
0,01 0,01 0,75 0,64 0,1 4,21 2,09 4,96 2 84 26 15 ,. 15 26 11 14 
0,01 0,01 0,68 0,55 0,2 4,18 1,42 4,86 2,10 21 9 14 32 22 27 
0,01 0,01 0,55 0,45 0,1 2,53 0,98 3,08 1,53 12 6 18 36 15 18 
0,01 0,01 0,55 0,39 o 2,51 1,69 3,06 2,24 11 8 18 25 o o 
0,01 0,01 0,86 0,64 o 2,50 1,55 3,36 2,41 11 8 26 36 o o 

0,02 0,01 1,96 1,41 o 5,09 2,25 7,05 4,21 29 17 28 47 o o 
0,01 0,01 0,80 0,70 o 4,53 2,30 5,33 3,10 20 12 15 26 o o 
0,01 0,01 0,55 0,40 o 4,08 2,28 4,63 2,83 15 9 12 19 o o 
0,01 0,01 0,58 0,42 o 3,61 2,26 4,19 2,84 12 8 14 20 o o 
0,01 0,01 0,53 0,46 o 3,58 1,57 4,11 2,10 10 5 13 25 o o 

0,05 0,03 9,12 5,96 o 5,13 0,70 14,25 9,82 74 51 64 93 o o 
0,05 0,03 4,92 3,96 o 5,12 1,21 10,04 6,13 41 25 49 80 o o 
0,04 0,02 3,02 2,22 o 5,63 1,36 8,65 4,38 30 15 35 69 o o 
0,03 0,02 1,86 1,56 o 5,15 1,46 7,01 3,32 19 9 27 56 o o 
0,01 0,01 1,48 1,28 o 5,10 2,13 6,58 3,61 17 9 22 41 o o 
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TABELA 3 1- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localizaçllo n• lab Símbolo Prol 20-2 2-0,2 

muito média 
em grossa 0,5-{),25 

em em 2-1 mm 1-0,5 2-{),2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-{),05 
mm mm mm mm mm 

HGPa 7856 A1 0-25 o o 1,5 0,9 5,5 1,9 34,0 76,1 59,7 
Tb 7857 A3 -50 o o 0,4 0,8 4,8 2,6 26,0 82,4 70,4 
méd 33 7858 IIC1g -75 o 27,3 0,3 0,7 5,2 2,5 45,5 81,3 69,2 
12"10'S 7859 IIC2gcn -130 o 36,3 0,1 0,5 2,8 1,5 23,7 82,6 69,1 
48•26'WGr 7860 IIC3g -160 o o o o 0,6 0,2 55,7 83,6 75,3 

LVd 7915 A1 0-10 o o 0,6 1,5 10,8 6,3 19,6 66,1 45,5 

méd 
7916 A3 -30 o o 1,6 1,3 11,5 5,0 28,2 65,5 44,1 

12°56'S 35 7917 81 -70 o o 1,8 1,5 10,5 5,0 18,5 65,7 44,3 

48"19'WGr 
7918 821 -100 o o 1,1 1,2 9,6 4,0 26,3 63,1 42,5 
7919 822 -140 o o 2,3 1,6 10,3 4,6 16,0 61,8 41,2 

PETbab 7851 A1 0-40 19,0 50,7 11,5 8,9 40,4 15,8 24,6 40,5 33,5 
méd mcasc/ 
arg e/case 7852 A3 -55 1,3 61,0 16,3 9,0 41,2 10,8 23,1 34,7 26,3 

f ped 36 7853 811 -75 o 26,1 7,9 8,8 25,3 7,0 11,3 29,8 21,2 

12•38'S 7854 821 -105 o 12,0 8,7 7,5 23,7 5,4 12,1 25,1 17,2 

48008'WGr 7855 831 -120 o 14,3 7,5 8,8 23,9 6,3 9,9 28,0 20,6 

LVd 8882 A1 0-18 o 3,3 1,5 0,6 5,5 1,6 16,5 38,3 20,4 

arg 8883 A3 -32 o 1,0 0,4 0,6 4,0 2,1 12,0 34,6 20,3 

13°58'S 38 8884 81 -52 o 1,4 0,8 0,5 4,7 1,5 17,5 35,6 20,8 

53002'WGr 8885 821 -90 o 5,6 1,7 0,7 5,1 1,7 13,2 36,5 21,1 
8886 822 -140 o 5,7 1,4 0,6 4,6 1,2 13,6 35,9 17,5 

I 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
C/N Ca+2 Mg+' K+ 

Localização n• lab natos % % % 
% 

NH•OAc KCI NH,QAc KCI NH40Ac HCI 

HGPa 7856 o 2,4 0,17 4,13 14 0,30 0,27 0,15 0,13 0,05 0,04 
Tb 7857 o 0,7 OP5 1,20 14 0,32 0,25 0,17 0,10 0,01 0,01 
méd 33 7858 o 0,4 0,03 0,69 13 0,22 0,25 0,20 0,15 0,01 0,01 
12°10'S 7859 o 0,1 0,01 0,17 10 0,22 0,20 0,20 0,10 0,01 0,01 
48•26'WGr 7860 o 0,1 0,01 0,17 10 0,24 0,18 0,15 0,12 0,01 0,01 

LVd 7915 o 0,9 0,07 1,55 13 0,53 0,32 0,20 0,15 0,08 0,07 

méd 7916 o 0,9 0,07 1,55 13 0,67 0,55 0,16 0,15 0,07 0,04 

12°56'S 35 7917 o 0,5 0,05 0,86 10 0,33 0,25 0,20 0,12 0,03 0,02 

48•19'WGr 7918 o 0,2 0,04 0,34 5 0,32 0,23 0,18 0,13 0,03 0,02 
7919 o 0,2 0,04 0,34 5 0,33 0,23 0,23 0,13 0,03 0,02 

PE Tbab 7851 o 0,6 0,06 1,03 10 0,94 0,81 0,91 0,54 0,18 0,14 
méd mcascJ 
arg.c/casc 7852 o 0,5 0,05 0,86 10 0,77 0,52 0,64 0,50 0,13 0,12 

f ped 36 7853 o 0,4 0,03 0,69 13 1,08 0,77 0,77 0,43 0,16 0,12 

12°38'S 7854 o 0,2 0,03 0,34 7 1,08 0,70 0,86 0,58 0,16 0,13 

48•08'WGr 7855 o 0,1 0,03 0,17 3 0,98 0,72 0,96 0,70 0,14 0,10 

LVd 8882 o 2,6 0,16 4,48 16 0,76 0,62 0,32 0,28 0,15 0,13 

arg 8883 o 1,5 0,10 2,58 15 0,22 0,18 0,12 0,08 0,07 0,08 

13•58'S 38 8884 o 1,3 0,09 2,24 14 0,23 0,15 0,10 0,07 0,04 0,04 

53•02'WGr 8885 o 0,8 0,06 1,38 13 0,16 0,14 0,12 0,09 0,02 0,02 
8886 o 0,6 0,06 1,03 10 0,18 0,14 0,14 0,10 0,02 0,02 
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Lab: 8UDE8UL 

Ataque por H,8o.% pH (1:1) 

Argila Grau de 8ilte 
Areia flocu- (0,05- A!,Q, 

muito fina 
8ilte Argila natural 0,002) Ki Kr --

< 0,002 % 
!ação 

8io, AhO, Fe20J Fe20J H,Q KCI % --
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 

mm Argila 

mm mm mm 

26,9 29,7 13,3 5,1 1,6 69 5,82 4,2 4,0 
45,4 17,7 5,7 7,1 1,6 77 2,49 4,6 3,9 
25,4 16,6 4,5 9,0 3,8 58 1,84 5,3 3,8 
46,1 20,0 6,5 8,1 5,2 36 2,47 5,4 3,8 
20,0 13,2 4,9 10,9 5,1 53 1,21 5,2 3,9 

28,3 28,8 8,2 14,9 6,8 54 1,93 5,2 4,1 
19,5 29,9 8,5 14,5 4,8 67 2,06 5,3 4,1 
28,0 29,7 8,3 15,5 4,6 70 1,92 5,4 4,3 

I 
19,5 27,4 6,8 20,5 2,2 89 1,34 5,7 4,5 
27,0 27,4 6,8 21,1 1,1 95 1,30 5,8 4,6 

13,1 14,5 7,5 11,6 5,9 49 1,25 5,7 4,3 
8,3 17,4 9,0 15,1 7,0 54 1,15 5,7 4,3 

11,5 18,8 10,2 34,7 3,8 89 0,54 5,8 4,5 
7,2 16,9 9,0 42,2 1,0 98 0,40 5,9 4,5 

12,0 16,8 9,4 38,7 0,7 98 0,43 5,9 4,5 

I 

5,7 36,7 18,8 37,4 6,0 84 1,0 13,30 24,09 8,74 0,94 0,76 4,33 5,7 4,7 
9,2 29,4 15,1 46,3 6,3 86 0,6 14,27 27,41 10,24 0,89 0,71 4,20 5,7 4,8 
5,2 29,5 14,7 45,0 5,8 87 0,6 12,84 26,72 10,28 0,82 0,66 4,08 5,8 5,1 
8,9 31,7 16,3 42,1 1,8 96 0,7 13,50 26,77 11,30 0,86 0,68 3,71 6,1 5,6 
5,3 34,5 16,1 43,4 0,1 100 0,8 13,18 27,03 10,18 0,83 0,67 417 6,2 5,9 

: 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI' 3 1 OOAI+3 
Na' 81 82 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---

Mat coloidal Al+3+81 Al+3+82 

NH,OAc HCI NH,QAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,06 0,03 0,56 0,47 1,0 9,62 5,02 10,18 5,58 200 109 6 10 64 68 
0,01 0,01 0,51 0,37 0,8 17,50 2,05 18,01 2,56 254 36 3 20 61 68 
0,01 0,01 0,44 0,42 0,8 2,00 1,56 2,44 2,00 27 22 18 22 64 66 
0,01 0,01 0,44 0,32 0,6 3,12 2,26 3,56 2,70 44 33 12 16 57 65 
0,01 0,01 0,41 0,32 1,2 3,04 2,27 3,45 2,68 32 25 12 15 74 79 

0,09 0,03 0,90 0,57 03 5,07 2,51 5,97 3,41 40 23 15 26 25 34 
0,07 0,03 0,97 0,77 0,4 5,03 3,03 6,00 4,00 41 28 16 24 29 34 
0,03 0,01 0,59 0,40 0,4 3,52 1,63 4,11 2,22 27 14 14 27 40 50 
0,03 0,01 0,56 0,39 0,3 3,04 1,27 3,60 1,83 18 9 16 31 34 43 
0,03 0,01 0,62 0,39 0,1 2,51 1,14 3,13 1,76 15 8 20 35 13 20 

0,03 0,02 1,96 1,61 o 3,00 0,62 4,96 2,58 43 22 40 76 o o 
0,02 0,01 1,56 1,15 o 2,58 1,03 4,14 2,59 27 17 38 60 o o 
0,03 0,02 2,04 1,34 o 4,53 2,06 6,57 4,10 19 12 31 50 o o 
0,02 0,01 2,12 1,42 o 4,12 3,18 6,24 5,30 15 13 34 40 o o 
0,02 0,01 2,10 1,53 o 4,10 3,40 6,20 5,50 16 14 34 38 o o 

0,03 0,02 1,26 1,05 0,3 12,63 8,37 13,89 9,63 37 26 9 13 19 22 
0,02 0,01 0,43 0,35 0,3 10,24 6,75 10,67 7,18 23 15 4 6 41 46 
0,01 0,01 0,38 0,27 0,1 8,61 5,85 8,99 6,23 20 14 4 6 20 27 
0,01 0,01 0,31 0,26 o 6,54 5,21 6,85 5,52 16 13 4 6 o o 
0,01 0,01 0,35 0,18 o 5,61 3,96 5,96 4,31 14 10 6 8 o o 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização no lab Prol muito média 
Símbolo 

em 
20-2 2-ü,2 grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-ü,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

se a Tb 
8878 A1cn 0-32 0,5 64,2 2,8 4,2 43,1 20,9 49,5 45,2 40,5 

c/8 text 
méd 40 

8879 A3tcn -48 1,5 71,3 3.2 4,8 31,8 18,5 30,5 47,8 39,1 

13°31'S 
8880 81tcn -80 5,9 70,6 4,9 4,6 37,0 17,8 32,2 40,5 31,1 

52°42'WGr 
8881 82tcn -140 8,3 70,9 9,8 5,7 30,6 11,9 17,9 41,7 28,1 

LV a 
8868 A 0-20 o o 0,2 1,9 27,9 14,3 53,9 58,2 51,4 

méd 
886S' 81 -40 o o 0,1 1,7 20,8 13,4 41,7 62,2 55,0 

13°18'S 
41 8870 821 -80 o o 0,1 1,4 23,3 11,7 53,0 57,9 52,8 

52°34'WGr 
8871 822 -120 o o o 2,0 19,9 13,0 38,0 58,9 50,8 
8872 823 -160 o o 0,1 1,5 20,0 9,7 49,0 58,2 51,1 

LV a 
8892 A1 0-20 o o 0,4 2,3 25,4 15,1 23,4 23,2 18,3 

arg 
8893 A3 -40 o o 0,2 1,8 13,3 8,8 16,0 30,8 22,2 

13°12'S 
42 8894 81 -60 o o 0,4 2,0 19,1 11,3 17,5 20,1 14,4 

52°26'WGr 
8895 821 -100 o o 0,3 2,8 17,4 11,6 13,1 21,6 13,8 
8896 822 -160 o o 0,4 1,9 17,8 10,2 16,4 19,7 13,5 

LVd 
8873 A1 0-10 o 0,7 0,7 1,4 7,6 4,2 9,8 43,0 19,2 

arg 
8874 A3 -20 o 1,0 1,0 1,1 7,0 3,1 11,2 41,6 17,7 

13°58'S 
43 8875 81 -40 o 1,0 1,0 1,3 5,9 2,7 7,3 41,0 16,4 

52°25'WGr 
8876 821 -100 o 1,6 1,4 0,9 5,7 2,0 9,0 41,6 16,1 
8877 822 ·160 o 2,3 2,1 1,2 6,1 2,0 7,0 42,7 19,9 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
CIN ca~ 2 Mg+<> K' 

Localização no lab natos % % % 
% 

NH•OAc KCI NH,QAc KCI NH,QAc HCI ·~ 

SCaTb 8878 o 0,8 0,06 1,38 13 0,10 0,10 0,06 0,05 0,02 0,02 
c/ 8 text 
méd 

i 
40 

887g. o 0,6 0,04 1,03 15 0,18 0,12 0,05 0,05 0,02 0,02 

I3°31'S 
8880 o 0,5 0,04 0,86 13 0,12 0,11 0,05 0,04 0,01 0,02 

52°42'WGr 
8881 o 0,4 0,04 0,69 10 0,12 0,10 0,04 0,04 0,01 0,01 

LV a 
8868 o 1,4 0,12 2,41 12 0,40 0,30 0,20 0,20 0,07 0,07 

méd 
BB69 o 0,5 0,05 0,86 10 0,20 0,16 0,10 0,06 0,01 0,01 

13°18'S 
41 8870 o 0,3 0,04 0,52 8 0,12 0,10 0,06 0,05 0,01 0,01 

52°34'WGr 
8871 o 0,2 0,03 0,34 7 0,18 0,13 0,08 0,06 0,01 0,01 
8872 o 0,1 0,02 0,17 5 0,14 0,12 0,06 0,05 0,01 0,01 

LV a 
8892 o 2,0 0,15 3,44 13 0,12 0,12 0,06 0,05 0,08 0,08 
8893 o 1,3 0,10 2,24 13 0,10 0,10 0,08 0,06 0,03 0,03 

arg 42 8894 o 0,8 0,06 1,38 13 0,10 0,08 0,08 0,06 0,02 0,01 
13°12'S 
52°26'WGr 

8895 o 0,4 0,04 0,69 10 0,12 O,OB 0,08 0,06 0,02 0,01 
8896 o 0,3 0,04 0,52 8 0,22 0,10 0,10 0,06 0,02 0,01 

LVd 
8873 o 2,1 0,16 3,62 13 0,85 0,66 0,50 0,40 0,29 0,26 
8874 o 1,6 0,12 2,76 13 0,13 0,12 0,10 0,08 0,13 0,13 

arg 43 8875 o 1,0 0,07 1,72 14 0,24 0,15 0,12 0,06 0,05 0,05 
13°58'S 
52°25'WGr 

8876 o 0,4 0,04 0,69 10 0,20 0,12 0,10 0,08 0,02 0,02 

8877 o 0,3 0,03 0,52 10 0,14 0,10 0,10 0,06 0,01 0,01 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so,% pH (1:1) 

Grau de Silte 
Areia Argila flocu- (0,05- Ai> O, 

muito fina 
Silte Argila natural I ação 0,002) Ki Kr --

<0,002 % 
% -- Si O, AI,Q, Fe203 Fe2ÜJ H,Q KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm Argila 

mm mm mm 
" 

6,2 7,9 3,2 8,5 2,4 72 0,93 4,60 5,27 2,76 1,48 1,11 2,99 5,4 4,5 
13,9 12,5 3,8 16,6 5,4 67 0,75 5,43 8,36 3,53 1,10 0,87 3,71 5,4 4,6 

8,6 12,9 3,5 19,0 7,0 63 0,68 5,77 9,56 5,04 1,03 0,77 2,98 5,5 4,7 
13,4 18,1 4,5 23,2 8,6 63 0,78 6,70 13,56 7,30 0,84 0,63 2,92 6,0 5,6 

9,0 8,8 2,0 11,9 5,5 54 0,74 4,85 5,02 1,66 1,64 1,36 4,75 4,6 4,3 
18,9 8,9 1,7 15,3 7,6 50 0,58 6,45 6,17 1,67 1,78 1,52 5,80 5,4 4,7 

9,9 6,7 1,6 17,2 8,5 50 0,39 7,40 6,88 1,75 1,83 1,57 6,17 5,7 4,7 
17,7 9,6 1,5 19,7 8,4 57 0,49 8,04 7,75 2,03 1,76 1,51 5,99 6,0 5,0 
10,8 8,5 1,4 20,4 5,8 72 0,42 11,50 8,46 2,05 2,31 2,00 6,48 6,1 5,2 

2,5 10,6 5,7 45,7 6,8 85 0,23 20,61 20,01 5,10 1,75 1,51 6,16 4,5 4,4 
8,7 13,9 5,3 50,6 6,0 88 0,27 22,90 22,44 5,12 1,73 1,51 6,88 4,9 4,5 
2,3 9,6 3,9 56,9 6,1 89 0,17 25,19 25,75 6,00 1,66 1,45 6,74 5,4 4,6 
3,4 12,2 4,4 56,6 5,2 91 0,21 24,51 25,76 5,12 1,62 1,44 7,90 5,6 4,8 
2,4 12,5 6,3 56,2 0,2 100 0,22 25,65 26,46 5,03 1,65 1,47 8,26 5,9 5,4 

10,7 39,0 15,2 34,2 8,3 76 1,14 17,10 16,80 6,37 1,73 1,39 4,14 5,3 4,5 
8,3 36,2 12,3 39,1 8,0 79 0,92 17,54 17,46 6,85 1,71 1,37 4,00 5,4 4,5 

10,0 35,7 11,1 42,0 5,3 87 0,85 18,41 18,25 7,14 1,71 1,37 4,01 5,6 4,7 
8,5 32,8 7,3 45,4 0,3 99 0,72 18,25 19,04 6,37 1,63 1,34 4,69 61 5,4 

13,7 29,4 6,6 44,6 0,2 99 0,66 17,38 18,81 7,12 1,57 1,27 4,14 6,3 5,9 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI' 3 100AI+3 

Na+ S1 S2 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---
Mal coloidal AI"+S1 AI+ 3 +S2 

I NH,QAc HCI NH,QAc KCI e HCI KCI pHS pH7 pHS pH7 pHB pH7 pHS pH7 

0,02 0,01 0,20 0,18 0,5 4,51 3,60 4,71 3,80 55 45 4 5 71 73 
0,01 0,01 0,26 0,20 0,3 4,52 3,24 4,78 3,50 29 21 5 7 53 60 
0,01 0,01 0,19 0,16 0,3 3,53 2,71 3,72 2,90 20 15 5 6 61 65 
0,01 0,01 0,18 0,16 o 3,01 2,22 3,19 2,40 14 10 6 7 o o 

0,02 0,01 0,69 0,58 0,8 7,06 4,21 7,75 4,90 65 41 9 14 53 58 
0,01 0,01 0,32 0,24 0,4 3,52 2,29 3,84 2,61 25 17 8 12 55 62 

0,01 0,01 0,20 0,17 0,4 2,01 1,73 2,21 1,93 13 11 9 10 66 70 
0,01 0,01 0,28 0,21 o 1,53 0,72 1,81 1,00 9 5 15 28 o o 
0,01 0,01 0,22 0,19 o 1,01 0,63 1,23 0,85 6 4 18 26 o o 

0,04 0,02 0,30 0,27 1,0 10,23 6,30 10,53 6,60 23 14 3 4 76 79 
0,03 0,02 0,24 0,21 0,7 8,61 5,56 8,85 5,80 17 11 3 4 74 77 

0,03 0,01 0,23 0,16 0,4 6,18 4,37 6,41 4,60 11 8 4 5 63 71 
0,02 0,01 0,24 0,16 0,1 5,15 3,36 5,39 3,60 9 6 4 7 29 38 
0,01 0,01 0,35 0,18 o 3,54 2,65 3,89 3,00 7 5 9 12 o o 

0,06 0,03 1,70 1,35 0,5 11,63 7,90 13,33 9,60 39 28 13 18 22 27 

0,03 0,02 0,39 0,35 0,7 10,21 7,91 10,60 8,30 27 21 4 5 64 66 
0,02 0,01 0,43 0,27 0,4 7,14 5,28 7,57 5,71 18 14 6 8 48 60 
0,01 0,01 0,33 0,23 o 5,08 4,20 5,41 4,53 12 10 6 7 o o 
0,01 0,01 0,26 0,18 o 4,53 3,36 4,79 3,62 7 8 5 7 o o 
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TABELA 3 1- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perlil Prol 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização n• lab 

Símbolo 
Pro f 

20·2 2·0,2 
muito média 

em grossa 0,5·0,25 
em em 2·1 mm 1·0,5 2·0,2 mm 0,25·0,1 0,2-0,02 0,2·0,05 

mm mm mm mm mm 

LVd 
8863 A1 0·18 o o 0,7 5,5 29,0 18,9 18,9 28,2 20,1 
8864 A3 ·32 o o 0,5 3,3 24,9 14,1 23,4 25,7 20,1 

arg 44 8865 81 ·48 o o 1,0 5,8 24,6 14,7 15,8 22,4 17,2 
13°32'S 
52•20'WGr 8866 821 ·98 o o 0,7 3,7 23,1 12,7 20,2 24,0 17,5 

8867 822 ·160 o o 1,7 5,0 22,3 12,9 14,2 24,8 16,2 

CaTb 8123 A 0·15 o 0,4 1,4 0,7 2,9 0,5 5,5 57,9 32,0 
méd 46 

8124 (82) ·40 o 0,3 0,9 1,2 2,9 0,6 1,0 53,4 27,1 
13°48'S 8125 (83) ·60 o 0,2 1,3 1,0 2,8 0,3 6,8 55,4 31,7 
52•02'WGr 8126 c ·100 o 0,1 2,7 1,8 6,4 1,3 12,0 72,2 54,1 

LVd 
8112 A1 0-20 o 0,3 0,6 5,2 35,2 22,7 27,6 30,6 27,8 

arg 
8113 A3 ·40 o 0,2 0,7 3,9 34,3 19,2 33,2 30,1 27,0 

13°31'S 47 8114 81 ·60 o 0,4 0,7 4,4 29,8 19,1 26,9 31,3 29,3 

51•53'WGr 8115 821 ·110 o 0,2 0,6 3,8 32,2 18,0 30,4 28,5 25,0 
8116 822 ·160 o 0,1 0,4 4,6 29,4 18,9 24,3 30,6 25,9 

8117 A1 0·20 o 0,2 0,2 0,3 0,9 0,2 3,8 67,2 34,4 
CaTb 8118 A3 ·40 o 0,1 0,1 o 0,5 0,2 11,8 66,0 35,7 
méd 48 

8119 (81) ·60 o 0,1 o 0,1 0,3 o 8,4 63,0 33,7 
13•49'S 8120 (821) ·100 o 0,1 0,1 o 0,4 0,1 2,6 64,7 33,0 
51°53'WGr 8121 (822) ·140 o 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 6,8 65,1 32,2 

8122 c ·160 o 0,2 o 0,1 0,5 0,2 4,9 61,7 36,2 

Complexo 

Solo Perlil Prol Carbo· c N MO 
C/N Ca"~ 2 Mg+2 K+ 

Localização no lab natos % % % 
o,o 

NH,QAc KCI NH,QAc KCI NH,QAc HCI 

LVd 
8863 o 2,3 0,14 3,96 16 0,32 0,20 0,06 0,06 0,09 0,09 
8864 o 1,7 0,11 2,93 15 0,22 0,12 0,08 0,06 0,04 0,04 

arg 
44 8865 o 1,2 0,08 2,06 15 0,22 0,15 0,12 0,10 0,01 0,02 

13°32'S 
52•20'WGr 

8866 o 0,8 0,06 1,43 13 0,20 0,12 0,06 0,05 0,01 0,01 
8867 o 0,6 0,04 1,03 15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,01 0,01 

C a Tb 8123 o 1,3 0,10 2,06 13 0,86 0,75 0,42 0,35 0,28 0,22 
méd 46 

8124 o 1,5 0,07 0,86 7 0,18 0,16 0,42 0,37 0,12 0,06 
13°48'S 8125 o 0,4 0,05 0,69 8 0,40 0,31 0,30 0,20 0,13 0,08 
52'02'WGr 8126 o 0,1 0,03 0,17 3 0,60 0,40 0,35 0,30 0,16 0,12 

LVd 
8112 o 1,4 0,09 2,41 16 0,43 0,32 0,07 0,06 0,04 0,04 
8113 o 1,0 0,06 1,72 17 0,50 0,40 0,10 0,07 0,04 0,03 

arg 
47 8114 o 0,8 0,05 1,38 16 0,35 0,30 0,08 0,06 0,02 0,02 

13°31'S 
51°53'WGr 

8115 o 0,5 0,04 0,86 13 0,38 0,30 0,07 0,05 0,02 0,02 
8116 o 0,4 0,03 0,69 13 0,30 0,26 0,06 0,05 0,01 0,01 

8117 o 0,9 0,08 1,55 11 0,50 0,28 0,10 0,07 0,09 0,06 
C a Tb 8118 o 0,4 0,04 0,69 10 0,30 0,20 0,15 0,08 0,05 0,03 
méd 

48 
8119 o 0,3 0,03 0,52 10 0,28 0,20 0,22 0,12 0,04 0,03 

13°49'S 8120 o 0,2 0,02 0,34 10 0,42 0,30 0,18 0,13 0,04 0,02 
51°53'WGr 8121 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 0,20 0,16 0,13 0,05 0,02 

8122 o 0,1 0,01 0,17 10 0,40 0,24 0,15 0,12 0,06 0,03 

454/PEDOLOGIA 



Lab.: SUDESUL 

Ataque por H.so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu· (0,05· A\,Q, 

muito fina 
Silte Argila natural 

I ação 0,002) Ki Kr --
<0,002 % -- Si O• AI•Ü• F e. o, Fe.o, H.o KCI 

mm % Argila 
0,1·0,05 0,05·0,002 0,02·0,002 

- mm mm mm 

5,1 29,2 21,1 21,7 13,0 40 1,38 7,00 20,09 4,83 0,59 0,51 6,53 4,8 4,6 
3,7 12,6 7,0 42,4 12,5 70 0,29 7,22 22,23 5,62 0,55 0,48 6,21 5,4 4,8 
4,5 12,4 7,2 45,8 12,0 74 0,27 7,22 24,68 5,61 0,50 0,43 6,90 5,7 5,1 
3,3 12,6 6,1 46,8 8,4 82 0,26 7,00 24,86 5,80 0,48 0,42 6,72 5,7 5,7 
4,7 17,3 8,7 44,2 1,5 97 0,39 7,67 25,55 6,12 0,51 0,44 6,55 5,9 5,7 

26,8 40,1 14,2 25,0 9,1 64 1,60 5,1 3,9 
26,3 39,7 13,4 30,3 6,1 80 1,31 5,1 4,0 
25,1 38,3 14,6 27,2 7,7 72 1,41 5,3 4,0 
42,7 31,1 13,0 8,4 2,9 65 3,70 5,4 4,0 

6,9 8,8 6,0 28,2 3,4 88 0,31 4,2 4,1 
4,3 7,3 4,2 31,4 4,5 86 0,23 4,5 4,3 
8,0 5,9 3,9 35,0 5,5 84 0,17 4,9 4,4 
4,4 6,9 3,4 35,9 5,5 85 0,19 5,0 4,6 
7,1 7,4 2,7 37,3 1,5 96 0,20 5,5 5,0 

30,8 44,9 12,1 19,8 8,0 59 2,27 5,1 4,0 
24,4 41,8 11,5 22,0 7,7 65 1,90 5,1 4,0 
25,5 41,3 11,4 24,7 7,5 70 1,67 5,3 4,1 
30,6 42,8 11,1 23,8 4,8 80 1,80 5,3 4,1 
25,5 44,9 12,0 22,4 3,2 86 2,00 5,3 4,0 
31,5 45,4 19,9 17,9 3,8 79 2,54 5,5 4,0 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+' 100AI+' 
Na+ S1 S2 AI+' Acidez trocável T ---

Mat coloidal AI+3+S1 Ai+'+S2 

I'JH.OAc HCI NH.OAc KCI e HCI KCI pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,02 0,01 0,49 0,36 0,5 13,26 6,87 13,75 7,36 63 34 4 7 50 58 
0,02 0,01 0,36 0,23 0,3 10,18 5,46 10,54 5,82 25 14 3 6 45 57 
0,01 0,01 0,36 0,28 0,1 8,03 4,57 8,39 4,93 18 10 4 7 21 26 
0,01 0,01 0,28 0,19 o 6,12 3,64 6,40 3,92 14 8 4 7 o o 
0,01 0,01 0,20 0,15 o 5,08 2,83 5,28 3,03 12 7 3 7 o o 

0,03 0,02 1,59 1,34 2,0 9,18 6,73 10,77 8,32 43 33 15 19 56 60 
0,03 0,02 0,75 0,61 3,0 8,63 6,35 9,38 7,10 31 23 8 11 80 83 
0,02 0,01 0,85 0,60 3,2 7,64 5,33 8,49 6,18 31 23 10 14 79 84 
0,01 0,01 1,12 0,83 4,0 6,58 4,88 7,70 6,00 92 71 15 19 78 83 

0,04 0,03 0,58 0,45 0,5 8,59 5,35 9,77 5,93 33 21 6 10 46 53 
0,03 0,02 0,67 0,52 0,4 6,58 3,45 7,25 4,12 23 13 9 16 37 43 
0,03 0,01 0,48 0,39 0,3 6,15 3,44 6,63 3,92 19 11 7 12 38 43 
0,02 0,01 0,49 0,38 0,1 6,58 2,55 7,07 3,04 20 8 7 16 17 20 
0,01 0,01 0,38 0,33 0,1 5,58 2,20 5,96 2,58 16 7 6 15 21 23 

0,05 0,03 0,74 0,44 1,7 6,63 4,69 7,37 5,43 37 27 10 14 70 79 
0,04 0,03 0,54 0,34 2,0 6,58 4,28 7,12 4,82 32 22 8 11 79 86 
0,02 0,02 0,56 0,37 2,0 5,18 3,44 5,74 4,00 23 16 10 14 78 84 
0,01 0,01 0,65 0,46 1,9 5,12 3,37 5,77 4,02 24 17 11 16 75 81 
0,01 0,01 0,64 0,36 2,3 5,10 3,36 5,74 4,00 26 18 11 16 78 86 
0,01 0,01 0,62 0,40 3,1 5,10 3,39 5,72 4,01 32 22 11 16 83 89 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prot Calhau Cascalho 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização n• Jab Símbolo Prol 20-2 2-0,2 
muito média 

em grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

A a 7679 A1 0-15 o o 0,2 0,1 1.4 0,3 62,1 82,9 78,1 

indisc 7680 A3 -30 o o o o 0,9 0,2 55,9 76,6 70,1 

13•40'S 49 7681 C1 -70 o 4,2 0,3 0,6 1,8 0,5 26.4 61,2 48,5 

51•30'WGr 7682 IIC2 -110 o o o o 0,2 0,1 54,5 90,0 82,9 
7683 IIC3 -160 o o o o 0,3 0,1 42,5 94,6 89,9 

7699 A1 0-10 o o 0,6 6,9 34,7 23,8 20,2 38,6 28,6 
LV a 7700 A3 -25 o 3,1 0,4 3,2 27,8 18,0 30,0 43,2 32,8 
méd 50 

7701 81 -55 o 1,1 0,3 4,4 25,9 18,3 19,6 41,7 29,7 
13°15'S 7702 821 -95 o 1,5 0,6 3,3 23,6 15,0 24,2 41,7 28,7 
51°12'WGr 7703 822 -135 o 3,1 1,0 3,4 23,1 14,1 24,0 41,8 28,8 

7704 823 -175 o 2,2 0,5 3,6 19,3 12,7 17,7 43,7 29,4 

PVd Tb 7689 Al 0-8 o o 1,6 16,8 60,5 36,2 25,6 29,7 26,7 
plínt 7690 A3 -25 o o 2,6 11,3 51,4 26,9 38,1 38,4 33,9 
arenJméd 51 7691 81! -55 o o 1,2 11,5 42,5 25,2 24,3 38.4 31,2 
13°56'S 7692 821t -105 o o 2,1 9,6 40,8 21,3 28,7 37,4 29,0 
50•50'WGr 7693 822tpl -160 o o 1,8 10,2 36,9 20,0 24,6 39,9 32,7 

C a Tben 7711 Al 0-12 o 2,1 0,2 0,5 4,0 2,2 12,9 69,8 41,2 
plínt 7712 A3 -18 o 2,2 0,2 0,3 3,8 1,9 17,1 67,1 37,0 
méd 54 7713 (8)1 -50 o 1,0 0,2 0,3 2,3 1,2 7,3 64,0 32,6 
13•22'S 7714 (8)21 ·75 o 2,8 0,1 0,1 1,4 0,6 10,9 65,1 30,4 
50•42'WGr 7715 (8)22 -100 o 8,4 o 0,3 1,3 0,7 5,2 66,0 32,2 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
CIN Ca+ 2 Mg+2 K+ 

Localização n• lab natos % % % 
% 

NH,OAc KCI NH,QAc KCI NH,QAc HCI 

A a 
7679 o 0,9 0,07 1,55 13 0,63 0,28 0,17 0,10 0,12 0,08 

indisc 
7680 o 0,4 0,06 0,68 7 0,52 0,28 0,18 0,10 0,09 0,04 

13•40'S 49 7681 o 0,3 0,06 0,51 5 0,38 0,20 0,24 0,11 0,07 0,05 

51•30'WGr 7682 o 0,4 0,03 0,68 13 0,35 0,18 0,30 0,15 0,05 0,03 
7683 o 0,2 0,02 0,34 10 0,31 0,18 0,30 0,15 0,06 0,02 

7699 o 1,2 0,08 2,06 15 0,38 0,24 0,20 0,16 0,06 0,03 
LV a 7700 o 0,8 0,06 1,37 13 0,32 0,20 0,28 0,10 0,06 0,02 
méd 50 7701 o 0,5 0,05 0,86 10 0,57 0,28 0,13 0,10 0,04 0,03 
13•15'S 7702 o 0,3 0,04 0,51 8 0,50 0,29 0,30 0,12 0,02 0,02 
51•12'WGr 7703 o 0,2 0,04 0,34 5 0,40 0,31 0,31 0,11 0,02 0,02 

7704 o 0,2 0,04 0,34 5 0,45 0,30 0,20 0,10 0,02 0,02 

PVdTb 7689 o 1,0 0,07 1,72 14 0,48 0,30 0,18 0,12 0,08 0,05 
plínt 7690 o 0,5 0,04 0,86 13 0,39 0,28 0,21 0,18 0,04 0,03 
arenJméd 51 7691 o 0,3 0,03 0,51 10 0,30 0,18 0,28 0,18 0,02 0,02 
13°56'S 7692 o 0,3 0,02 0,51 15 0,30 0,18 0,30 0,18 0,02 0,02 
50•50'WGr 7693 o 0,2 0,02 0,34 10 0,62 0,40 0,18 0,15 0,01 0,01 

C a Tbcn 7711 o 0,6 0,07 1,03 9 0,70 0,65 0,40 0,22 0,14 0,12 
plínt 7712 o 0,4 0,04 0,68 10 0,43 0,40 0,18 0,13 0,08 0,07 
méd 54 7713 o 0,2 0,03 0,34 7 0,32 0,30 0,18 0,10 0,05 0,04 
13•22'S 7714 o 0,1 0,03 0,17 3 0,32 0,28 0,28 0,12 0,03 0,03 
50042'WGr 7715 o 0,1 0,02 0,17 5 0,30 0,26 0,15 0,13 0,02 0,02 
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Lab: 8UDE8UL 

Ataque por H,8Q,% pH (t:1) 

Grau de 8ilte 
Areia 

Argila 
flocu- (0,05- AhOa 

muito fina 
8ilte Argila natural 

!ação 0,002) Ki Kr --
< 0,002 % -- 8iO, AI,Oa Fe20a Fe20J H,o KCI 

mm % Argila 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 

mm mm mm 

16,8 12,5 7,7 8,0 2,6 67 1,56 5,2 4,3 
14,9 16,8 10,3 12,2 4,8 61 1,37 5,3 4,2 
22,5 31,7 19,0 18,0 7,9 56 1,76 5,3 4,3 
28,5 11,7 4,6 5,2 3,0 42 2,25 5,2 4,3 
47,6 7,4 2,7 2,4 1,2 50 3,08 5,3 4,4 

11,8 17,5 7,5 19,2 5,6 71 0,91 8,33 7,08 2,31 2,00 1,66 4,80 4,9 3,9 
9,0 17,3 6,9 22,1 5,6 75 0,78 8,43 8,13 2,19 1,76 1,50 5,82 4,9 3,9 

13,0 18,0 6,0 26,4 3,5 87 0,68 10,17 9,18 2,43 1,88 1,61 5,91 5,0 4,0 
9,2 18,8 5,8 28,9 3,6 87 0,65 11,33 10,86 2,68 1,77 1,53 6,35 5,2 4,1 
9,4 18,9 5,9 29,2 2,4 92 0,64 11,53 10,90 2,69 1,80 1,55 6,35 5,2 4,1 

14,2 19,8 5,5 31,5 1,7 95 0,62 11,92 10,35 2,73 1,96 1,68 5,95 5,4 4,1 

7,0 5,3 2,3 7,5 1,5 80 0,70 4,7 4,4 
6,4 6,7 2,2 8,0 1,4 82 0,83 4,8 4,4 

11,5 10,2 3,0 16,1 1,8 89 0,63 5,1 4,4 
8,1 11,5 3,1 18,7 0,3 98 0,61 5,5 4,5 

13,0 11,3 4,1 19,1 0,3 98 0,59 5,6 4,6 

29,4 41,5 12,9 13,3 4,4 67 3,12 6,88 5,10 1,58 2,29 1,92 5,47 4,7 4,1 
21,3 43,3 13,2 15,9 4,6 71 2,72 7,17 5,66 1,62 2,15 1,82 5,93 5,1 4,1 
25,9 45,6 14,2 19,5 4,9 75 2,33 8,04 6,50 1,63 2,10 1,81 6,76 5,1 4,0 
20,1 48,7 14,0 19,5 4,4 77 2,49 8,10 6,55 1,63 2,10 1,81 6,81 5,1 4,1 
27,3 48,2 14,4 18,3 4,7 74 2,63 8,72 6,37 2,07 2,33 1,93 5,21 5,5 4,2 

sortivo mE/100 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+3 

Na+ 81 82 A!+J Acidez trocável T --- ----
Mal coloidal Al+ 3 +81 Al+ 3 +82 

NH,QAc HCI NH,QAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 0,93 0,47 1,7 4,58 3,07 5,51 4,00 69 50 17 23 64 78 
0,01 0,01 0,80 0,43 1,4 4,52 3,18 5,32 3,98 44 33 15 21 63 77 
0,01 0,01 0,70 0,37 2,2 3,18 2,30 3,88 3,00 22 17 18 23 75 86 
0,01 0,01 0,71 0,37 1,8 2,12 0,77 2,83 1,48 54 28 25 48 71 83 
0,02 0,01 0,69 0,36 1,4 2,51 1,21 3,20 1,90 133 79 22 36 67 80 

0,01 0,01 0,65 0,44 2,1 6,12 5,15 6,77 5,80 35 30 10 11 76 83 
0,01 0,01 0,67 0,33 2,8 7,15 5,43 7,82 6,10 35 28 9 11 80 89 
0,01 0,01 0,75 0,42 2,1 6,53 4,45 7,28 5,20 28 20 10 14 73 83 
0,01 0,01 0,83 0,44 2,0 6,18 4,17 7,01 5,00 24 17 12 17 70 82 
0,04 0,03 0,77 0,47 1,9 5,82 3,96 6,59 4,73 23 16 12 16 71 80 
0,01 0,01 0,68 0,43 2,3 5,48 4,42 6,16 5,10 20 16 11 13 77 84 

0,01 0,01 0,75 0,48 0,4 4,16 2,35 4,91 3,10 65 41 15 24 34 45 
0,01 0,01 0,65 0,50 0,6 3,10 2,35 3,75 3,00 47 38 17 22 48 55 
0,01 0,01 0,61 0,39 0,7 3,63 2,57 4,24 3,18 26 20 14 19 53 64 
0,01 0,01 0,63 0,39 0,5 3,52 2,65 4,15 3,28 22 18 15 19 44 56 
0,01 0,01 0,82 0,57 0,3 3,09 2,30 3,91 3,12 20 16 21 26 26 34 

0,01 0,01 1,25 1,00 0,8 4,00 2,67 5,25 3,92 39 29 24 32 39 44 
0,01 0,01 0,70 0,61 1,4 4,58 2,58 5,28 3,28 33 21 13 21 66 70 
0,01 0,01 0,56 0,45 2,1 4,18 2,57 4,74 3,13 24 16 12 18 78 82 
0,01 0,01 0,64 0,44 1,9 4,20 2,04 4,84 2,68 25 14 13 24 74 81 
0,01 0,01 0,48 0,42 1,6 3,14 2,35 4,02 2,83 22 15 12 17 76 79 
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TABELA 31- Continuação 

Horizonte Granulomelria% 

Solo Perfil Prol Calhau Cascalho 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização n' lab Prol muito média 
Símbolo 

em 
20·2 2-D,2 grossa 0,5·0,25 
em em 2·1 mm 1-D,5 2-D,2 mm 0,25·0,1 0,2-0,02 0,2·0,05 

mm mm mm mm mm 

Cdlal 
8208 A1 0·10 o 3,2 8,4 3,6 26,1 7,8 40,7 55,2 48,9 
8209 A3 ·20 o 11,6 8,7 3,6 23,8 7,9 31,0 58,1 50,7 

méd case 
55 8210 (8)1 ·50 o 13,0 11,7 2,7 23,4 4,6 35,6 55,9 47,7 

13°41'S 8211 (8)21 ·90 o 19,4 13,7 3,5 23,7 4,3 21,5 53,7 43,8 
50°37'WGr 8212 (8)22 ·150 o 24,5 11,3 2,8 21,7 4,1 30,5 55,1 43,5 

LVd 8009 A D-15 o 0,2 0,9 2,4 9,3 4,5 16,1 39,9 31,6 
arg 

57 
8010 81 ·50 o 1,1 1,2 1,6 9,1 3,7 23,7 42,0 33,1 

13°03'S 8011 821 ·95 o 0,3 0,6 1,8 7,4 3,6 15,7 40,1 32,6 
50°21'WGr 8012 822 ·160 o 0,6 1,4 1,8 8,3 3,0 21,7 40,9 31,5 

PVd 8041 A1 0·10 o 0,7 0,6 2,7 18,0 10,4 33,0 68,2 53,9 
Tbcn 8042 A3 ·30 o 2,9 0,5 1,9 17,3 8,3 41,3 64,0 49,5 
méd 58 8043 811 -60 o 1,6 0,7 2,5 15,3 8,7 26,6 63,7 48,7 
13°41'S 8044 821tcn ·110 o 27,9 1,8 1,7 14,1 6,0 28,9 61,4 42,9 
50'19'WGr 8045 8221cn ·160 o 54,6 1,2 1,5 10,1 5,4 16,2 59,9 38,1 

LVd 8213 A1 0·10 o 4,0 3,2 3,9 25,0 12,9 32,5 42,9 38,2 
cn 8214 A3 ·25 o 2,4 2,5 2,9 22,1 9,2 34,7 38,6 33,5 
arg 59 8215 81 ·50 o 2,9 2,7 3,2 17,4 8,2 21,7 33,9 28,3 
13°59'S 8216 821 ·100 o 3,8 2,6 3,1 17,4 6,4 27,4 33,4 28,1 
50'18'WGr 8217 822cn ·150 o 40,2 4,6 3,2 17,4 6,9 19,4 34,4 27,9 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo· c N MO 
C/N Ca+2 Mg+' K+ 

Localização n' lab natos % % % 
% 

I NH.OAc KCI NH.OAc KCI NH.OAc HCI 

Cd lal 
8208 o 1,1 0,08 1,89 14 0,41 0,38 0,09 0,06 0,09 0,09 

méd case 
8209 o 0,8 0,06 1,38 13 0,40 0,36 0,10 0,08 0,06 0,07 

13°41'S 
55 8210 o 0,4 0,04 0,69 10 0,32 0,30 0,16 0,10 0,02 0,02 

50'37'WGr 
8211 o 0,3 0,03 0,52 10 0,40 0,32 0,12 0,10 0,01 0,01 
8212 o 0,2 0,02 0,34 10 0,30 0,28 0,10 0,08 0,01 0,01 

LVd 8009 o 2,5 0,15 4,31 17 0,45 0,32 0,76 0,48 0,32 0,30 
arg 57 8010 o 1,1 0,08 1,89 14 0,43 0,28 0,12 0,10 0,14 0,12 
13°03'S 8011 o 0,6 0,04 1,03 15 0,38 0,18 0,11 0,09 0,03 0,02 
50°21'WGr 8012 o 0,5 0,03 0,86 17 0,29 0,18 0,15 0,10 0,02 0,01 

PVd 8041 o 1,1 0,08 1,89 14 2,33 1,96 0,90 0,62 0,10 0,10 
Tbcn 8042 o 0,7 0,05 1,20 14 1,32 0,93 0,80 0,41 0,12 0,12 
méd 58 8043 o 0,4 0,04 0,69 10 1,00 0,62 0,43 0,30 0,10 0,10 
13°41'S 8044 o 0,3 0,03 0,52 10 0,75 0,50 0,31 0,24 0,04 0,05 
50'19'WGr 8045 o 0,3 0,03 0,52 10 0,63 0,25 0,20 0,20 0,03 0,03 

LVd 8213 o 1,5 0,11 2,58 14 3,80 2,65 0,73 0,45 0,21 0,18 
cn 8214 o 1,4 0,08 2,41 18 1,45 1,25 0,50 0,28 0,18 0,15 
arg 59 8215 o 0,7 0,05 1,20 14 0,52 0,43 0,18 0,12 0,15 0,13 
13°59'S 8216 o 0,5 0,05 0,86 10 0,40 0,38 0,13 0,11 0,08 0,05 
5001B'WGr 8217 o 0,4 0,04 0,69 10 0,50 0,41 0,11 0,10 0,08 0,06 
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Lab: SUDESUL 

[ Ataque por H,so.% pH (1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- Al203 

muito fina 
Silte Argila natural 

laçao 0,002) Ki Kr --
< 0,002 % 

% -- Si O, AI,03 Fe,o, Fe,o, H,o KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm Argila 

mm mm mm 

14,5 11,1 4,8 13,9 1,8 87 0,80 4,23 6,09 2,36 1,18 0,95 4,05 4,9 4,3 
23,3 10,4 3,0 15,1 2,2 85 0,69 4,30 7,24 2,41 1,01 0,83 4,72 5,4 4,5 
16,5 12,3 4,1 16,6 1,7 90 0,74 4,32 8,16 2,18 0,90 0,77 5,88 5,5 4,9 
24,5 14,5 4,6 18,0 0,9 95 0,81 5,14 9,99 1,83 0,87 0,78 8,57 5,7 5,5 
16,5 18,5 6,9 16,3 0,3 98 1,13 5,20 13,00 1,88 0,68 0,62 10,86 6,0 6,0 

17,0 15,1 6,8 44,0 10,1 77 0,34 9,38 20,59 5,35 0,77 0,66 6,04 4,3 4,0 
12,0 15,8 6,9 42,0 6,3 85 0,38 9,96 21,32 5,93 0,79 0,67 5,64 4,6 4,3 
18,3 14,2 6,7 45,8 0,3 99 0,31 9,93 21,93 6,16 0,77 0,65 5,59 5,4 4,7 
11,9 14,5 5,1 45,7 0,1 100 0,32 9,96 22,28 6,27 0,76 0,64 5,58 5,6 5,2 

25,2 19,2 4,9 8,9 2,3 74 2,16 4,43 4,21 1,17 1,79 1,52 5,65 5,5 5,1 
14,8 18,3 3,8 14,9 3,8 74 1,23 6,58 5,71 3,05 1,96 1,46 2,94 5,7 4,9 
25,5 18,0 3,0 18,0 3,4 81 1,00 6,83 5,96 1,88 1,95 1,62 4,98 5,6 4,5 
18,6 22,6 4,1 20,4 t,5 88 1,11 8,70 9,69 2,38 1,53 1,32 6,39 5,7 4,3 
23,9 26,9 5,1 24,9 1,9 92 1,08 9,63 10,83 4,33 1,51 1,20 3,93 5,6 4,6 

10,7 14,5 9,8 22,3 7,2 68 0,65 7,71 12,77 4,38 1,03 0,84 4,58 6,3 5,5 
6,3 11,9 6,8 32,5 6,5 80 0,37 7,48 15,04 4,47 0,85 0,71 5,28 6,1 5,4 
9,9 12,7 7,1 41,6 6,2 85 0,31 11,79 19,16 4,63 1,05 0,91 6,50 5,5 5,2 
6,0 12,8 7,5 41,7 0,2 100 0,31 12,18 18,74 3,12 1,10 1,00 9,43 5,7 5,8 

11,2 15,0 8,5 39,7 0,7 98 0,38 15,24 19,94 5,83 1,30 1,10 5,37 5,9 6,2 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+3 
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocável T --- ---

Mal coloidal AI+3+S1 AI+ 3+S2 

NH.OAc HCI NH.OAc KCieHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,05 0,02 0,64 0,55 0,2 6,60 3,48 7,24 4,12 52 30 9 16 24 27 
0,02 0,01 0,58 0,54 0,1 4,52 3,02 5,10 3,60 34 24 11 16 15 16 
0,02 0,01 0,52 0,43 o 3,54 2,06 4,06 2,58 24 16 13 20 o o 
0,03 0,01 0,56 0,44 o 2,53 1,44 3,09 2,00 17 11 18 28 o o 
0,02 0,01 0,43 0,38 o 2,08 1,21 2,51 1,64 15 10 17 26 o o 

0,06 0,03 1,59 1,13 1,0 12,36 6,34 13,95 7,93 32 18 11 20 38 47 
0,04 0,02 0,73 0,52 0,3 7,14 3,59 7,87 4,32 19 10 9 17 29 37 
0,06 0,03 0,58 0,32 0,1 5,52 2,63 6,10 3,21 13 7 10 18 14 24 
0,04 0,02 0,50 0,31 o 4,58 1,93 5,08 2,43 11 5 10 21 o o 

0,05 0,04 3,38 2,72 o 2,56 0,53 5,94 3,91 67 44 57 86 o o 
0,04 0,03 2,28 1,49 o 1,54 0,62 3,82 2,90 26 19 60 79 o o 
0,04 0,03 1,57 1,05 o 2,10 0,94 3,67 2,51 20 14 43 63 o o 
0,03 0,01 1,13 0,80 o 2,61 1,18 3,74 2,31 18 11 30 49 o o 
0,03 0,01 0,89 0,49 o 2,60 1,21 3,49 2,10 14 8 26 42 o o 

0,03 0,02 4,77 3,30 o 5,63 2,16 10,40 6,93 47 31 46 69 o o 
0,03 0,01 2,16 1,89 o 5,07 2,12 7,23 4,28 22 13 30 50 o o 
0,02 0,01 0,86 0,69 o 5,06 3,23 5,93 4,10 14 10 15 21 o o 
0,06 0,01 0,67 0,55 o 4,54 2,65 5,21 3,32 12 8 13 20 o o 
0,03 0,01 0,72 0,58 o 4,04 2,78 4,76 3,50 12 9 15 21 o o 
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TABELA 31- Continuação 
-

Horizonte Granulometria% I 
Solo Perfil Prol Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina : 

Localização no lab 
Sim bolo 

Prof 20-2 2-0,2 
muito média 

em em em 
grossa 0,5-0,25 

. I 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

HGP eTb 
7694 A11 0-20 o o 0,3 0,1 1,0 0,3 2,1 19,4 4,6 

7695 A12 -45 o o 0,1 0,2 1,5 0,8 2,1 17,0 4,2 
arg 60 7696 C1g -85 o o o 0,2 1,0 0,4 2,1 18,2 3,6 
13°38'8 7697 C2g -140 o o 0,1 o 1,0 0,6 1,7 16,4 3,4 
50°14'WGr 7698 C3g -180 o o o 0,1 1,0 0,5 2,4 17,5 3,4 

LVden 
8036 A 0-10 o 7,1 10,2 9,8 39,3 12,4 31,8 38,4 32,5 

méd 
8037 AS -30 o 14,7 8,3 8,3 32,1 11,8 25,2 41,2 34,8 

13°25'8 
61 8038 81 -50 o 13,4 8,8 6,8 29,7 8,8 28,5 40,6 32,8 

50°12'WGr 
8039 821 -120 o 13,2 6,9 7,3 26,0 8,8 21,5 41,9 34,3 
8040 B22en -180 o 16,9 9,5 5,8 25,7 6,4 26,9 43,2 33,6 

LV a 
8031 A1 0-15 o 0,3 0,7 9,5 40,7 24,2 30,1 41,2 36,3 

méd 
8032 A3 -30 o 0,2 0,9 8,0 42,6 23,8 32,6 36,2 29,7 

13°36'8 
62 8033 81 -70 o 0,4 1,2 9,0 35,9 21,0 25,8 41,2 34,0 

50°09'WGr 
8034 821 -130 o 0,2 1,3 5,8 30,7 16,3 30,2 41,2 33,0 
8035 822 -160 o 0,2 1,0 7,0 28,9 17,1 21,7 41,0 32,9 

LV d cn 8018 A1 0-10 o 1,6 1,1 3,5 23,5 11,6 31,0 38,3 30,9 

arg 64 8019 A3 -20 o 1,6 0,7 3,2 19,9 11,6 23,9 38,5 31,4 

13°16'8 8020 81 -45 o 4,0 1,2 2,5 17,7 8,0 27,8 37,4 29,7 
50°65'WGr 8021 82 -100 o 4,7 1,6 2,8 13,8 6,7 18,8 37,4 30,1 

I 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo c N MO 
C/N Ca+2 Mg+2 K+ 

Localização no lab natos % % % 
% 

NH•OAe KCI NH,QAe KCI NH,OAe HCI I 

HGP e Tb 
7694 o 1,7 0,16 2,93 11 11,32 7,63 3,75 3,00 0,46 0,13 

arg 
7695 o 1,5 0,13 2,58 12 5,98 3,90 1,52 1,30 0,13 0,06 

13°38'8 
60 7696 o 1,0 0,08 1,72 13 5,25 3,30 2,15 1,28 0,15 0,04 

50°14'WGr 
7697 o 0,9 0,08 1,55 11 5,18 4,30 4,32 3,60 0,12 0,04 
7698 o 0,6 0,06 1,03 10 6,40 3,60 4,20 2,80 0,12 0,04 

LVd en 8036 o 1,5 0,09 2,58 17 1,48 1,23 0,82 0,51 0,10 0,09 

méd 8037 o 0,8 0,05 1,38 16 0,34 0,25 0,21 0,18 0,07 0,06 

13°25'8 
61 8038 o 0,5 0,04 0,86 13 0,28 0,18 0,16 0,15 0,04 0,03 

50°12'WGr 
8039 o 0,4 0,03 0,69 13 0,30 0,20 0,12 0,11 0,03 0,03 
8040 o 0,2 0,02 0,34 10 0,31 0,21 0,07 0,06 0,03 0,02 

LV a 8031 o 1,3 0,08 2,24 16 0,64 0,50 0,08 0,07 0,08 0,07 

méd 8032 o 0,9 0,06 1,55 15 0,24 0,18 0,06 0,05 0,04 0,03 

13°36'8 
62 8033 o 0,4 0,04 0,69 10 0,35 0,20 0,07 0,06 0,02 0,03 

50°09'WGr 8034 o 0,3 0,03 0,52 10 0,38 0,21 0,07 0,06 0,01 0,01 
8035 o 0,3 0,02 0,52 15 0,40 0,23 0,05 0,06 0,01 0,01 

LVd en 8018 o 2,2 0,15 3,78 15 1,30 1,17 0,50 0,43 0,12 0,10 
arg 

64 8019 o 1,7 0,10 2,92 17 0,70 0,52 0,32 0,18 0,12 0,11 
13"16'S 8020 o 1,0 0,06 1,72 17 0,43 0,30 0,12 0,10 0,06 0,03 
50"65'WGr 8021 o 0,7 0,05 1,20 14 0,36 0,23 0,17 0,12 0,04 0,03 
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Lab. SUDESUL 

Ataque por H,so,% pH (1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu· (0,05· AbQ, 

muito fina 
Silte Argila natural 0,002) Ki Kr --

< 0,002 % 
!ação Si O, AbO, Fe2ÜJ Fe203 H,Q 

% -- KCI 

0,1·0,05 0,05·0,002 0,02-0,002 
mm Argila 

mm mm mm 

2,8 51,8 37,0 42,6 22,2 48 1,21 5,0 4,4 
2,5 48,4 35,6 45,9 21,1 54 1,05 5,0 3,9 
1,9 49,9 35,3 45,5 21,6 52 1,09 5,2 4,0 
2,0 47,3 34,3 48,3 24,7 49 0,97 5,5 4,2 
1,4 48,8 34,7 46,8 30,2 35 1,04 5,6 4,0 

7,6 11,0 5,1 17,2 4,6 73 0,64 6,18 12,75 8,90 0,82 0,57 2,25 5,5 4,9 
13,3 10,2 3,8 22,9 4,9 79 0,45 6,98 11,57 10,31 1,03 0,65 1,76 5,5 4,5 

9,6 11,5 3,7 26,0 3,8 85 0,44 7,38 12,61 11,26 0,99 0,63 1,76 5,5 4,9 
15,8 11,6 4,0 28,1 1,7 94 0,41 7,43 13,52 10,46 0,93 0,63 2,03 5,6 5,2 
10,7 14,9 5,3 25,8 0,4 98 0,58 7,63 13,97 10,16 0,93 0,63 2,16 5,8 5,5 

12,5 8,5 3,6 14,5 2,3 84 0,59 7,28 6,20 1,88 2,00 1,67 5,18 5,2 3,9 
7,0 9,3 2,8 18,4 4,1 78 0,51 7,59 6,37 2,58 2,03 1,61 3,88 5,1 4,1 

12,9 9,3 2,1 20,8 4,5 78 0,45 7,68 9,15 2,10 1 ,43 1,24 6,84 5,3 4,2 
10,1 10,3 2,1 26,0 3,6 86 0,40 9,45 10,83 3,27 1,48 1,24 5,20 5,4 4,3 

15,0 10,4 2,3 27,8 1,4 95 0,37 10,58 14,40 4,36 1,25 1,05 5,19 5,5 4,6 

7,2 22,5 15,1 23,1 4,0 83 0,97 6,23 18,02 6,66 0,59 0,48 4,25 5,1 4,7 
11,9 17,0 9,9 31,7 7,0 78 0,54 7,15 18,32 7,12 0,66 0,52 4,03 5,3 4,7 

7,9 15,2 7,5 37,4 6,0 84 0,41 6,83 19,80 7,82 0,59 0,47 3,98 5,3 5,0 
14,0 16,4 9,1 39,7 0,4 99 0,41 6,68 22,34 8,26 0,51 0,41 4,24 5,0 5,7 

I 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI'3 100AI'3 

Na+ S1 S2 AJ'3 Acidez trocável T --- ---
Mal coloidal AI+ 3 +S1 AI+'+S2 

NH,QAc HCI NH,QAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,14 0,08 15,67 10,84 0,1 12,10 0,71 27,77 16,38 65 38 56 96 o o 
0,08 0,08 7,71 5,34 1,8 13,84 6,42 21,55 14,13 47 31 36 55 18 25 
0,10 0,08 7,65 4,70 1,6 13,68 6,35 21,33 14,00 47 31 36 55 17 25 
0,16 0,13 9,78 8,07 0,5 10,18 3,32 20,08 13,10 42 27 49 75 5 6 
0,23 0,16 10,95 6,60 0,4 10,62 3,26 21,57 14,21 46 30 51 77 3 6 

0,06 0,03 2,46 1,86 o 4,53 1,16 6,99 3,62 41 21 35 68 o o 
0,04 0,02 0,66 0,51 o 4,52 2,15 5,18 2,81 23 12 13 23 o o 
0,04 0,02 0,52 0,38 o 3,57 1,71 4,09 2,23 16 9 13 23 o o 
0,04 0,02 0,49 0,36 o 3,50 1,92 3,99 2,41 14 9 12 20 o o 
0,05 0,03 0,46 0,32 o 3,08 1,94 3,54 2,40 14 9 13 19 o o 

0,05 0,03 0,85 0,67 0,8 9,18 5,47 10,03 6,32 69 44 8 13 48 54 
0,04 0,03 0,38 0,29 0,6 3,62 2,13 4,00 2,51 22 14 10 15 61 67 
0,03 0,02 0,47 0,31 0,5 2,51 2,03 2,98 2,50 14 12 16 19 51 62 
0,03 0,02 0,49 0,30 0,5 2,50 1,24 2,99 1,73 12 7 16 28 50 63 
0,04 0,02 0,50 0,31 o 2,08 0,82 2,58 1,32 9 5 19 38 o o 

0,07 0,03 1,99 1,73 o 11,24 4,65 13,23 6,64 57 29 15 30 o o 
0,06 0,02 1,20 0,83 o 2,36 0,84 3,56 2,04 11 6 34 59 o o 
0,05 0,02 0,66 0,45 o 3,52 1,44 4,18 2,10 11 6 16 31 o o 
0,04 0,02 0,61 0,40 0,1 6,18 3,00 6,79 3,61 17 9 9 17 14 20 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol Calhau Cascalho 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização no lab Símbolo Prol 20·2 2·0,2 
muito média 

em grossa 0,5·0,25 
em em 2·1 mm 1·0,5 2-0,2 mm 0,25·0,1 0,2·0,02 0,2·0,05 

mm mm mm mm mm ---

LVd 8203 AI 0-10 o 2,1 3,8 7,7 31,4 15,9 22,7 31,1 27,2 

arg 8204 A3 ·25 o 2,9 3,5 5,3 26,3 11,0 25,5 29,8 24,3 

13°51'S 65 8205 81 ·60 o 4,2 4,4 6,1 22,7 9,5 17,2 27,0 22,6 

50'04'WGr 
8206 821 ·110 o 2,9 4,2 4,0 17,7 6,0 17,8 26,4 20,6 
8207 822 ·160 o 6,4 3,6 4,3 15,0 5,5 12,6 24,8 19,9 

LVd 8198 A1 0·10 o 0,3 2,2 6,4 30,2 15,0 25,1 30,5 24,9 

arg 
8199 A3 ·20 o 0,3 1,5 6,0 27,4 15,9 21,1 33,1 27,1 

13°59'S 66 8200 81 ·45 o 0,4 2,2 4,6 24,9 11,8 26,1 33,7 27,0 

50°01'WGr 8201 821 ·100 o 0,7 2,0 5,6 21,9 11,5 17,9 33,0 26,5 
8202 822 ·160 o 0,2 1,7 3,6 19,1 8,9 22,9 33,5 26,2 

-~ 

LVd 8022 A1 0·10 o 1,2 1,6 3,9 26,6 12,8 34,9 34,5 
cn 

42,0 

arg 68 
8023 A3 ·20 o 1,3 1,1 4,4 21,4 11,7 26,8 43,2 36,9 

13°26'S 
8024 821 40·80 o 2,0 1,4 2,7 17,3 7,9 26,8 39,7 31,4 

49'38'WGr 
8025 822 -120 o 19,6 2,9 3,3 15,9 7,3 17,1 37,9 29,7 

LVd 7960 A1 0·10 o 0,1 1,9 5,7 31,1 16,0 27,6 33,7 27,3 

cn 7961 A3 ·20 o 5,5 2,0 6,0 28,5 16,3 22,0 34,4 28,2 

arg 70 7962 81 ·50 o 5,0 5,1 5,9 27,8 11,3 24,1 32,7 26,3 

13°07'S 7963 821 ·90 o 5,0 2,9 5,5 19,6 8,7 15,9 33,7 26,3 

49'20'WGr 
7964 822 ·140 o 3,7 2,0 3,4 15,3 6,6 18,7 33,7 24,7 
7965 823 ·150 o 23,0 1,6 2,9 12,2 5,9 14,1 37,2 27,4 

~. 

Complexo 

Solo Perfil Prol Carbo- c N MO 
C/N Ca+ 2 Mg+2 K+ 

Localização n' lab natos % % % 
o/o 

NH,OAc KCI NH,OAc KCI NH,QAc HCI 

LVd 
8203 o 2,7 0,17 4,64 16 2,53 2,18 0,88 0,70 0,23 0,12 

arg 
8204 o 1,6 0,11 2,75 15 0,72 0,66 0,13 0,10 0,15 0,10 

13°51'S 
65 8205 o 0,9 0,07 1,55 13 0,52 0,40 0,10 0,08 0,06 0,04 

50004'WGr 8206 o 0,6 0,05 1,03 12 0,35 0,32 0,08 0,07 0,04 0,04 
8207 o 0,4 0,04 0,69 10 0,48 0,36 0,07 0,07 0,02 0,03 

LVd 
8198 o 1,8 0,16 3,10 11 1,10 0,93 1,00 0,85 0,12 0,12 

arg 
8199 o 1,6 0,13 2,75 12 0,68 0,58 0,60 0,48 0,08 0,08 

13°59'S 
66 8200 o 0,8 0,07 1,38 11 0,40 0,32 0,32 0,28 0,04 0,04 

50'01'WGr 
8201 o 0,6 0,05 1,03 12 0,40 0,35 0,28 0,14 0,01 0,01 
8202 o 0,4 0,04 0,69 10 0,32 0,30 0,16 0,12 0,01 0,01 

~ 

LVd 
8022 o cn 1,5 0,08 2,58 19 0,33 0,22 0,07 0,06 0,08 0,07 

arg 68 
8023 o 0,8 0,06 1,38 13 0,29 0,20 0,04 0,04 0,04 0,02 

13°26'S 
8024 o 0,5 0,04 0,86 13 0,32 0,20 0,03 0,03 0,02 0,02 

49'38'WGr 
8025 o 0,5 0,03 0,86 17 0,42 0,28 0,08 0,08 0,02 0,01 

LVd 
7960 o 1,3 0,10 2,24 13 0,68 0,60 0,12 0,10 0,08 0,06 

cn 
7961 o 0,8 0,06 1,38 13 0,42 0,40 0,15 0,11 0,02 0,01 

arg 70 7962 o 0,6 0,04 1,03 15 0,42 0,40 0,10 0,09 0,01 0,01 

13°07'S 
7963 o 0,4 0,03 0,69 13 0,33 0,31 0,12 0,10 0,01 0,01 

49°20'WGr 
7964 o 0,3 0,03 0,52 10 0,42 0,40 0,08 0,08 0,01 0,01 
7965 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 0,30 O, 10 0,09 0,01 0,01 
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Lab.: 8UDE8UL 

Ataque por H280•% pH(1:1) 

Argila 
Grau de 8ilte 

Areia flocu- (0,05- Ah0> 
muito fina 8ilte Argila natural 

lação 0,002) Ki Kr --
<0,002 % -- 8io, AI,Q, Fe,Q, Fe,Q, H,Q KCI 

mm % Argila 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 

mm mm mm 

8,5 11,9 8,0 29,5 7,5 75 0,40 7,86 12,62 3,28 1,06 0,91 6,04 5,4 4,8 
5,3 11,5 6,0 37,9 5,8 85 0,30 10,13 16,67 6,62 1,03 0,82 3,95 5,0 4,6 
8,1 10,5 6,1 44,2 0,5 99 0,24 11,94 19,86 7,32 1,02 0,83 4,26 5,4 5,1 
6,3 15,2 9,4 46,5 0,4 99 0,33 13,15 22,03 7,30 1,01 0,84 4,74 6,0 6,0 
8,9 14,7 9,8 50,4 0,4 99 0,29 13,28 22,69 7,00 0,99 0,83 5,09 6,0 6,4 

6,4 12,0 6,4 32,9 2,9 91 0,36 10,65 15,56 5,74 1,16 0,94 4,26 4,9 4,3 
10,0 11,7 5,7 33,8 5,8 83 0,35 11,28 15,96 5,63 1,20 0,98 4,45 4,8 4,4 

7,2 12,4 5,7 35,7 3,2 91 0,35 16,24 17,51 6,17 1,58 1,29 4,46 5,0 4,6 
11,4 16,4 9,9 35,2 0,7 98 0,47 13,85 20,19 7,50 1,17 0,94 4,23 5,4 5,2 

8,2 14,3 7,0 40,4 0,3 99 0,35 13,28 19,20 7,30 1,18 0,95 4,13 5,8 5,8 

7,9 13,1 5,6 25,8 4,3 83 0,51 7,38 9,60 5,63 1,31 0,95 2,68 5,0 4,3 
14,3 12,0 5,7 29,7 2,7 91 0,40 7,63 15,83 5,98 0,82 0,66 4,16 5,5 4,6 

9,9 17,1 8,8 34,2 0,3 99 0,50 9,48 19,34 6,86 0,83 0,68 4,43 5,7 5,4 
15,0 17,5 9,3 36,9 0,2 99 0,47 9,93 20,82 9,33 0,81 0,63 3,50 5,8 5,7 

7,2 13,7 7,3 27,9 10,0 64 0,49 5,29 11,64 5,77 0,77 0,59 3,17 5,1 4,3 
10,4 12,9 6,7 30,4 10,8 64 0,42 7,74 12,47 6,25 1,06 0,80 3,13 5,4 4,2 

7,7 12,4 6,0 33,5 6,7 80 0,37 8,63 14,51 6,87 1,01 0,78 3,32 5,5 4,6 
12,9 14,5 7,1 39,6 1,2 97 0,37 8,72 16,21 7,66 0,91 0,70 3,32 5,9 5,3 

9,3 17,3 8,3 42,7 1,3 97 0,41 9,42 17,47 8,85 0,92 0,69 3,10 6,0 5,5 
15,1 16,4 6,6 44,0 1,4 97 0,37 13,91 17,59 6,47 1,34 1,09 4,27 6,0 5,6 

sortivo m E/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AJ+> 
Na+ 81 82 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---

Mat coloidal Al+ 3+81 Al+ 3+82 

NH,QAc HCI NH,QAc KCI eHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,02 3,67 3,02 0,1 10,19 5,06 13,86 8,73 47 30 26 42 3 3 
0,02 0,01 1,02 0,87 0,1 7,60 5,79 8,62 6,81 23 18 12 15 9 10 
0,02 0,01 0,70 0,53 o 5,07 2,72 5,77 3,42 13 8 12 20 o o 
0,02 0,01 0,49 0,44 o 4,03 2,82 4,52 3,31 10 7 11 15 o o 
0,04 0,01 0,62 0,47 o 3,52 2,48 4,14 3,10 8 6 15 20 o o 

0,02 0,01 2,24 1,91 0,3 12,23 9,04 14,47 11,28 44 34 15 20 12 14 
0,02 0,02 1,38 1,15 0,3 10,12 6,15 11,50 7,53 34 22 12 18 18 21 
0,02 0,01 0,78 0,65 0,2 7,53 5,04 8,31 5,82 23 16 9 13 20 24 
0,01 0,01 0,70 0,51 o 5,18 2,93 5,88 3,63 17 10 12 19 o o 
0,02 0,01 0,51 0,44 o 4,53 2,61 5,04 3,12 12 8 10 16 o o 

0,04 0,03 0,52 0,38 0,2 4,53 3,09 5,05 3,61 20 14 10 14 27 34 
0,04 0,03 0,41 0,29 0,2 5,00 2,59 5,41 3,00 18 10 8 14 33 41 
0,04 0,02 0,41 0,27 o 4,12 1,22 4,53 1,63 13 5 9 25 o o 
0,04 0,02 0,56 0,39 o 3,52 1,18 4,08 1,74 11 5 14 32 o o 

0,06 0,04 0,94 0,80 0,4 6,58 3,34 7,52 4,28 27 15 13 22 29 33 
0,07 0,03 0,66 0,55 0,4 4,62 1,90 5,28 2,56 17 8 13 26 37 42 
0,01 0,01 0,54 0,51 0,1 4,12 1,78 4,72 2,32 14 7 11 23 15 16 
0,01 0,01 0,47 0,43 o 3,24 2,04 3,71 2,51 9 6 13 19 o o 
0,01 0,01 0,52 0,50 o 3,31 1,66 3,83 2,18 9 5 14 24 o o 
0,01 0,01 0,44 0,41 o 3,18 1,66 3,62 2,10 8 5 12 21 o o 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prot 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização n' lab 

Símbolo 
Pro f 

20·2 2-0,2 
muito média 

em grossa 0,5-0,25 
em em 2·1 mm 1-0,5 2·0,2 mm 0,25·0,1 0,2-0,02 0,2·0,05 

mm mm mm mm mm -· -

LE d 7956 Ap 0·35 o 5,1 2,6 2,6 16,9 7,2 23,0 32,8 26,5 
arg 71 

7957 81 ·55 o 7,2 4,0 2,9 14,9 5,9 15,0 31,7 24,6 
13°22'S 7958 821 -90 o 9,0 5,6 2,6 14,7 4,0 16,2 30,6 22,3 
49"18'WGr 7959 822 ·160 o 9,0 2,2 1,8 8,6 3,4 10,8 31,7 22,4 

PE lat 
7966 A1 0·7 o 0,1 1,0 5,3 38,5 22,1 39,2 43,3 37,6 

méd 
7967 A3 ·20 o 0,1 0,5 6,3 37,9 25,5 32,7 45,3 40,2 

13"27'S 
72 7968 811 -40 o 0,1 0,7 4,6 34,5 19,3 38,8 44,2 38,1 

49"11 'WGr 
7969 8211 -100 o 0,1 0,5 5,5 30,4 19,7 28,8 46,3 39,2 
7970 8221 -165 o 0,1 1,1 5,3 31,8 17,6 33,5 42,6 34,9 

LV d cn 7976 A1 0-10 o 7,3 3,3 3,0 23,1 11,1 23,4 30,6 23,9 

arg /arg 7977 A3 -20 o 4,7 1,4 3,4 22,0 13,6 20,6 31,5 25,7 
case 73 7978 81 -45 o 11,1 3,3 3,2 22,3 10,3 22,5 28,4 22,4 
13"16'S 7979 B21en -100 o 15,0 3,4 2,8 15,6 6,9 15,1 28,4 22,1 

49°08'WGr 7980 B22en -160 o 16,5 4,6 2,6 16,4 5,7 17,3 28,2 20,1 

LV d 7981 A1 0-15 o 0,1 2,1 10,1 41,5 22,5 26,2 34,4 29,5 

méd 
7982 A3 -30 o 0,1 1,0 9,7 39,8 22,7 26,7 35,6 29,3 

13°18'S 
75 7983 81 ·50 o 0,1 1,2 6,8 34,6 17,5 34,3 37,5 30,7 

49°00'WGr 
7984 821 -100 o 3,0 1,9 9,1 31,9 16,2 23,8 37,7 30,9 
7985 822 -160 o 2,5 2,0 6,3 28,6 13,4 28,2 36,3 29,2 

Complexo 

Solo Perfil Prot l,arbo- c N MO 
C/N ca~ 2 Mg+2 K+ I Localização no lab natos % % % 

Q' .o 

NH,QAc KCI NH,QAe KCI NHoOAc HCI 

LE d 7956 o 1,8 0,10 3,10 18 0,64 0,58 0,27 0,24 0,03 0,02 
arg 

71 
7957 o 1,0 0,07 1,72 14 0,47 0,55 0,20 0,16 0,01 0,01 

13"22'S 7958 o 0,6 0,04 1,03 15 0,38 0,30 0,22 0,16 0,01 0,01 
49"18'WGr 7959 o 0,4 0,04 0,69 10 0,38 0,32 0,11 0,10 0,01 0,01 

PE lat 7966 o 1,9 0,13 3,27 15 2,92 1,84 0,64 0,54 0,06 0,05 

méd 7967 o 0,8 0,06 1,38 13 1,96 1,75 0,50 0,38 0,02 0,02 

I3°27'S 72 7968 o 0,4 0,04 0,69 10 0,70 0,70 0,16 0,12 0,01 0,01 

49°11 'WGr 7969 o 0,3 0,03 0,52 10 0,60 0,52 0,17 0,13 0,01 0,01 
7970 o 0,2 0,03 0,34 7 0,50 0,48 0,14 0,10 0,01 0,01 

LVd cn 7976 o 1,3 0,09 2,24 14 0,35 0,30 0,27 0,20 0,05 0,03 
arg/arg 7977 o 1,4 0,08 2,40 18 0,40 0,31 0,12 0,10 0,04 0,03 
case 73 7978 o 0,9 0,06 1,53 15 0,33 0,30 0,07 0,06 0,01 0,01 
13'16'S 7979 o 0,4 0,03 0,69 13 0,30 0,28 0,08 0,05 0,01 0,01 
49°08'WGr 7980 o 0,4 0,03 0,69 13 0,40 0,29 0,25 0,15 0,01 0,01 

LVd 7981 o 0,8 0,05 1,38 16 1,32 1,15 0,35 0,30 0,03 0,02 

méd 7982 o 0,7 0,04 1,20 18 0,64 0,50 0,13 0,10 0,01 0,01 

13°18'S 15 7983 o 0,6 0,04 1,03 15 0,42 0,40 0,12 0,10 0,01 0,01 

49"00'WGr 7984 o 0,4 0,04 0,69 10 0,40 0,32 0,14 0,10 0,01 0,01 
7985 o 0,3 0,03 0,52 10 0,40 0,30 0,10 0,08 0,01 0,01 

464/PEDOLOGIA 



Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu· (0,05· AbQ, 

muito fina Silte Argila natural 0,002) Ki Kr --
<0,002 % lação s;o, AbQ, Fe,o, Fe,o, H,o KCI 

% --
0,1-0,05 0,05·0,002 0,02·0,002 mm Argila 

mm mm mm 

8,0 17,7 11,4 38,9 8,3 79 0,46 5,62 18,97 5,32 0,50 0,43 5,60 5,1 4,3 
11,7 15,9 8,8 44,6 11,0 75 0,36 6,18 21,60 11,78 0,49 0,36 2,88 5,4 4,5 

8,6 28,2 19,9 34,8 0,8 98 0,81 7,10 22,47 12,19 0,54 0,40 2,89 5,2 5,2 
12,8 17,3 8,0 51,7 1,4 97 0,33 7,08 23,03 10,81 0,52 0,40 3,34 5,5 5,4 

8,5 14,9 9,2 9,0 3,1 66 1,66 5,40 6,08 2,38 1,51 1,21 4,01 5,7 5,0 
13,1 8,9 3,8 13,0 3,5 73 0,68 5,48 6,60 2,37 1,41 1,15 4,37 5,9 4,9 

9,2 9,0 2,9 18,4 5,1 72 0,49 5,52 7,51 2,55 1,25 1,03 1,62 5,7 4,6 
15,1 9,2 2,1 21,2 2,8 87 0,43 6,18 9,53 3,02 1,10 0,92 4,95 5,8 4,7 

9,2 10,2 2,5 23,1 2,4 90 0,44 6,38 10,70 3,10 1,01 0,86 5,42 5,7 4,6 

6,2 18,2 11,5 34,8 5,3 85 0,52 8,00 19,12 9,96 0,71 0,53 3,01 5,4 4,5 
8,7 14,4 8,6 37,9 7,4 80 0,38 7,98 19,17 9,23 0,71 0,54 3,26 5,4 4,5 
5,4 15,2 9,2 40,1 4,2 90 0,38 8,98 19,63 6,52 0,78 0,64 4,70 5,6 4,9 
9,5 17,0 10,7 45,3 0,2 100 0,38 9,83 22,84 11,04 0,73 0,56 3,24 6,0 5,9 
6,3 17,7 9,6 45,8 0,1 100 0,39 9,00 22,24 8,75 0,69 0,55 3,99 6,0 5,9 

10,1 10,6 5,7 18,4 3,4 82 0,58 6,70 9,54 2,94 1,19 1,00 5,09 5,8 4,7 
9,0 10,2 3,9 20,7 3,7 82 0,49 6,63 9,63 2,85 1,17 0,98 5,30 5,6 4,3 
5,5 10,5 3,7 24,2 3,4 86 0,43 6,84 10,73 3,03 1,08 0,92 5,56 5,4 4,2 

11,8 9,4 2,6 27,8 3,3 88 0,34 6,28 11,53 3,21 0,93 0,79 5,64 5,5 4,3 
7,9 10,1 3,0 32,1 0,6 98 0,31 8,32 14,31 3,23 0,99 0,86 6,96 5,6 4,5 

I' 

sortivo m E/1 00 g 
v 

T % 100AI+> 100AI+> 
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocável T --- ---

Mal coloidal AI+>+S1 AI+>+S2 

NH,OAc HCI NH.OAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,01 0,99 0,85 0,4 9,72 4,54 10,71 5,53 28 14 9 18 28 32 
0,01 0,01 0,69 0,73 0,2 3,86 2,49 4,55 3,18 10 7 15 22 22 22 
0,01 0,01 0,62 0,48 0,1 4,62 3,51 5,24 4,13 15 12 12 15 13 17 
0,01 0,01 0,51 0,44 o 5,35 1,90 5,86 2,41 11 5 9 21 o o 

0,02 0,01 3,64 2,44 o 4,58 0,46 8,22 4,10 91 46 44 89 o o 
0,01 0,01 2,49 2,16 o 3,18 1,02 5,67 3,51 44 27 44 71 o o 
0,01 0,01 0,92 0,84 o 2,15 1,08 3,07 2,00 17 11 30 46 o o 
0,01 0,01 0,79 0,67 o 1,63 0,25 2,42 1,04 11 5 33 76 o o 
0,03 0,01 0,68 0,60 o 1,54 0,42 2,22 1,10 10 5 31 62 o o 

0,02 0,01 0,69 0,54 0,2 8,32 3,74 9,01 4,43 26 13 8 16 22 27 
0,01 0,01 0,57 0,45 0,2 5,63 2,88 6,20 3,45 16 9 9 17 26 31 
0,01 0,01 0,42 0,38 0,1 5,71 3,20 6,13 3,62 15 9 7 12 19 21 
0,01 0,01 0,40 0,35 o 3,58 1,72 3,98 2,12 9 5 10 19 o o 
0,01 0,01 0,67 0,46 o 4,12 2,75 4,79 3,42 10 7 14 20 o o 

0,01 0,01 1,71 1,48 0,2 4,13 1,02 5,84 2,73 32 15 29 63 10 12 
0,01 0,01 0,80 0,62 0,2 3,53 1,28 4,33 2,08 21 10 18 38 20 24 
0,01 0,01 0,56 0,52 0,3 3,18 1,54 3,77 2,10 15 9 15 27 34 37 
0,01 0,01 0,56 0,44 0,2 3,10 0,97 3,66 1,53 13 6 15 37 26 31 
0,01 0,01 0,52 0,40 o 3,07 0,96 3,59 1,48 11 5 14 35 o o 
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TABELA 31- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol Calhau Cascalho 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização no lab 
Símbolo Prol 20-2 2-0,2 

muito média 
em grossa 0,5-0,25 

em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

LVd 
7991 A1 0-6 o 0,1 1,7 5,8 34,0 18,7 29,3 35,4 28,6 

méd 
7992 A3 -10 o 0,1 1,9 7,9 35,3 20,9 23,3 35,4 29,5 

13°19'5 
78 7993 81 -45 o 2,4 4,4 8,2 35,8 18,1 23,7 35,1 29,1 

48°41'WGr 
7994 821 -100 o 2,8 5,5 8,0 32,3 14,4 21,5 35,2 28,8 
7995 822 -160 o 3,3 4,2 5,1 25,9 10,9 26,9 37,9 29,2 

Rd. 
méd mcasc 79 7879 A D-20 0,6 77,5 14,1 9,8 48,6 18,7 25,1 30,8 26,6 
13•13'5 
48°41'WGr 

Rd 
médJ 7870 A11 0-5 o o 3,5 8,8 44,6 26,1 27,4 33,6 29,2 
méd case 80 7871 A12 -25 o o 4,7 4,9 38,4 18,3 34,9 35,1 29,7 
13001'5 7872 AC -33 o 30,0 4,1 5,8 35,7 19,6 27,5 34,3 29,8 
48°39'WGr 

PVd 7873 A1 0-12 7,7 56,4 12,4 3,4 35,6 11,0 29,1 28,9 24,4 
Tb 7874 A3 -23 0,8 62,0 10,6 3,0 30,5 12,6 20,9 26,1 21,5 
méd mcascJ 81 7875 81! -45 4,2 63,5 11,5 3,4 28,3 7,6 20,5 21,6 18,4 
arg case 7876 821! -80 1,1 61,0 15,4 4,5 28,0 4,9 12,9 17,4 13,0 
13°07'S 7877 822! -110 o 42,0 9,9 3,8 20,9 5,2 11,3 19,6 15,5 
48°36'WGr 7878 831 -130 o 17,4 7,5 2,8 21,2 6,7 17,9 22,7 18,1 

LEd 
7996 A1 0-12 o 0,1 1,5 5,5 31,2 19,0 19,1 26,5 21,6 

méd 
7997 A3 -20 o 0,1 1,1 3,9 28,7 15,6 20,9 19,0 16,0 

13°49'5 82 7998 81 -50 o 0,1 1,7 5,4 28,5 16,2 19,2 26,1 21,8 

48°36'WGr 
7999 821 -100 o 1,2 1,5 3,0 21,9 10,3 26,6 31,2 24,7 
8000 822 -160 o 2,0 2,5 2,9 22,2 10,0 26,0 31,8 24,4 -

Complexo 

Solo Perfil Pro! Garbo- c N MO 
C!N Ca+2 Mg+2 K+ 

Localização no lab natos % % % 
% 

NH,OAc KCI NH•OAc KCI NH,OAc HCI 

LVd 
7991 o 1,7 0,12 2,92 14 0,75 0,73 0,45 0,32 0,18 0,18 

méd 
7992 o 1,0 0,07 1,72 14 0,68 0,60 0,43 0,35 0,12 0,10 

13°19'S 
78 7993 o 0,7 0,05 1,20 14 0,52 0,50 0,33 0,30 0,07 0,04 

48°41'WGr 
7994 o 0,4 0,04 0,69 10 0,40 0,40 0,32 0,30 0,04 0,03 
7995 o 0,2 0,02 0,34 10 0,50 0,40 0,38 0,32 0,07 0,05 

Rd 
méd mcasc 79 7879 o 1,0 0,07 1,72 14 0,82 0,70 0,08 0,04 0,12 0,09 
13°13'S 
48°41'WGr. 

Rd 
médJ 7870 o 1,5 0,11 2,58 14 1,10 0,92 0,57 0,60 0,20 0,17 
méd case 80 7871 o 0,8 0,07 1,38 11 0,54 0,30 0,32 0,22 0,13 0,12 
13°01'S 7872 o 0,7 0,07 1,20 10 0,30 0,30 0,12 0,15 0,13 0,12 
48°39'WGr 

PVd 7873 o 1,7 0,12 2,92 14 1,92 1,60 1,15 1,10 0,14 0,12 
Tb 7874 o 1,3 0,10 2,24 13 0,80 0,60 0,77 0,58 0,14 0,12 
méd mcascJ 81 7875 o 1,0 0,08 1,72 13 0,42 0,30 0,60 0,58 0,13 0,12 
arg.casc 7876 o 0,8 0,07 1,38 11 0,33 0,28 0,60 0,58 0,14 0,09 
13°07'S 7877 o 0,6 0,05 1,03 12 0,47 0,30 0,63 0,62 0,12 0,06 
48•36'WGr 7878 o 0,3 0,03 0,52 10 0,45 0,30 0,90 0,83 0,09 0,06 

LEd 7996 o 2,8 0,16 4,82 18 0,51 0,48 0,12 0,10 0,06 0,03 

méd 7997 o 2,4 0,12 4,13 20 0,38 0,30 0,15 0,12 0,04 0,02 

13°49'S 82 7998 o 2,0 0,10 3,44 20 0,32 0,30 0,08 0,07 0,02 0,01 

48°36'WGr 7999 o 0,9 0,06 1,55 15 0,18 0,12 0,06 0,05 0,03 0,01 
8000 o 0,5 0,05 0,86 10 0,17 0,11 0,05 0,05 0,02 0,01 
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Lab: 8UDE8UL 

Ataque por H,8o.% pH(1:1) 

Argila Grau de 8ilte 
Areia flocu- (0,05- AhQ, 

8ilte Argila natural Ki Kr --muito fina lação 0,002) 
< 0,002 % -- 8iO, AI,Q, Fe,o. Fe203 H,Q KCI 

mm % Argila 0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm mm mm 

7,1 17,7 10,9 19,7 6,9 65 0,90 5,73 10,10 3,37 0,96 0,80 4,71 5,4 4,1 
10,8 14,7 8,8 20,5 4,8 77 0,72 6,28 8,94 3,47 1,19 0,96 4,04 5,2 4,2 
10,5 14,1 8,1 21,0 4,6 78 0,67 6,80 12,01 3,28 0,96 0,82 4,79 5,4 4,2 
11,7 14,0 7,6 24,9 5,7 77 0,56 6,88 15,10 3,92 0,77 0,66 6,05 5,2 4,4 

8,0 16,5 7,8 28,4 0,5 98 0,58 7,49 14,67 3,98 0,87 0,74 5,79 5,6 4,5 

7,5 11,0 6,8 13,8 5,2 62 0,80 5,2 4,1 

8,0 15,7 11,3 10,5 6,2 41 1,50 5,7 4,4 
5,3 14,1 8,7 17,8 6,6 63 0,79 5,5 4,1 
8,5 14,0 9,5 20,5 6,3 69 0,68 5,3 4,0 

4,1 16,5 12,0 23,5 11,0 53 0,70 5,9 4,7 
4,9 15,2 10,6 32,8 14,5 56 0,46 5,7 4,4 
3,7 13,5 10,3 39,8 13,6 66 0,34 5,7 4,5 
3,3 14,5 10,1 44,5 2,0 96 0,33 5,8 5,0 
6,2 15,0 10,9 48,6 0,9 98 0,31 5,9 5,5 
4,4 16,1 11,5 44,6 1,0 98 0,36 6,1 5,8 

7,7 26,7 21,8 20,5 4,1 80 1,30 4,28 21,74 9,33 0,33 0,26 3,66 5,0 4,4 
3,2 24,8 21,8 30,5 4,5 85 0,81 4,43 20,12 11,12 0,37 0,28 2,84 5,3 4,5 
7,8 25,8 16,5 28,9 5,4 81 0,72 4,91 20,63 10,92 0,40 0,30 2,97 5,4 4,6 
5,2 21,7 15,2 31,7 0,8 97 0,68 5,18 20,79 10,32 0,42 0,32 3,16 5,0 5,3 

I 
5,2 23,6 16,2 29,8 5,0 83 0,79 6,00 21,56 10,85 0,47 0,36 3,12 5,5 5,8 

sortivo m E/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+3 
Na+ 81 82 Al+3 Acidez trocável T --- ---

Mal coloidal Al.,+81 Al.,+82 

I NH.OAc HCI NH<OAc KCI eHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,02 1,41 1,25 0,2 5,62 1,99 7,03 5,40 36 27 20 26 12 14 
0,02 0,01 1,25 1,06 0,2 5,09 3,45 6,34 4,70 31 23 20 27 13 16 
0,02 0,01 0,94 0,85 0,1 4,56 2,67 5,50 3,61 26 17 17 26 9 11 
0,01 0,01 0,77 0,74 0,1 4,08 3,05 4,85 3,82 19 15 16 20 11 5 
0,01 0,01 0,96 0,78 o 3,51 1,77 4,47 2,73 16 10 21 35 o o 

0,02 0,01 1,04 0,84 0,5 6,12 3,79 7,16 4,83 52 35 15 22 32 37 

0,02 0,01 1,89 1,70 o 6,53 2,69 8,42 4,58 80 44 22 41 o o 
0,01 0,01 1,00 0,65 0,6 6,12 3,23 7,12 4,23 40 24 14 24 37 48 . 0,02 0,01 0,57 0,58 0,5 5,15 3,84 5,72 4,41 28 22 10 13 46 46 

0,02 0,01 3,23 2,83 o 8,18 4,31 11,41 7,54 49 32 28 43 o o 
0,02 0,01 1,73 1,31 o 8,63 4,65 10,36 6,38 32 19 17 27 o o 
0,02 0,01 1,17 1,01 o 8,30 4,77 9,47 5,94 24 15 12 20 o o 
0,02 0,01 1,09 0,96 o 7,15 3,64 8,24 4,73 19 11 13 23 o o 
0,02 0,01 1,24 0,90 o 6,58 3,74 7,82 4,98 16 10 16 25 o o 
0,02 0,01 1,46 1,20 o 6,18 3,64 7,64 5,10 17 11 19 29 o o 

0,01 0,01 0,70 0,62 0,2 11,78 5,40 12,48 6,10 61 30 6 11 22 24 
0,01 0,01 0,58 0,45 0,2 9,63 5,35 10,21 5,93 33 19 6 10 25 31 
0,01 0,01 0,43 0,39 0,1 8,58 3,89 9,01 4,32 31 15 5 10 18 20 
0,01 0,01 0,28 0,19 o 5,14 2,55 5,42 2,83 17 9 5 10 o o 
0,01 0,01 0,25 0,18 o 3,16 1,09 3,41 1,34 11 4 7 19 o o 
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TABELA 3 1- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização no lab Prol Calhau Cascalho muito média Sim bolo 20-2 2-0,2 em grossa 0,5-0,25 

em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

CaTb 7894 A 0-8 o o 3,5 2,3 11,4 3,2 17,2 46,6 26,3 
méd 

84 7895 (8)1 -20 o o 3,5 3,3 11,3 3,1 11,7 45,5 26,4 
13°26'8 7896 (8)21 -40 o o 3,9 1,7 9,7 2,3 14,6 45,2 23,5 
48°23'WGr. 7897 (8)22 -67 o o 3,4 2,0 8,4 2,0 8,0 40,9 20,4 

TSdcn 7890 A1 0-10 o o 3,1 3,2 17,0 6,9 20,2 35,6 24,6 
arg 

85 7891 A3 -20 o o 3,3 3,1 15,6 6,9 15,7 32,5 23,6 
13°22'8 7892 8211 -65 o o 3,0 2,4 11,0 3,4 14,2 29,9 19,8 
48°16'WGr 7893 B22tcn -80 o 46,2 3,4 3,3 11,7 3,9 9,9 32,6 20,9 i 
Cd lat 7898 A1 0-10 o o 2,7 3,3 15,3 5,6 24,2 54,3 34,7 -I 
cn. méd/ 7899 A3 -30 o o 3,6 4,3 14,2 4,7 14,9 51,4 32,6 
méd mcasc 88 7900 (8)21 -70 o o 5,4 3,4 14,4 3,4 17,7 47,8 28,3 
13°22'8 7901 (8)22 -120 o o 4,6 3,5 12,7 3,4 11,4 46,4 27,7 
48°05'WGr 7902 (8)3cn -145 1,5 60,3 6,2 5,0 18,9 5,3 15,0 42,1 24,2 

LVd 7012 A1 0-10 o o 0,3 2,2 20,9 15,7 22,6 32,5 27,2 

arg 7013 A3 -30 o o 0,2 1,7 16,7 11,8 18,1 29,2 22,4 

14°34'8 89 7014 81 -60 o o 0,2 1,9 14,0 10,3 13,2 26,1 20,6 

53°59'WGr 7015 821 -130 o o 0,2 1,7 14,5 10,6 11,7 22,8 16,0 
7016 822 -160 o o o 1,6 11,4 8,7 7,5 19,2 12,4 

SCdTb 
c/ B text 7835 Acn 0-16 o o 64,0 10,1 41,6 16,3 32,7 37,8 31,9 
méd 26 7836 B1tcn -30 1,0 74,0 75,0 14,3 37,7 14,0 18,7 34,6 27,4 
12°05'8 7837 B2tcn -44 4,0 76,0 80,0 12,6 31,1 9,9 21,3 33,7 24,5 
49°22'WGr 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
C/N Ca+2 Mg+2 K+ Localização no lab natos % % % 

% 

NH.OAc KCI NH.OAc KCI NH,OAc HCI 

CaTb 7894 o 1,9 0,13 3,27 15 0,30 0,20 0,10 0,08 0,10 0,09 
méd 84 7895 o 1,3 0,10 2,24 13 0,31 0,25 0,10 0,08 0,05 0,04 
13°26'8 7896 o 0,8 0,07 1,38 11 0,33 0,18 0,15 0,10 0,03 0,03 
48°23'WGr. 7897 o 0,5 0,05 0,86 10 0,38 0,18 0,20 0,08 0,02 0,02 

TSdcn 7890 o 2,1 0,14 3,61 15 2,10 1,80 1,47 1,30 0,25 0,19 
arg 85 7891 o 1,2 0,09 2,06 13 0,70 0,52 0,20 0,18 0,18 0,17 
13°22'8 7892 o 0,6 0,07 1,03 9 0,50 0,48 0,32 0,18 0,08 0,08 
48°16'WGr 7893 o 0,5 0,06 0,86 8 0,52 0,40 0,24 0,13 0,07 0,05 

Cdlat. 7898 o 0,9 0,07 1,55 13 0,95 0,60 0,28 0,26 0,39 0,32 
cn. méd/ 7899 o 0,5 0,06 0,86 8 0,48 0,50 0,30 0,15 0,14 0,13 
méd mcasc. 88 7900 o 0,3 0,04 0,52 8 0,40 0,30 0,12 0,08 0,12 0,12 
13°22'8 7901 o 0,2 0,03 0,34 7 0,30 0,24 0,15 0,14 0,07 0,06 
48°05'WGr 7902 o 0,2 0,03 0,34 7 0,30 0,28 0,20 0,14 0,04 0,03 

LVd 7012 o 0,9 0,11 1,55 8 0,50 0,46 0,20 0,18 0,30 0,26 
7013 o 0,9 0,07 1,55 13 0,24 0,20 0,18 0,16 0,05 0,05 arg 89 7014 o 0,4 0,04 0,69 10 0,23 0,20 0,13 0,11 0,03 0,03 14°34'8 

53°59'WGr 7015 o 0,2 0,04 0,34 5 0,28 0,21 0,12 0,11 0,03 0,02 
7016 o 0,2 0,03 0,34 7 0,30 0,23 0,12 0,10 0,04 0,02 

SCdTb 
c/ B text 7835 o 1,2 0,09 2,06 13 1,39 1,05 0,40 0,35 0,18 0,16 
méd 26 7836 o 1,0 0,07 1,72 14 0,56 0,35 0,34 0,30 0,15 0,12 
12°05'8 7837 o 0,8 0,07 1,38 11 0,68 0,40 0,50 0,30 0,17 0,14 
49°22'WGr 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- AI,Q3 

Silte Argila natural Ki Kr --muito fina lação o,oo2) 
< 0,002 % s;o, AI,03 Fe,o3 Fe203 H,Q KCI 

% --
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm Argila 

mm mm mm 

11,5 38,7 18,4 23,6 10,1 57 1,64 5,1 4,0 
16,1 36,5 17,4 25,8 10,9 58 1,42 5,1 4,0 
10,7 43,1 21,4 23,7 7,6 68 1,82 5,6 4,3 
13,4 37,7 17,2 33,5 0,4 99 1,13 5,7 4,9 

8,2 24,0 13,0 34,4 12,6 63 0,70 14,40 14,10 12,49 1,73 1,10 1,75 5,8 4,7 
10,2 19,0 10,1 41,8 14,0 67 0,45 16,32 15,81 12,91 1,75 1,13 1,22 5,4 4,3 

7,8 2,1 11,0 48,1 0,2 100 0,44 18,00 18,23 13,52 1,67 1,13 2,10 5,5 4,5 
12,1 21,7 10,0 45,7 0,4 99 0,47 18,40 18,53 13,30 1,68 1,15 2,18 5,3 4,6 

14,2 29,4 9,8 20,6 9,6 53 1,43 5,5 4,1 
19,3 29,4 10,6 23,8 9,8 59 1,24 5,7 4,1 
12,8 30,6 11,1 26,7 4,8 82 1,15 5,7 4,2 
17,5 28,4 9,7 31,2 0,3 99 0,91 5,8 4,5 
11,6 29,2 11,3 27,7 0,2 99 1,05 5,8 4,5 

7,3 19,7 14,4 32,2 0,6 98 0,61 7,92 15,37 4,34 0,88 0,74 5,56 5,1 4,1 
7,3 19,2 12,4 41,7 9,4 77 0,46 10,81 19,76 5,43 I 0,93 0,79 5,71 5,4 4,1 
9,0 16,1 10,6 49,3 0,1 99 0,33 15,64 22,31 6,52 1,19 1,00 5,37 5,8 4,4 
6,3 14,0 7,2 55,5 0,1 99 0,25 16,31 23,91 6,63 1,16 0,99 5,66 6,1 4,4 
6,0 14,5 7,7 61,7 0,1 99 0,24 18,82 23,56 6,78 1,36 1,15 5,46 6,1 4,1 

7,4 14,2 8,3 12,3 6,8 45 1,15 5,4 4,2 
11,9 17,8 10,6 17,1 8,0 53 1,04 5,4 4,3 

8,0 20,5 11,3 23,9 9,9 59 0,86 5,5 4,4 

i 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+3 
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocável T --- ---

Mal coloidal AI+3+S1 AI+3+S2 

NH.OAc HCI NH.OAc KCI e HCI KCI pHB pH7 pH8 pH7 pHB pH7 pH8 pH7 

0,03 0,01 0,53 0,38 0,7 11,30 7,10 11,83 7,63 50 32 4 7 56 65 
0,01 0,01 0,47 0,38 0,6 8,64 5,11 9,11 5,58 35 22 5 8 56 61 
0,01 0,01 0,52 0,32 0,5 6,18 4,30 6,70 4,82 28 20 8 11 49 61 
0,02 0,01 0,62 0,29 o 5,12 2,66 5,74 3,28 17 10 11 19 o o 

0,01 0,01 3,83 3,30 o 9,63 6,09 13,46 9,92 39 29 28 39 o o 
0,02 0,01 1,10 0,88 o 9,27 5,83 10,37 6,93 25 17 11 16 o o 
0,05 0,01 0,95 0,75 o 8,24 5,33 9,19 6,28 19 13 10 15 o o 
0,01 0,01 0,84 0,59 o 7,58 4,48 8,42 5,32 18 12 10 16 o o 

0,02 0,01 1,64 1,19 o 5,12 3,36 6,76 5,00 33 24 24 33 o o 
0,02 0,01 0,94 0,79 0,6 4,13 3,08 5,07 4,02 21 17 19 23 39 43 
0,02 0,01 0,66 0,51 0,3 4,10 2,44 4,76 3,10 18 12 14 21 31 37 
0,01 0,01 0,53 0,45 o 4,08 2,47 4,61 3,00 15 10 12 18 o o 
0,01 0,01 0,55 0,46 o 4,06 2,47 4,61 3,02 17 11 12 18 o o 

0,03 0,02 1,03 0,92 0,7 9,63 6,50 10,66 7,53 33 23 10 14 40 41 
0,03 0,02 0,50 0,43 0,5 7,52 6,22 8,02 6,72 19 16 6 7 50 54 
0,03 0,02 0,42 0,36 o 6,53 4,58 6,92 5,00 14 10 6 8 o o 
0,03 0,02 0,46 0,36 o 6,18 4,75 6,64 5,21 12 9 7 9 o o 
0,03 0,02 0,49 0,37 o 6,03 4,54 6,52 5,03 11 8 8 10 o o 

0,04 0,02 2,01 1,58 0,1 6,58 3,73 8,59 5,74 70 47 23 35 4 6 
0,03 0,01 1,08 0,78 0,1 6,55 4,54 7,63 5,62 45 33 14 19 8 11 
0,03 0,01 1,38 0,85 0,3 6,53 4,62 7,91 6,00 33 25 17 23 17 26 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prot Calhau Cascalho 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização n• lab 
Símbolo 

Pro f 20-2 2-0,2 
muito média 

em grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

AQd 
8228 A1 0-10 o 0,4 2,4 5,6 39,2 18,5 55,2 55,4 51,6 

14°36'S 91 
8229 AC -25 o 0,6 2,0 7,3 40,3 21,7 49,2 54,6 52,2 

52•31'WGr 
8230 C1 -90 o 0,5 2,0 4,5 33,9 15,5 56,6 59,9 55,2 
8231 C2 -160 o 0,7 2,8 4,8 30,9 16,6 46,2 61,5 59,6 

CaTb 
8223 A1 0-10 o 0,2 0,9 0,4 1,9 0,3 9,7 63,1 40,0 

méd 
8224 A3 -30 o 0,2 0,4 0,2 1,3 0,3 14,2 59,9 35,7 

14°13'S 
92 8225 (8)1 -50 o 0,2 0,9 0,3 1,7 0,2 6,5 58,5 34,3 

52•27'WGr 
8226 (8)21 -90 o 0,7 1,0 0,5 2,2 0,4 14,2 56,0 33,5 
8227 (8)22 -120 o 0,2 0,5 0,4 1,3 0,3 5,4 58,2 34,6 

PVa lat 5446 A1 0-10 o o 0,6 5,9 49,7 36,1 29,8 38,1 32,4 
Tb 5447 A3 -25 o o 0,5 9,6 53,7 38,6 21,2 31,5 26,4 
arenJméd 93 5448 B1t -70 o o 0,5 5,2 38,7 29,0 22,3 40,6 33,5 
14•43'S 5449 8211 -120 o o 0,6 4,4 40,0 28,9 24,3 38,3 30,9 
52•21'WGr 5450 B22t -160 o o 0,4 5,0 36,9 27,5 21,9 39,9 34,8 

CdTb 
5451 A1 0-10 o o 3,8 4,9 17,7 6,9 10,2 28,3 16,8 

méd 
5452 A3 -20 o o 7,0 7,2 24,2 8,4 7,3 18,6 10,6 

14°38'S 
94 5453 (8)1 -60 o o 2,7 4,3 13,6 5,5 6,5 22,8 12,8 

52•21'WGr 5454 (8)21 -120 o o 2,5 2,1 B,4 2,7 6,4 23,9 12,8 
5455 (8)22 -160 o o 3,9 3,7 12,6 4,0 6,6 26,8 13,7 

I 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
C/N Ca+2 Mg+2 K+ 

Localização n• lab natos % % % 
% 

NH,OAe KCI NH,QAe KCI NH,QAc HCI 

AQd 
8228 o 0,7 0,06 1,20 12 0,55 0,41 0,08 0,07 0,05 0,04 

14•36'S 91 8229 o 0,4 0,04 0,69 10 0,48 0,40 0,07 0,07 0,02 0,02 

52°31'WGr 
8230 o 0,2 0,03 0,34 7 0,50 0,41 0,10 0,08 0,01 0,01 
8231 o 0,1 0,02 0,17 5 0,57 0,43 0,10 0,07 0,01 0,01 

C a Tb 
8223 o 1,3 0,10 2,24 13 1,20 0,98 0,32 0,24 0,58 0,36 

méd 
8224 o 0,9 0,08 1,55 11 0,52 0,43 0,12 0,08 0,21 0,17 

14•13'S 92 8225 o 0,5 0,05 0,86 10 0,54 0,36 0,10 0,09 0,09 0,05 

52•27'WGr 
8226 o 0,3 0,04 0,52 8 0,50 0,35 0,08 0,07 0,09 0,05 
8227 o 0,3 0,04 0,52 8 0,47 0,33 0,13 0,09 0,09 0,05 

PValat 5446 o 0,7 0,07 1,20 10 0,60 0,50 0,40 0,31 0,14 0,11 
Tb 5447 o 0,4 0,04 0,69 10 0,18 0,16 0,10 0,10 0,04 0,04 
arenJméd 93 5448 o 0,2 0,02 0,34 10 0,22 0,22 0,12 0,12 0,02 0,02 
14°43'S 5449 o 0,1 0,01 0,17 10 0,10 0,41 0,10 0,20 0,02 0,02 
52°21'WGr 5450 o 0,1 0,01 0,17 10 0,15 0,21 0,15 0,15 0,03 0,02 

CdTb 5451 o 4,1 0,26 7,06 16 3,32 2,85 1,12 1,10 0,31 0,18 

méd 5452 o 2,2 0,20 3,79 11 0,22 0,21 0,15 0,15 0,16 0,12 

14°38'S 94 5453 o 1,2 0,12 2,07 10 0,18 0,20 0,10 0,18 0,10 0,07 

52•21'WGr 5454 o 0,6 0,05 1,03 12 0,22 0,22 0,12 0,15 0,08 0,06 
5455 o 0,4 0,03 0,69 13 0,16 0,30 0,10 0,12 0,05 0,04 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- AhQ, 

muito fina 
Silte Argila natural 

laçao 0,002) Ki Kr --
< 0,002 % 

% -- Si o, AI,Q, Fe,o, Fe203 H,Q KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm Argila 

mm mm mm 

9,1 4,9 1,1 4,3 1,0 77 1,14 5,0 4,3 
12,3 2,8 0,4 4,7 0,8 83 0,60 5,5 4,2 
10,5 5,6 0,9 5,3 1,1 79 1,06 5,5 4,2 
20,1 2,4 0,5 7,1 1,6 77 0,33 5,7 4,4 

30,6 37,1 14,0 21,0 17,2 18 1,77 6,6 5,2 
21,9 37,9 13,7 25,1 11,5 54 1,51 5,0 3,8 
28,1 37,8 13,6 26,2 12,2 53 1,44 4,9 3,8 
19,6 36,3 13,8 28,0 9,8 65 1,30 5,1 3,9 
29,3 37,4 13,8 26,7 11,0 59 1,40 5,2 4,0 

9,6 8,2 2,4 9,8 2,3 77 0,83 4,5 3,9 
10,2 8,9 3,9 10,9 1,9 83 0,81 4,6 3,8 
15,2 10,9 3,9 16,9 2,4 89 0,65 4,4 3,8 
12,7 11,3 3,9 17,8 1,6 91 0,63 4,8 3,9 
16,9 8,9 3,8 19,3 2,7 87 0,46 4,0 3,8 

8,7 46,1 34,6 19,4 7,8 60 2,38 4,9 4,1 
5,0 42,4 34,5 22,7 5,1 78 1,87 4,7 3,9 
7,4 45,8 35,8 27,8 0,9 97 1,65 5,2 4,2 
7,4 46,5 36,4 32,3 0,8 98 1,44 5,5 4,7 
8,1 46,3 33,3 27,4 1,1 96 1,69 5,5 4,8 

r 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+3 

Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocável T --- ---
Mal coloidal AI+3 +S1 AI+3 +S2 

I ~H.OAc HCI NH,OAc KCI eHCI KCI pHB pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,01 0,70 0,53 0,2 2,54 1,73 3,24 2,43 75 57 22 29 22 27 
0,02 0,01 0,59 0,50 0,3 2,03 1,41 2,62 2,00 56 43 23 30 34 38 
0,06 0,01 0,67 0,51 0,2 1,02 0,33 1,69 1,00 32 19 40 67 23 28 
0,02 0,01 0,70 0,52 0,1 0,58 0,23 1,28 0,93 18 13 55 75 13 16 

0,03 0,02 2,13 1,60 0,2 3,55 1,88 5,68 4,01 27 19 38 53 9 11 
0,02 0,01 0,87 0,69 2,1 7,08 5,33 7,95 6,20 32 25 11 14 70 75 
0,02 0,01 0,75 0,51 2,8 7,07 5,25 7,82 6,00 30 23 10 13 79 85 
0,02 0,01 0,69 0,48 2,4 6,06 4,33 6,75 5,02 24 18 10 14 78 83 
0,02 0,01 0,71 0,48 2,6 6,04 4,29 6,75 5,00 25 19 11 14 79 84 

0,02 0,02 1,16 0,94 0,4 4,52 2,15 5,68 3,31 58 34 20 35 26 29 
0,04 0,02 0,36 0,32 0,6 4,12 2,26 4,48 2,62 41 24 8 14 62 65 
0,04 0,02 0,40 0,38 0,6 3,61 2,81 4,01 3,21 24 19 10 12 60 61 
0,02 0,01 0,44 0,64 0,4 3,55 2,49 3,99 2,93 22 16 11 15 48 38 
0,05 0,01 0,64 0,39 0,4 3,50 2,46 4,14 3,10 21 16 15 21 38 51 

0,11 0,02 4,86 4,15 0,1 17,52 8,31 22,38 13,17 115 68 22 37 2 2 
0,05 0,01 0,58 0,49 0,3 16,10 8,92 16,68 9,50 73 42 3 6 34 38 
0,05 0,02 0,43 0,47 0,1 10,31 8,38 10,74 8,81 39 32 4 5 19 21 
0,04 0,01 0,46 0,44 o 8,52 6,26 8,98 6,72 28 21 5 7 o o 
0,46 0,01 0,77 0,47 0,1 7,55 5,54 8,32 6,31 31 23 9 12 11 21 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prot 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização no lab Pro f muito média 

Sfmbolo em 
20-2 2-0,2 grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm . 

LVd 8127 A1 0-20 o 0,3 2,3 8,5 45,3 24,0 31,1 27,0 24,1 

méd 8128 A3 -40 o 0,3 1,8 9,2 40,9 23,9 24,9 27,7 24,7 

14°57'S 96 8129 81 -60 o 0,4 2,1 8,2 39,5 20,5 26,3 25,3 21,3 

52•10'WGr. 8130 821 -100 o 0,3 1,7 9,1 37,2 21,8 22,0 27,2 23,2 
8131 822 -160 o 0,3 1,7 6,8 36,5 19,1 28,4 27,3 23,3 

5456 A1 0-20 o o 1,0 3,6 36,5 23,2 42,4 49,1 45,1 
LVd 5457 A3 -35 o o 1,4 3,7 37,0 22,2 44,5 48,7 45,1 
méd 97 5458 81 -55 o o 1,5 3,8 31,5 19,5 37,8 50,7 46,7 
14°03'S 5459 821 -95 o o 1,1 2,8 29,4 18,1 39,0 49,5 44,8 
52009'WGr 5460 822 -140 o o 1,2 3,9 29,9 19,1 33,8 48,8 43,8 

5461 823 -170 o o 1,3 3,2 28,7 16,4 38,8 49,2 44,9 

7705 A1 0-09 o 7,3 2,3 5,0 29,3 16,5 32,6 48,2 41,9 
LV a 7706 A3 -18 o 5,8 2,0 3,1 26,3 12,5 41,0 50,1 42,5 
méd. 99 7707 81 -66 o 7,6 2,6 4,5 24,9 13,1 28,1 46,2 39,3 
14°16'S 7708 821 -114 o 6,0 2,9 4,2 22,8 9,7 31,7 45,1 36,3 
50°59'WGr 7709 822 -160 o 3,5 2,8 4,3 20,0 9,2 23,4 47,5 37,5 

7710 823 -180 o 4,7 3,2 3,7 21,8 8,9 31,0 45,7 37,2 

LVd en 8184 A 0-10 o 0,9 2,5 7,4 45,3 24,0 35,9 32,9 29,2 
arg 101 8185 81 -45 o 2,1 0,8 4,5 25,8 14,5 24,2 30,7 26,5 
14•45'S 8186 821 -90 o 5,9 2,0 3,3 23,6 11,9 25,7 29,0 24,2 
50037'WGr 8187 B22en -130 0,9 67,0 3,9 4,1 22,9 11,3 18,7 29,3 25,0 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
C/N Ca+ 2 Mg+2 K+ 

Localização n• lab natos % % % 
% 

NH.OAe KCI NH.OAe KCI NH.OAe HCI 

LVd 8127 o 1,1 0,10 1,89 11 0,40 0,32 0,12 0,10 0,12 0,11 

méd 8128 o 0,6 0,06 1,03 10 0,50 0,38 u,11 0,10 0,04 0,04 

14°57'S 96 8129 o 0,4 0,04 0,69 10 0,42 0,31 0,08 0,07 0,02 0,02 

52•10'WGr 8130 o 0,3 0,03 0,52 10 0,33 0,27 0,15 0,08 0,01 0,01 
8131 o 0,2 0,02 0,34 10 0,37 0,29 0,08 0,07 0,01 0,01 

5456 o 0,9 0,07 1,55 13 0,34 0,30 0,14 0,07 0,47 0,08 
LVd 5457 o 0,7 0,04 1,21 18 0,18 0,16 0,04 0,04 0,02 0,02 
méd 97 5458 o 0,5 0,03 0,86 17 0,12 0,15 0,06 0,06 0,02 0,01 
14•03'S 5459 o 0,4 0,02 0,69 20 0,12 0,18 0,10 0,03 0,04 0,01 
52•09'WGr 5460 o 0,3 0,02 0,52 15 0,18 0,12 0,06 0,05 0,03 0,01 

5461 o 0,2 0,02 0,34 10 0,18 0,15 0,06 0,07 0,01 0,01 

7705 o 0,9 0,10 1,55 9 0,56 0,46 0,10 0,10 0,09 0,09 
LV a 7706 o 0,6 0,08 1,03 8 0,28 0,24 0,06 0,08 0,06 0,06 
méd 99 7707 o 0,4 0,05 0,68 8 0,35 0,30 0,05 0,07 0,03 0,03 
14•16'S 7708 o 0,2 0,03 0,34 7 0,40 0,32 0,05 0,05 0,01 0,01 
50•59'WGr 7709 o 0,2 0,03 0,34 7 0,33 0,30 0,05 0,04 0,01 0,01 

7710 o 0,2 0,03 0,34 7 0,32 0,30 0,08 0,06 0,01 0,01 

LVden 8184 o 3,3 0,21 5,68 16 8,34 6,32 3,36 2,03 0,35 0,30 
arg 101 

8185 o 0,8 0,07 1,38 11 0,90 0,80 0,18 0,15 0,06 0,07 
14•16'S 8186 o 0,4 0,04 0,69 10 0,48 0,31 0,10 0,08 0,04 0,03 
50037'WGr 8187 o 0,5 0,04 0,86 13 0,36 0,30 0,08 0,06 0,05 0,05 
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Lab.: SUDESUL 

Ataque por H,so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Si \te 
Areia flocu- (0,05- AI,Q, 

muito fina 
Silte Argila natural 

lação 0,002) Ki Kr --
"0,002 % 

% -- Sio, Ai, O, Fe203 Fe203 H,Q KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm Argila 

mm mm mm 

3,5 4,3 1,4 26,3 4,5 83 0,16 9,60 10,20 2,08 1,60 1,41 7,69 4,7 4,1 
5,8 4,9 1,9 29,5 5,0 83 0,17 9,72 10,96 2,10 1,50 1,34 8,17 4,6 4,2 
3,7 6,0 2,0 33,2 4,2 87 0,18 10,08 12,75 2,91 1,34 1,17 6,87 5,0 5,4 
5,8 5,7 1,7 33,9 1,1 97 0,17 10,12 13,38 2,93 1,28 1,12 7,15 5,5 4,7 
3,8 5,4 1,4 34,8 0,3 99 0,16 11,28 13,42 2,29 1,42 1,27 9,20 5,6 5,0 

11,35 5,5 1.5 12,8 1,6 88 0,45 4,5 3,8 
10,37 7,7 4,1 10,1 1,8 82 0,76 4,3 3,9 
15,44 7,5 3,5 14,3 2,4 83 0,52 4,1 4,1 
13,18 7,9 3,2 17,9 0,9 95 0,44 4,2 4,2 
15,65 7,3 2,3 18,9 0,8 96 0,39 4,3 4,3 
13,92 7,4 3,0 19,0 0,6 97 0,38 4,6 4,6 

14,8 10,7 4,4 18,1 2,7 85 0,59 7,07 7,34 3,04 1,64 1,30 3,78 4,5 4,2 
10,2 11,5 3,9 19,7 4,2 79 0,58 7,65 7,80 3,06 1,67 1,33 3,98 4,7 4,3 
15,9 10,3 3,4 25,5 9,4 63 0,40 9,40 9,63 3,78 1,66 1,33 3,98 5,3 4,5 
10,6 11,5 2,7 29,4 0,8 97 0,39 10,46 11,62 4,03 1,53 1,25 4,58 5,6 4,5 
17,8 12,9 2,9 29,6 0,6 98 0,43 10,46 11,60 4,10 1,53 1,25 4,42 5,8 4,6 
12,2 11,7 3,2 29,3 0,3 99 0,39 10,80 10,81 4,14 1,70 1,27 4,09 5,7 4,5 

4,7 17,3 13,6 8,2 2,8 66 2,11 5,83 15,53 7,02 0,64 0,50 3,47 6,4 5,7 
8,3 12,2 8,0 35,5 1,9 95 0,34 7,34 19,63 7,87 0,64 0,51 3,92 5,7 5,3 
4,9 15,4 10,6 36,8 0,4 99 0,42 7,77 21,52 9,21 0,61 0,48 3,67 6,0 6,0 
9,9 15,0 10,7 37,1 0,4 99 0,40 8,23 23,84 9,24 0,59 0,47 4,05 6,0 6,2 

I 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+' 
Na+ SI S2 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---

Mal coloidal AI"+S1 AI+ 3 +S2 

NH•OAc HCI NH,QAc KCI eHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,02 0,67 0,55 0,3 6,62 4,17 7,29 4,84 28 18 9 14 31 35 
0,02 0,02 0,67 0,54 0,5 4,10 2,71 4,77 3,38 16 11 14 20 43 48 
0,01 0,01 0,53 0,41 0,3 4,03 2,57 4,56 3,10 14 9 12 17 36 42 
0,01 0,01 0,50 0,37 o 3,52 2,33 4,02 2,83 12 8 12 18 o o 
0,01 0,01 0,47 0,38 o 2,51 1,53 2,98 2,00 9 6 16 24 o o 

0,04 0,01 0,99 0,45 0,4 6,12 2,11 7,11 3,10 55 24 13 32 29 47 
0,2 0,01 0,26 0,23 0,4 4,10 2,55 4,36 2,81 43 28 6 9 61 63 
0,2 0,01 0,21 0,23 0,2 4,12 2,00 4,33 2,21 30 15 5 9 49 46 
0,4 0,02 0,27 0,24 0,2 3,31 1,36 3,58 1,63 20 9 7 17 43 45 
0,3 0,02 0,28 0,20 0,1 3,20 1,33 3,48 1,61 18 9 8 17 26 33 
0,1 0,01 0,27 0,24 0,1 3,51 1,45 3,78 1,72 20 9 7 16 27 29 

0,01 0,01 0,76 0,66 1,1 7,63 4,34 8,39 5,10 46 28 9 15 59 63 
0,01 0,01 0,41 0,39 0,9 5,58 2,71 5,99 3,12 30 16 7 13 68 70 
0,01 0,01 0,44 0,68 0,5 4,23 1,87 4,67 2,31 18 9 9 19 53 42 
0,01 0,01 0,47 0,39 0,6 4,12 1,65 4,59 2,12 16 7 10 22 56 61 
0,01 0,01 0,40 0,36 0,3 4,08 2,03 4,48 2,43 15 8 9 16 42 45 
0,01 0,01 0,42 0,38 0,4 3,52 1,96 3,94 2,38 13 8 11 18 48 51 

0,07 0,05 12,12 8,70 o 12,32 5,51 24,44 17,63 293 215 50 69 o o 
0,02 0,02 1,16 1,04 o 8,16 3,61 9,32 4,85 26 14 12 24 o o 
0,02 0,01 0,64 0,43 o 6,53 4,54 1,17 5,18 19 14 9 12 o o 
0,01 0,01 0,50 0,42 o 7,00 4,71 7,50 5,21 20 14 6 10 o o 

L-._" 
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TABELA 3 1- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização no lab 

Símbolo Pro f 
20-2 2-0,2 

muito média 
em grossa 0,5-0,25 

em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

HLaTb 
7684 A 0-9 o 2,7 0,9 3,7 19,5 11,8 19,2 41,0 26,1 

méd/arg 
7685 811 -30 o 4,3 0,9 3,8 13,2 7,5 9,0 36,1 22,1 

14°15'S 
100 7686 821tpl -70 o 4,7 0,9 2,3 8,4 4,0 12,1 32,4 19,9 

50'48'WGr 
7687 822tpl -115 o 2,6 0,3 2,3 6,9 3,6 10,2 40,2 29,1 
7688 B3tpl -125 o 0,9 0,4 2,4 10,2 5,7 20,8 45,5 33,1 

CdTb 8238 A 0-20 o 5,2 9,5 7,0 30,2 8,2 32,6 52,9 40,4 
méd/méd 
mcasc 103 8239 (8)1 -35 4,2 27,4 9,1 7,3 28,1 8,7 22,8 52,2 40,1 

14'41'S 
8240 (8)2 -50 10,8 78,0 9,1 7,1 27,7 7,3 26,7 49,9 36,3 

50'16'WGr 
8241 c -60 0,5 55,2 14,0 10,2 33,6 7,3 15,9 46,7 31,0 

8178 A1 0-10 o 1,2 2,4 4,8 25,1 11,8 23,2 30,6 23,3 
LVd 8179 A3 -25 o 0,8 2,0 5,2 23,8 13,0 19,8 32,4 25,6 ' 
arg 104 8180 81 -50 o 1,4 2,7 3,0 16,6 6,7 19,5 29,9 21,8 I 14°09'S 8181 821 -80 o 1,3 2,2 2,9 11,7 4,9 11,5 29,5 20,9 
50'15'WGr 8182 822 -120 o 1,0 1,6 2,3 11,4 4,7 15,9 28,9 21,1 

8183 823 -160 o 5,3 2,7 3,4 13,2 5,2 12,2 30,6 21,6 

LVdcn 8232 A1 0-10 o 9,2 2,8 3,1 20,0 8,3 34,1 52,5 40,5 
méd 105 8233 A3 -20 o 7,9 2,2 3,1 16,9 8,4 25,2 53,1 41,7 
14°07'S 8234 81 -45 o 3,7 2,3 2,4 15,0 6,1 26,4 47,8 35,1 
50°10'WGr 8235 82 -80 o 3,1 1,4 2,5 12,5 6,3 19,6 48,9 37,3 

Rd méd 
mcasc 108 8236 A1 0-20 3,7 72,4 9,2 10,6 41,0 13,6 27,9 32,0 25,4 
14°27'S 8237 A3 -40 3,8 73,9 11,1 10,7 37,8 12,4 20,1 30,0 26,1 
49•57'WGr 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo· c N MO 
C/N Ca+2 Mg+2 I(+ 

Localização no lab natos % % % 
o/o 

NH,QAc KCI NH,QAc KCI NH,QAc HCI 
I 

HLaTb 
7684 o 1,0 0,12 1,72 8 1,32 1,28 0,41 0,30 0,17 0,10 I 

méd/arg 
7685 o 0,7 0,08 1,20 9 0,39 0,31 0,30 0,18 0,10 0,06 

14°15'S 
100 7686 o 0,5 0,05 0,86 10 0,40 0,30 0,23 0,10 0,07 0,03 

I 

50•48'WGr 
7687 o 0,5 0,04 0,86 13 0,42 0,32 0,25 0,10 0,07 0,03 I 
7688 o 0,3 0,03 0,51 10 0,35 0,30 0,30 0,11 0,08 0,03 I 

CdTb 8238 o 1,30 0,40 0,32 0,12 0,09 
I 

méd/méd 1,0 0,07 1,72 14 1,38 I 
103 

8239 o 0,8 0,06 1,38 13 1,35 1,25 0,38 0,33 0,11 0,10 
mcasc 8240 o 0,6 0,06 1,03 10 1,00 0,83 0,22 0,20 0,10 0,08 
14°41'S 8241 o 0,4 0,04 0,69 10 0,73 0,70 0,20 0,14 0,09 0,05 I 
50°16'WGr l 

8178 o 2,4 0,19 4,13 13 2,70 2,03 1,27 1,03 0,23 0,18 I LVd 8179 o 2,2 0,16 3,78 14 1,18 1,00 0,60 0,43 0,18 0,15 
arg 104 8180 o 0,9 0,07 1,55 13 0,84 0,70 0,42 0,30 0,04 0,04 
14o09'S 8181 o 0,4 0,04 0,69 10 0,74 0,54 0,50 0,23 0,04 0,03 
50•15'WGr 8182 o 0,3 0,03 0,52 10 0,65 0,50 0,30 0,20 0,03 0,02 

8183 o 0,2 0,02 0,34 10 0,40 0,31 0,28 0,18 0,02 0,02 

LVden 8232 o 1,6 0,11 2,75 15 1,62 1,30 0,42 0,43 0,20 0,16 
méd. 105 8233 o 1,0 0,08 1,72 13 0,67 0,52 0,13 0,10 0,20 0,18 
14°07'S 8234 o 0,7 0,07 1,20 10 0,46 0,40 0,24 0,16 0,08 0,07 
50010'WGr 8235 o 0,4 0,04 0,69 10 0,45 0,38 0,15 0,14 0,08 0,08 

Rdméd 
mlcasc. 108 8236 o 1,3 0,09 2,24 14 0,50 0,41 0,30 0,24 0,16 0,12 
14°27'S 8237 o 0,7 0,06 1,20 12 0,52 0,43 0,22 0,18 0,15 0,10 
49°57'WGr 

' 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so,% pH (1 :1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- A h O, 

Silte Argila natural Ki Kr --muito fina I ação 0,002) 
< 0,002 % -- si o, AhO, Fe203 Fe20J H,O KCI 

mm o/o 
Argila 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm mm mm 

10,0 27,4 12,5 27,0 11,6 57 1,01 4,7 4,2 
14,1 26,5 12,5 38,2 11,3 70 0,69 5,3 4,2 

9,0 24,2 11,7 47,5 0,9 98 0,50 5,5 4,3 
19,6 19,9 8,8 44,1 1,6 96 0,45 6,0 4,3 
14,0 20,6 8,2 36,1 1,4 96 0,57 5,8 4,2 

13,3 20,1 7,6 9,3 4,1 56 2,16 5,4 4,2 
20,3 19,4 7,3 12,4 5,0 60 1,56 5,3 4,0 
13,8 20,7 7,1 15,3 6,9 55 1,35 5,1 3,9 
17,2 22,3 6,6 13,1 9,1 31 1,70 4,9 3,9 

6,2 20,1 12,8 31,5 4,8 85 0,64 13,95 16,06 5,42 1,48 1,22 4,65 5,7 4,6 
9,4 20,3 13,5 30,3 5,7 81 0,69 11,90 15,55 5,21 1,30 1,07 4,69 5,5 4,5 
6,5 16,1 8,0 45,5 6,5 86 0,35 15,20 20,85 5,95 1,24 1,05 5,50 5,2 4,6 

11,1 15,9 7,3 51,5 0,2 100 0,31 18,63 22,49 7,12 1,41 1,17 4,96 5,5 5,5 
8,0 16,1 8,3 51,4 1,1 98 0,31 17,50 23,71 7,97 1,25 1,03 4,67 5,6 5,9 

11,3 34,2 25,2 31,0 0,7 98 1,10 17,53 23,75 9,06 1,25 1,01 4,12 5,9 5,9 

12,2 18,0 6,0 21,5 0,6 97 0,84 6,0 4,8 
19,7 16,2 4,8 25,2 5,6 78 0,64 5,2 4,3 
12,9 17,5 4,8 32,4 7,8 76 0,54 5,3 4,3 
20,0 17,0 5,4 33,2 6,9 79 0,51 5,2 4,4 

5,1 16,6 10,0 17,0 6,6 61 0,98 5,1 4,0 
9,6 14,1 10,2 22,0 9,6 56 0,64 5,3 4,1 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T Oh 100AI"' 100AI+3 

Na• S1 S2 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---
Mat coloidal AI• 3 +S1 AI• 3 +S2 

NH,OAc HCI NH,OAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 1,91 1,69 0,8 7,18 5,09 9,09 7,00 34 26 21 27 29 32 
0,01 0,01 0,80 0,56 2,0 7,14 5,20 7,94 6,00 21 16 10 13 71 78 
0,01 0,01 0,71 0,44 2,4 8,24 6,41 8,95 7,12 19 15 8 10 77 85 
0,04 0,06 0,78 0,51 2,5 6,68 5,04 7,46 5,82 17 13 10 13 76 83 
0,07 0,07 0,80 0,51 2,4 6,12 4,38 6,92 5,18 19 14 12 15 75 82 

0,05 0,02 1,95 1,73 0,3 3,02 2,03 4,97 3,98 53 43 39 49 13 15 
0,03 0,01 1,87 1,69 0,3 3,03 2,13 4,90 4,00 40 32 38 47 14 15 
0,02 0,01 1,34 1,12 0,7 3,54 2,67 4,88 4,01 32 26 27 33 34 38 
0,01 0,01 1,03 0,90 0,8 3,12 2,53 4,15 3,56 32 27 25 29 44 47 

0,06 0,04 4,26 3,28 o 15,32 12,32 19 58 16,58 62 53 22 26 o o 
0,03 0,02 1,99 1,60 o 13,83 9,44 15,82 11,43 52 38 13 17 o o 
0,03 0,02 1,33 1,06 o 8,18 5,31 9,51 6,64 21 15 14 20 o o 
0,02 0,01 1,30 0,81 o 7,63 3,68 8,93 4,98 17 10 15 26 o o 
0,03 0,01 1,01 0,73 o 7,18 3,72 8,19 4,73 16 9 12 21 o o 
0,01 0,01 0,71 0,52 o 6,12 3,91 6,83 4,63 22 15 10 15 o o 

0,10 0,05 2,34 1,94 o 5,53 3,58 7,87 5,92 37 28 30 40 o o 
0,02 0,02 1,02 0,82 0,1 5,18 3,98 6,20 5,00 25 20 16 20 9 11 
0,02 0,01 0,80 0,64 0,2 4,53 3,61 5,33 4,41 16 14 15 18 20 24 
0,04 0,01 0,72 0,61 0,2 4,03 3,30 4,75 4,02 14 12 15 18 22 25 

0,05 0,02 1,01 0,79 0,6 6,54 5,30 7,55 6,31 44 37 13 16 37 44 
0,02 0,01 0,91 0,72 0,6 4,58 3,60 3,49 4,51 25 21 17 20 40 45 
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TABELA 3 1- Continuação 

Horizonte Granulometria o/o 

Solo Perfil Prot 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização no lab 

Símbolo 
Pro f 20-2 2-0,2 

muito média 
em grossa 0,5-0,25 

em em 2-1 mm 1-0,5 2·0,2 mm 0,25-0,1 0,2·0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

CdTb 8251 A 0·15 4,6 71,2 7,5 8,7 37,3 17,0 23,7 34,2 27,9 
méd mcasc/ 8252 (8)1 -25 o 65,0 9,9 7,5 33,2 10,7 22,0 26,2 23,1 
méd case 110 8253 (8)2 ·45 o 23,8 4,5 5,9 21,3 8,7 16,2 30,0 24,1 
14°44'8 8254 c -55 o 8,2 4,7 6,0 21,5 7,5 18,6 2F.,5 22,9 
49°51'WGr 

PE Tb 8246 A 0·20 o 1,8 5,1 8,2 28,6 11,5 12,1 18,5 11,9 
méd/arg 8247 B1t ·45 o 1,5 3,0 8,0 23,2 10,4 9,3 17,3 12,4 
14°38'8 111 

8248 H2t -90 o 1,8 3,8 6,9 25,1 10,6 12,9 19,0 12,8 
49°35'WGr 

R d aren 
14°47'8 112 8249 A 0-20 9,7 11,5 4,0 17,2 49,5 23,8 19,9 36,0 26,4 
49°34'WGr 

8367 A1 0·5 o o 2,6 7,5 23,0 10,0 19,4 34,7 29,4 

LE d arg 8368 A3 ·25 o o 3,2 6,1 21,0 7,8 23,0 34,7 27,4 

14°43'8 113 8369 B1 -60 o o 3,0 6,3 17,8 6,6 16,8 34,8 29,1 

49°13'WGr 8370 821 -120 o o 2,3 4,4 16,2 6,0 22,3 35,8 28,3 
8371 822 ·190 o o 1,9 4,4 14,4 5,9 17,5 39,6 30,4 

LE a 8372 Ap 0-15 o o 1,4 2,0 10,6 4,1 21,0 42,6 27,6 

arg 116 
8373 81 ·40 o o 1,3 2,0 8,1 3,5 10,9 34,3 22,3 

14°19'S 8374 821 -100 o o 1,6 1,6 7,6 2,5 14,0 32,8 21,3 

48°38'WGr 8375 822 -160 o o 1,5 1,6 6,6 2,5 9,4 36,5 21,9 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo· c N MO 
C/N can Mgn K' 

Localização no lab natos % % % 
% 

NH,OAc KCI NH,OAc KCI NH,OAc HCI 

C d Tb 8251 o 1,5 0,11 2,58 14 1,32 1,10 0,28 0,23 0,12 0,12 
méd mcasc/ 
méd case 110 8252 o 0,9 0,08 1,55 11 0,47 0,40 0,13 0,12 0,05 0,05 

14°44'8 
8253 o 0,8 0,07 1,38 11 0,56 0,45 0,10 0,08 0,06 0,05 

49°51'WGr 
8254 o 0,5 0,05 0,86 10 0,45 0,40 0,12 0,10 0,03 0,03 

PE Tb 8246 o 3,0 0,24 5,16 13 13,69 9,32 2,20 1,41 0,49 0,14 
méd /arg 
14°44'8 

111 8247 o 1,4 0,12 2,41 12 8,16 5,84 2,49 1,53 0,36 0,10 

49°51'WGr 
8248 o 0,8 0,01 1,38 11 4,99 2,98 2,73 1,93 0,36 0,12 

R d aren 
14°47'8 112 8249 o 3,5 0,26 6,02 13 2,73 2,31 0,48 0,30 0,03 0,04 
49°34'WGr 

8367 o 1,8 0,13 3,10 14 1,20 0,83 0,41 0,30 0,09 0,08 

LE d arg 8368 o 1,4 0,10 2,41 14 1,10 0,65 0,40 0,28 0,06 0,05 

14°43'8 113 8369 o 0,6 0,05 1,03 12 0,20 0,12 0,18 0,10 0,04 0,03 

49°13'WGr 8370 o 0,5 0,04 0,86 13 0,25 0,15 0,15 0,08 0,02 0,02 
8371 o 0,5 0,04 0,86 13 0,30 0,20 0,12 0,08 0,02 0,01 

LE a 8372 o 2,1 0,16 3,62 13 0,55 0,50 0,14 0,13 0,15 0,13 
arg 

116 8373 o 1,3 0,09 2,24 14 0,40 0,25 0,12 0,10 0,04 0,04 
14°19'8 8374 o 0,9 0,06 1,55 15 0,15 0,12 0,08 0,07 0,02 0,02 
48°38'WGr 8375 o 0,5 0,04 0,86 13 0,18 0,13 0,08 0,07 0,02 0,01 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H ,so,% pH (1:1) 

Argila Grau de Si! te 
Areia flocu· (0,05· AhQ, 

muito fina 
Silte Argila natural 

lação 0,002) Ki Kr --
< 0,002 % % -- s;o, AI,Q, Fe .. Oa Fe203 H,Q KCI 

0,1·0,05 0,05·0,002 0,02·0,002 
mm Argila 

mm mm mm 
.. 

8,3 16,3 10,0 18,5 8,9 52 0,88 5,8 4,4 
6,2 15,4 12,3 28,3 12,5 56 0,54 5,3 4,4 

10,1 20,9 15,0 33,7 6,4 81 0,62 5,3 4,4 
7,6 25,3 18,7 30,3 0,3 99 0,83 5,5 4,7 

3,6 31,2 24,6 28,3 8,1 71 1,10 7,2 6,1 
4,6 23,5 18,6 40,9 15,0 63 0,57 7,2 6,3 
3,7 18,8 12,6 43,3 8,4 81 0,43 7,5 6,5 

11,0 21,5 11,9 2,6 1,1 58 8,27 6,4 5,5 

12,9 15,7 10,4 31,9 5,1 84 0,49 8,51 17,45 8,53 0,83 0,63 3,21 4,7 4,3 
8,3 16,6 9,3 35,0 5,1 85 0,47 8,64 19,66 8,40 0,75 0,59 3,67 4,8 4,3 

14,2 14,5 8,8 38,6 4,3 89 0,38 9,37 20,44 9,17 0,78 0,61 3,50 5,3 4,5 
9,5 15,6 8,1 39,9 0,7 98 0,39 9,72 23,07 10,35 0,72 0,56 3,50 5,6 4,7 

15,1 18,9 9,7 36,3 0,3 99 0,52 9,90 21,36 10,05 0,79 0,61 3,34 5,5 5,1 

9,7 34,7 19,7 27,1 6,1 74 1,28 8,76 21,13 14,56 0,70 0,49 1,45 4,7 4,3 
12,7 23,8 11,8 45,8 6,1 87 0,52 10,84 23,39 17,73 0,79 0,53 1,32 4,7 4,2 

9,2 23,5 11,0 48,6 7,7 84 0,48 11,48 23,03 16,96 0,85 0,58 1,36 5,1 4,4 
13,5 26,7 12,1 44,8 0,3 99 0,60 9,95 22,01 17,57 0,77 0,51 1,25 5,7 5,0 

•" 

sortivo m E/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+3 
Na+ S1 S2 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---

Mal coloidal AI+ 3+S1 AI+ 3+S2 

NH,OAc HCI NH,OAc KCI eHCI KCI pHB pH? pHB pH7 pHB pH7 pH8 pH7 

0,05 0,02 1,77 1,47 o 7,02 3,26 8,79 5,03 48 27 20 35 o o 
0,05 0,02 0,70 0,59 0,2 6,53 3,92 7,23 4,62 26 16 10 15 22 25 
0,04 0,02 0,76 0,60 0,1 7,12 4,07 7,88 4,83 23 14 10 16 12 14 
0,04 0,02 0,64 0,55 0,1 6,58 3,53 7,22 4,18 24 14 9 15 14 15 

0,08 0,06 16,46 10,93 o 7,16 2,45 23,62 18;91 83 67 70 87 o o 
0,05 0,03 11,06 7,50 o 4,53 3,16 15,59 14,22 38 35 71 78 o o 
0,06 0,02 8,14 5,05 o 4,18 1,89 12,32 10,03 28 23 66 81 o o 

0,02 0,02 3,26 2,67 o 18,83 9,65 22,09 12,91 849 496 15 25 o o 

0,02 0,01 1,72 1,22 0,3 9,58 6,28 11,30 8,00 35 25 15 22 15 20 
0,01 0,01 1,57 0,99 0,7 9,10 5,93 10,67 7,50 31 21 15 21 31 41 
0,01 0,01 0,43 0,26 0,2 6,53 4,75 6,96 5,18 18 13 6 8 32 43 
0,01 0,01 0,43 0,26 0,1 5,54 4,67 5,97 5,10 15 13 7 8 19 28 
0,01 0,01 0,45 0,30 o 5,10 4,35 5,55 4,80 15 13 8 9 o o 

0,01 0,01 0,85 0,77 0,4 10,18 7,15 11,03 8,00 41 30 8 11 32 34 
0,01 0,01 0,57 0,40 0,5 8,53 5,93 9,10 6,50 20 14 6 9 47 56 
0,01 0,01 0,26 0,22 0,3 6,52 4,04 6,78 4,30 14 9 4 6 54 57 
0,01 0,01 0,29 0,22 o 4,55 2,01 4,84 2,30 11 5 6 13 o o 
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TABELA 3 1- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prot Calhau Cascalho 
Areia Areie. grossa Areia Areia fina 

Localização n' lab 
Símbolo 

Pro f 20-2 2-0,2 
muito média 

em em em 
grossa 0,5-0,25 
2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

LV d 
8162 A1 0-20 o 0,2 0,1 3,0 28,2 17,4 22,0 19,7 17,1 

arg 
8163 A3 -40 o 0,2 o 3,6 26,6 18,5 19,3 21,2 19,5 

15'26'S 120 8164 81 -60 o 0,2 o 2,2 24,8 15,4 21,2 19,2 16,9 

53'44'WGr 
8165 821 -100 o o 0,1 2,9 23,2 16,4 17,4 :!0,6 18,4 

8166 822 -160 o o o 2,1 23,7 14,3 22,5 20,0 18,3 

LV d 
8157 A1 0-20 o 0,2 0,2 3,3 41,3 28,8 34,5 37,1 33,6 

méd 
8158 A3 -40 o 0,2 o 1,4 34,0 20,1 41,1 40,2 35,2 

16'00'S 
121 8159 81 -60 o 0,2 o 1,6 29,3 21,6 33,8 43,8 38,7 

53'33'WGr 
8160 821 -100 o 0,2 o 1,3 32,3 19,0 39,1 39,7 34,4 
8161 822 -160 o 0,2 o 1,9 30,4 22,2 32,3 41,5 36,4 

PV d Tb 5437 A1 0-15 o o 0,1 4,6 45,6 31,1 40,8 47,5 44,6 

ab aren I 5438 A3 -30 o o o 2,6 29,7 20,2 41,2 62,3 58,8 

méd 123 5439 811 ·65 o o o 2,0 27,0 18,0 38,3 58,7 51,7 

15'35'S 5440 821t -110 o o o 2,8 26,5 17,6 34,9 56,9 55,6 

53'25'WGr 5441 8221 -180 o o o 2,0 26,2 17,5 38,2 59,8 52,2 

LE d 
8510 A1 0-15 o 1,0 0,2 1,1 7,9 3,7 16,1 35,0 22,0 
8511 A3 -30 o 1,0 0,4 1,2 6,7 3,5 11,2 36,6 22,9 

arg 
125 8512 81 -50 o 1,7 0,5 1,2 6,5 2,8 11,9 35,6 20,3 

15'23'S 
52'51'WGr 

8513 821 -80 o 1,3 0,7 I ,2 5,9 2,7 9,1 34,4 21,2 
8514 822 -150 o 1,3 0,2 1.1 5,5 2,4 10,6 35,0 20,7 

Complexo 

Solo Perfil Ptot Carbo- c N MO 
C/N Ca' Mg'' K' 

Localização n' lab natos % % % 
'li• 

NH,OAc KCI NH,OAc KCI NH,OAc HCI 

--~-

~v d 
8162 o 1,5 0,10 2,58 15 0,40 0,38 0,22 0,18 0,05 0,05 
8163 o 0,9 0,07 1,55 13 0,38 0,30 0,18 0,15 0,03 0,03 

arg 120 8164 o 0,9 0,07 1,55 13 0,38 0,31 0,20 0,14 0,02 0,02 
15'26'S 
53'44 WGr 

8165 o 0,5 0,04 0,86 13 0,50 0,32 0,18 0,13 0,01 0,01 
8166 o 0,4 0,03 0,69 13 0,51 0,35 0,18 0,13 0,01 0,01 

LV d 
8157 o 0,9 0,07 1 55 13 0,48 0,40 0,06 0,05 0,04 0,04 

méd 
8158 o 0,6 0,05 1,03 12 0,52 0,43 0,08 0,07 0,01 0,02 

16'00'S 
121 8159 o 0,4 0,03 0,69 13 0,50 0,45 0,08 0,08 0,02 0,01 

53'33'WGr 
8160 o 0,2 0,03 0,34 7 0,35 0,30 0,10 0,08 0,01 0,01 
8161 o 0,1 0,02 0,17 5 0,30 0,24 0,11 0,09 0,01 0,01 

PV d Tb 5437 o 3,1 0,08 5,34 39 0,35 0,30 0,17 0,10 0,06 0,05 

ab aren I 5438 o 1,4 0,04 2,41 35 0,18 0,18 0,04 0,10 0,01 0,04 

méd 123 5439 o 0,5 0,03 0,86 16 0,20 0,12 0,05 0,06 0,01 0,01 

15'35'S 5440 o 0,6 0,04 1,03 15 0,18 0,12 0,05 0,04 0,02 0,01 

53'25'WGr 5441 o 0,3 0,03 0,51 10 0,18 0,18 0,12 0,10 0,02 0,01 

LE d 
8510 o 1,8 0,12 3,10 15 0,55 0,40 0,30 0,20 0,15 0,14 
8511 o 1,4 0,10 2,41 14 0,43 0,30 0,32 0,20 0,17 0,10 

arg 125 8512 o 0,7 0,07 1,20 10 0,38 0,30 0,20 0,18 0,04 0,04 
15'23'S 
52'51'WGr 

8513 o 0,4 0,04 0,68 10 0,38 0,32 0,22 0,18 0,02 0,03 
8514 o 0,3 0,04 0,51 8 0,40 0,30 0,28 0,16 0,02 0,02 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu· (0,05- AI. O, 

muito fina 
Silte Argila natural 

!ação 0,002) 
Ki Kr --

< 0,002 % Si o, AI,Q, Fe,Q, Fe,Q, H,Q KCI 
mm % Argila 

0,1-0,05 0,05·0,002 0,02·0,002 
mm mm mm 

2,8 9,6 7,0 45,1 4,9 89 0,21 13,97 19,32 5,86 1,23 1,03 5,18 4,9 4,1 
4,7 7,4 5,7 46,5 11,2 76 0,16 15,88 19,94 6,17 1,35 1,13 5,07 5,2 4,3 
2,9 6,3 4,0 52,0 9,6 82 0,12 17,40 20,96 6,48 1,41 1,18 5,08 5,3 4,3 
4,8 5,6 3,4 52,8 9,3 82 0,11 16,51 21,98 6,59 1,28 1,07 5,24 5,5 4,7 
3,1 5,5 3,8 52,5 0,1 100 0,10 13,00 20,65 6,63 1,07 0,89 4,89 5,9 5,2 

8,1 8,1 4,6 17,0 3,1 82 0,48 6,22 6,90 2,97 1,53 1,20 3,65 5,3 4,3 
6,6 9,3 4,3 21,5 2,8 87 0,43 5,71 7,59 3,40 1,28 0,99 3,50 5,4 4,4 

11,0 8,7 3,6 23,3 4,3 82 0,37 5,33 8,87 3,61 1,02 0,81 3,86 5,5 4,6 
6,7 8,5 3,2 24,8 0,7 97 0,34 7,87 9,28 3,70 1,44 1,15 3,94 5,7 4,9 

10,4 8,2 3,1 25,0 0,4 98 0,33 6,60 9,73 3,82 1,15 0,92 3,40 5,9 5,3 

13,6 4,3 1,4 5,4 0,5 91 0,80 5,2 4,2 
24,5 6,3 2,9 5,1 0,3 95 1,24 5,4 4,3 
20,5 10,6 3,6 10,5 0,7 94 1,00 5,4 4,5 
26,6 5,2 3,8 12,7 0,7 95 0,40 5,7 4,7 
20,6 11,0 3,4 10,5 0,5 95 1,04 5,8 4,4 

8,8 27,6 14,6 42,5 5,6 87 0,64 11,07 19,15 8,18 0,98 0,77 3,67 4,8 4,2 
13,3 27,1 13,4 43,3 5,4 87 0,62 11,88 19,30 10,10 1,05 0,78 3,00 5,1 4,4 
10,4 26,4 11,1 46,8 3,1 93 0,56 11,92 20,24 9,65 1,00 0,77 3,29 5,3 4,6 
13,4 20,8 7,6 52,1 0,4 98 0,39 12,69 19,22 9,73 1,12 0,85 3,10 5,2 5,0 
11,9 22,4 8,1 51,4 0,3 99 0,43 12,18 19,09 9,75 1,08 0,82 3,07 5,3 5,2 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI" 100AI+3 

Na+ Si S2 Al+3 Acidez trocável T --- ---
Mat coloidal AI"+S1 AI"+S2 

NH.OAc HCI NH.OAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,02 0,69 0,63 0,6 9,63 7,04 10,32 7,73 23 17 7 9 47 49 
0,01 0,01 0,60 0,49 0,5 7,03 4,58 7,63 5,18 16 11 8 12 45 51 
0,01 0,01 0,61 0,48 0,3 6,86 4,43 7,47 5,04 14 10 8 12 33 38 
0,01 0,01 0,70 0,47 0,1 5,58 4,23 6,28 4,93 12 9 11 14 13 18 
0,01 0,01 0,71 0,50 o 5,54 3,01 6,25 3,72 12 7 11 19 o o 

0,03 0,03 0,61 0,52 0,4 7,12 3,92 7,73 4,53 45 27 8 13 40 43 
0,03 0,02 0,64 0,54 0,3 5,13 1,81 5,77 2,45 27 11 11 26 32 36 
0,01 0,02 0,61 0,56 0,1 4,52 2,00 5,13 2,61 22 11 12 23 14 15 
0,03 0,01 0,49 0,40 o 4,12 3,13 4,61 3,62 19 15 11 14 o o 
0,03 0,01 0,45 0,35 o 4,53 2,57 4,98 3,02 20 12 9 15 o o 

0,03 0,01 0,61 0,46 0,1 3,61 2,70 4,22 3,31 78 61 14 18 14 18 
0,04 0,01 0,27 0,33 0,1 2,12 1,73 2,39 2,00 47 39 11 13 27 23 
0,05 0,01 0,31 0,20 0,1 2,10 1,63 2,41 1,94 23 18 13 16 24 23 
0,04 0,01 0,29 0,18 o 1,08 0,73 1,37 1,02 11 8 21 28 o o 
0,03 0,01 0,35 0,30 o 1,53 0,95 1,88 1,30 18 12 19 27 o o 

0,03 0,03 1,03 0,77 1,0 11,77 6,60 12,80 7,63 30 18 8 13 49 56 
0,02 0,01 0,94 0,61 0,7 11,02 6,48 11,96 7,42 28 17 9 13 42 53 
0,02 O ,Di 0,64 0,53 0,3 7,49 4,29 8,13 4,93 17 10 8 13 31 36 
0,02 0,01 0,64 0,54 0,2 6,94 3,67 7,58 4,31 14 8 8 15 23 27 
0,01 0,01 0,71 0,49 0,1 6,90 3,29 7,61 4,00 16 8 7 18 12 16 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prot Calhau Cascalho 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização no lab Prol muito média 
Símbolo 

em 
20-2 2·0,2 grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

PVdTb 
méd mcasc 

8534 A1 0-30 14,1 44,4 3,9 3,1 12,3 3,3 32,9 59,6 40,8 
f ped 126 
15°36'S 

8535 B2t 50-78 6,3 84,3 3,9 6,9 15,6 3,8 8,9 48,3 33,7 

52°33'WGr 

PV d lat 5442 A ü-15 o o 0,9 6,4 45,8 26,2 39,4 39,5 33,0 

aren/méd 127 5443 B1t -30 o o 1,2 7,0 39,3 24,5 34,1 42,6 37,3 

15°42'S 5444 B21t -70 o o 2,2 4,9 32,4 16,2 34,5 41,5 33,2 

52°12'WGr 5445 8221 -110 o o 1,9 5,4 29,6 17,4 28,3 43,2 35,4 

LV d 
8515 A1 0-15 o o 0,6 8,0 43,4 27,1 29,2 31,3 28,5 

méd 
8516 A3 -40 o o 0,6 6,5 42,4 23,7 33,7 29,2 26,7 

15°34'S 
128 8517 81 ·60 o 0,2 0,8 7,3 38,8 23,9 25,6 30,2 26,2 

52°18'WGr 
8518 821 -90 o 0,2 0,7 6,2 38,3 20,8 31,4 29,9 25,1 
8519 822 -160 o o 0,6 6,8 34,9 21,2 24,8 31,7 26,3 

HLa 5462 A 0-15 o o 2,6 19,3 53,2 27,7 15,6 21,6 17,3 
Tb 
méd 130 

5463 811 ·40 o o 51,8 15,7 42,4 18,4 12,1 18,1 13,4 

15°12'S 
5464 821tpl -70 o o 50,9 14,9 37,0 14,6 9,7 18,2 11,8 

52°10'WGr 
5465 822\pl ·120 o o 5,2 15,1 35,0 13,1 7,7 17,3 11,3 

LVd 
8144 A 0-20 o 2,3 8,5 15,2 38,6 12,8 10,0 31,1 11,9 
8145 81 ·40 o 3,3 11,1 11,7 35,1 9,3 10,8 16,5 10,8 

arg 133 8146 821 -60 o 3,8 8,3 10,3 28,3 7,7 8,2 15,2 10,5 
15°45'S 
51°52'WGr 

8147 822 -100 o 2,6 8,1 8,8 26,8 7,5 9,0 15,3 9,4 
8148 823 -160 o 2,7 7,5 10,3 26,2 7,1 7,0 15,9 10,2 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo· c N MO 
CIN Ca+Z Mg+Z 

Localização no lab natos % % % 
K• 

% 
NH,OAc KCI NH,OAc KCI NH•OAc HCI 

I 

PVdTb 
méd mcasc 8534 o 6,2 0,46 10,68 13 4,90 
f ped 126 

21,00 18,10 5,00 0,31 0,22 

15°36'S 
8535 o 0,8 0,06 1,34 13 1,95 1,91 0,30 0,28 0,19 0,18 

52°33'WGr 

PV d lat 5442 o 1,3 0,10 2,24 13 1,00 0,88 0,80 0,60 0,08 0,07 
aren /méd 127 5443 o 0,8 0,06 1,38 13 0,32 0,38 0,16 0,12 0,04 0,05 
15°42'S 5444 o 0,5 0,03 0,86 17 0,30 0,32 0,18 0,15 0,04 0,02 
52°12'WGr 5445 o 0,3 0,02 0,52 15 0,15 0,30 0,10 0,10 0,02 0,01 

LVd 
8515 o 1,1 0,09 1,89 12 0,62 0,50 0,38 0,20 0,07 0,07 

méd 
8516 o 0,8 0,07 1,37 11 0,40 0,38 0,32 0,22 0,04 0,04 

15°34'S 
128 8517 o 0,6 0,07 1,03 9 0,55 0,43 0,22 0,18 0,06 0,06 

52°18'WGr 8518 o 0,4 0,04 0,68 10 0,48 0,40 0,30 0,20 0,03 0,03 
8519 o 0,2 0,02 0,34 10 0,39 0,30 0,27 0,22 0,26 0,22 

HLa 
5462 o Tb 1,0 0,08 1,72 13 0,15 0,21 0,10 0,08 0,06 0,05 

méd 130 5463 o 0,5 0,06 0,86 8 0,30 0,18 0,12 0,07 0,05 0,04 

15°12'S 
5464 o 0,3 0,04 0,51 8 0,15 0,20 0,10 0,10 0,04 0,03 

52°10'WGr 5465 o 0,2 0,01 0,34 20 0,18 0,16 0,08 0,10 0,04 0,03 

LVd 8144 o 1,2 0,08 2,06 15 0,90 0,60 0,12 0,10 0,10 0,08 

arg 8145 o 0,7 0,06 1,20 12 0,32 0,25 0,10 0,09 0,03 0,03 

15°45'S 
133 8146 o 0,4 0,04 0,69 10 0,30 0,20 0,13 0,09 0,02 0,02 

51°52'WGr 8147 o 0,4 0,03 0,69 13 0,31 0,21 0,14 0,10 0,03 0,03 
8148 o 0,4 0,03 0,69 13 0,29 0,21 0,12 0,09 0,02 0,02 

""""-= 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so.% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- AhQ, 

muito fina 
Silte Argila natural lação 0,002) Ki Kr --

< 0,002 % % -- si o, AI,Q, Fe,o, Fe20:1 H,Q KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm Argila 

mm mm mm 

9,9 40,8 22,0 6,1 2,3 62 6,68 11,88 8,41 6,66 2,40 1,60 1,26 6,7 5,7 
25,8 24,3 9,7 26,7 3,3 88 0,91 8,64 11,32 12,21 1,30 0,77 0,92 5,9 6,0 

5,9 13,2 6,7 8,0 1,8 77 0,83 4,7 4,0 
9,8 9,1 3,8 14,3 0,2 98 0,26 5,1 5,1 
7,8 12,3 4,0 22,1 0,4 98 0,18 5,3 5,3 

12,0 12,2 4,4 22,8 0,8 97 0,19 5,3 5,3 

7,0 7,1 4,3 21,0 3,3 84 0,33 8,64 8,06 2,80 1,82 1,49 4,51 5,4 4,4 
4,6 7,0 4,5 23,9 3,9 84 0,29 9,99 9,00 2,70 1,89 1,58 5,23 5,2 4,3 
7,4 8,1 4,1 26,9 6,1 77 0,30 12,15 10,68 2,74 1,93 1,66 6,11 5,2 4,4 
4,3 8,2 3,4 28,4 3,5 88 0,28 14,85 10,96 3,10 2,30 1,95 5,55 5,2 4,4 
7,8 7,9 2,5 30,9 0,3 99 0,25 15,23 10,73 3,12 2,41 2,04 5,39 5,0 4,6 

5,3 13,9 9,5 15,7 4,1 74 0,88 4,6 3,7 
4,5 20,6 15,9 23,6 7,8 67 0,87 4,7 3,6 
4,6 22,0 15,5 29,2 6,3 79 0,75 4,6 3,6 
5,1 23,5 17,5 30,2 3,8 87 0,78 4,8 3,6 

4,0 27,9 8,7 21,6 7,8 64 1,29 13,92 17,28 3,95 1,36 1,19 6,86 5,3 4,6 
3,0 12,4 6,7 41,7 4,2 90 0,30 13,98 18,58 4,79 1,27 1,08 6,07 5,3 4,8 
4,3 11,9 7,2 49,3 0,1 100 0,24 15,60 21,16 5,20 1,25 1,07 6,37 5,1 5,2 
2,8 13,5 7,6 50,3 0,5 99 0,27 16,83 23,30 6,04 1,22 1,03 6,04 5,3 5,4 
4,5 12,6 6,9 51,0 0,3 99 0,25 17,76 24,30 6,12 1,24 1,05 6,23 5,6 5,3 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+l 100AI+3 

Na+ S1 82 Al+3 Acidez trocável T --- ---
Mat coloidal AI+ 3 +S1 AI+3 +S2 

NH.OAc HCI NH.OAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,14 0,12 26,45 24,34 o 16,98 4,15 43,43 30,60 712 502 61 86 o o 
0,03 0,02 2,47 2,39 o 6,24 3,15 8,71 5,62 33 21 28 44 o o 

0,03 0,02 1,91 1,57 0,2 8,02 3,19 9,93 5,10 10 5 19 36 9 11 
0,04 0,02 0,56 0,57 0,2 5,10 2,34 5,66 2,90 6 3 10 19 26 11 
0,04 0,02 0,56 0,51 0,1 4,53 1,84 5,09 2,40 5 2 11 23 15 16 
0,04 0,02 0,31 0,43 o 4,12 1,99 4,43 2,30 4 2 7 13 o o 

0,02 0,01 1,09 0,78 0,5 7,18 3,31 8,27 4,40 39 21 13 22 31 39 
0,02 0,01 0,78 0,65 0,5 5,53 3,14 6,31 3,92 26 16 12 20 39 43 
0,02 0,01 0,85 0,68 0,5 5,50 2,76 6,35 3,61 24 13 13 23 37 43 
0,02 0,01 0,83 0,64 0,5 4,52 2,38 5,35 3,21 19 11 15 26 37 43 
0,03 0,01 0,95 0,75 0,3 3,51 2,05 4,46 3,00 14 10 21 31 24 26 

0,06 0,02 0,37 0,36 0,9 5,52 3,34 5,89 3,71 38 24 6 10 71 71 
0,04 0,02 0,51 0,31 1,5 7,51 4,59 8,02 5,10 34 22 6 10 75 83 
0,02 0,03 0,36 0,36 2,3 5,31 4,85 5,67 5,21 19 18 6 7 86 86 
0,03 0,03 0,33 0,32 2,1 6,12 5,09 6,45 5,42 21 18 5 6 86 87 

0,02 0,02 1,14 0,80 o 6,18 3,44 7,32 4,58 34 21 16 25 o o 
0,01 0,01 0,46 0,38 o 5,12 2,64 5,58 3,10 13 7 8 15 o o 
0,01 0,01 0,46 0,32 o 4,58 2,54 5,04 3,00 10 6 9 15 o o 
0,01 0,01 0,49 0,35 o 4,55 2,44 5,04 2,93 10 6 10 17 o o 
0,01 0,01 0,44 0,33 o 5,00 2,88 5,44 3,32 11 7 8 13 o o 
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TABELA 31- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Pro! 
Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização no lab Prol 

Calhau muito média 
Símbolo 

em 
20-2 2-0,2 grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

C a Tb 
méd 134 8696 A Q-20 o o 0,1 2,0 27,4 14,1 51,6 55,6 46,7 
14'11'S 8697 82 60-80 o o 0,3 1,9 16,8 10,8 29,5 58,2 43,6 
51'22'WGr 

LVd 
8524 A1 0-15 o o 0,2 4,2 39,2 22,3 40,3 39,8 34,2 

méd 
8525 A3 -40 o 0,2 0,3 5,9 37,6 24,3 30,9 41,4 34,3 

15'54'S 
135 8526 81 -60 o 0,2 0,3 5,7 37,8 21,3 34,8 36,3 29,9 

51'45'WGr 
8527 B21 -100 o 0,1 0,6 5,3 31,6 20,0 28,4 42,6 35,2 
8528 822 -160 o 0,2 0,5 2,6 25,9 14,1 35,0 45,0 35,9 

LVd 
méd 136 8694 A Q-20 o o 0,9 7,8 49,5 28,0 37,4 33,2 28,9 
15'24'S 8695 82 60-80 o 0,6 1,2 9,1 44,8 27,9 29,4 35,6 31,3 
51'03'WGr 

AQd 8692 Ap Q-20 o o 0,9 15,1 74,4 46,3 26,6 18,2 16,0 
15'06'S 137 
51'26'WGr 

8693 C2 60-80 o o 1,0 13,3 62,5 40,6 28,0 28,0 24,5 

LE d 
8529 A1 0-18 o 0,8 1,0 4,8 24,7 13,8 25,8 47,0 38,4 

méd 
8530 A3 -26 o o 0,4 3,9 25,7 13,6 37,2 44,9 37,0 

16'21'S 
138 8531 81 -56 o 2,0 0,4 4,2 22,2 13,2 24,8 45,0 36,9 

51'47'WGr 
8532 821 -96 o o 0,7 3,0 21,4 10,8 37,7 44,9 38,9 
8533 822 -142 o 1,7 0,7 3,8 19,0 11,0 23,2 46,6 38,2 

LV d méd 8690 A Q-20 o o 4,8 22,2 60,9 27,0 19,3 18,1 14,8 
15'36'S 141 
50056'WGr 

8691 8 60-80 o 1,3 6,0 17,6 41,3 15,5 12,7 20,9 16,7 

I 

Complexo 

Solo Perfil Pro! Garbo- c N MO 
C/N Ca+2 Mg+2 K' 

Localização n' lab natos % % % 
% 

NH,QAc KCI NH,OAc KCI NH•OAc HCI 

CaTb 
méd 134 

8696 o 0,4 0,05 0,69 8 0,50 0,30 0,21 0,14 0,06 0,06 
14'11'S 8697 o 0,2 0,04 0,34 5 0,55 0,33 0,30 0,18 0,05 0,05 
51'22'WGr 

LVd 8524 o 1,1 0,08 1,90 14 0,40 0,32 0,12 0,10 0,12 0,07 

méd 
8525 o 0,6 0,05 1,03 12 0,48 0,35 0,10 0,08 0,05 0,07 

15'54'S 
135 8526 o 0,4 0,05 0,69 8 0,50 0,40 0,23 0,15 0,02 0,03 

51°45'WGr 
8527 o 0,3 0,03 0,52 10 0,58 0,44 0,20 0,16 0,02 0,03 
8528 o 0,2 0,02 0,34 10 0,51 0,45 0,30 0,19 0,02 0,02 

LVd 
méd 136 8694 o 0,9 0,10 1,55 9 0,41 0,29 0,04 0,03 0,05 0,04 
15'24'S 8695 o 0,3 0,04 0,52 8 0,45 0,20 0,06 0,05 0,03 0,03 
51'03'WGr 

AQd 
8692 o 0,7 0,08 1,21 9 0,80 0,65 0,10 0,08 0,08 0,04 

15'06'S 137 
51'26'WGr 8693 o 0,2 0,05 0,34 4 0,35 0,15 0,06 0,04 0,01 0,01 

LE d 8529 o 1,7 0,13 2,93 13 0,90 0,80 0,10 0,10 0,15 0,14 

méd 8530 o 0,9 0,09 1,55 10 0,48 0,42 0,24 0,18 0,04 0,05 

16'21'S 138 8531 o 0,7 0,06 1,20 12 0,45 0,40 0,15 0,13 0,04 0,04 

51'47'WGr 8532 o 0,5 0,05 0,86 10 0,41 0,40 0,20 0,12 0,03 0,03 
8533 o 0,3 0,03 0,52 10 0,44 0,42 0,22 0,15 0,02 0,02 

LV d méd 
8690 15'36'S 141 o 0,7 0,09 1,21 8 0,92 0,80 0,48 0,40 0,07 0,06 

50'56'WGr 8691 o 0,4 0,08 0,69 5 0,45 0,35 0,50 0,25 0,30 0,28 
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Lab: 8UDE8UL 

Ataque por H,8Q,% pH(1:1) 

Argila Grau de 8ilte 
Areia flocu- (0,05- AI,Q, 

8ilte Argila natural Ki Kr --muito fina I ação 0,002) 
< 0,002 % -- 8io, AI,Q, Fe20J Fe203 H,Q KCI 

mm % Argila 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 

mm mm mm 

6,3 15,7 6,8 10,2 3,4 67 1,54 5,99 1,33 2,81 7,66 3,26 0,74 15,7 6,8 
17,9 22,0 7,4 17,6 5,9 66 1,25 8,60 6,01 2,73 2,43 1,89 3,46 22,0 7,4 

6,4 9,5 3,9 17,1 3,1 82 0,55 9,18 6,37 2,72 2,45 1,93 3,68 5,6 4,5 
10,5 10,2 3,1 17,9 9,1 49 0,56 9,18 6,40 2,75 2,44 1,91 3,65 4,8 4,2 

6,2 9,6 3,2 22,7 2,8 87 0,42 9,45 8,27 2,76 1,94 1,60 4,70 5,1 4,3 
12,5 9,7 2,3 23,5 2,1 91 0,41 12,15 8,84 3,18 2,34 1,90 4,36 5,5 4,5 

9,6 11,4 2,3 26,8 0,9 97 0,42 12,52 9,18 3,40 2,32 1,88 4,24 5,4 4,6 

4,3 7,0 2,7 14,6 4,1 72 0,48 6,64 6,01 1,23 1,88 1,66 7,67 4,2 3,9 
8,5 6,3 2,0 17,6 5,8 67 0,36 7,43 7,59 3,03 1,66 1,33 3,93 5,3 4,3 

1,5 3,5 1,3 6,1 1,7 72 0,57 3,65 2,80 1,20 2,22 1,74 3,66 5,4 4,4 
4,1 4,4 0,9 8,6 1,9 78 0,51 5,86 3,62 1,00 2,75 1,37 5,68 5,9 4,6 

17,7 22,9 14,3 14,0 3,2 77 1,63 5,67 8,16 12,54 1,18 0,60 1,02 5,4 4,6 
7,6 13,5 5,6 23,8 2,9 88 0,57 5,67 7,49 13,69 1,29 0,60 0,86 5,1 4,6 

16,5 15,8 7,7 25,1 2,8 89 0,63 6,21 8,17 13,90 1,29 0,62 0,94 5,4 4,8 
8,1 13,2 7,2 26,5 0,2 99 0,50 6,48 8,89 14,28 1,24 0,61 0,97 5,6 5,0 

18,5 14,2 5,8 28,6 0,6 98 0,50 6,75 10,07 14,82 1,14 0,59 1,06 5,4 5,7 

2,4 7,1 3,8 17,2 6,8 60 0,41 9,52 7,75 2,10 2,09 1,78 5,79 5,2 4,5 
6,2 9,2 5,0 32,8 8,4 74 0,28 13,16 13,66 2,10 1,64 1,49 10,21 5,8 4,9 

I 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI" 100AI+' 
Na+ 81 82 Al+3 Acidez trocável T --- ---

Mal coloidal AI+ 3 +S1 Al"+82 

NH,QAc HCI NH,QAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,01 0,80 0,51 0,5 3,52 0,91 4,32 1,71 42 17 19 47 38 50 
0,01 0,01 0,91 0,57 1,0 4,08 2,30 4,99 3,21 28 18 18 28 52 64 

0,01 0,01 0,65 0,50 0,2 6,53 1,60 7,18 2,25 50 13 9 29 23 28 
0,02 0,01 0,65 0,51 0,4 5,18 2,56 5,83 3,21 32 18 11 20 38 44 
0,01 0,01 0,76 0,59 0,5 4,18 2,44 4,94 3,20 22 14 15 23 39 46 
0,03 0,01 0,83 0,64 0,4 4,12 1,70 4,95 2,53 21 11 16 33 32 38 
0,01 0,01 0,84 0,67 0,2 4,10 2,07 4,94 2,91 18 11 17 29 19 21 

0,02 0,01 0,52 0,37 0,7 6,57 1,58 7,09 2,10 49 14 7 25 57 65 
0,09 0,01 0,63 0,29 0,3 3,53 1,57 4,16 2,00 24 11 15 32 32 51 

0,03 0,01 1,01 0,78 0,1 3,53 2,01 4,54 3,02 74 50 22 33 10 11 
0,04 0,01 0,46 0,21 o 2,00 0,84 2,46 1,30 29 15 19 35 o o 

0,42 0,40 1,57 1,44 0,2 9,24 4,66 10,81 6,23 77 44 14 25 11 12 
0,02 0,04 0,78 0,69 0,2 8,58 3,75 9,36 4,53 39 19 8 8 20 22 
0,02 0,02 0,66 0,59 0,1 5,10 2,96 5,76 3,62 23 14 11 11 13 14 
0,15 0,13 0,79 0,68 0,1 6,00 2,02 6,79 2,81 26 11 12 12 11 11 
0,02 0,01 0,70 0,60 o 5,10 1,82 5,80 2,52 20 9 12 12 o o 

0,04 0,01 1,51 1,27 0,1 4,03 2,11 5,54 3,62 32 21 27 42 6 7 
0,09 0,06 1,34 0,94 0,1 4,02 2,24 5,36 3,58 16 11 25 37 7 10 
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TABELA31- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização n' lab Pro f 

Calhau muito média 
Símbolo 

em 
20-2 2-0,2 grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

LVd 8193 A ü-15 o 7,2 4,6 5,6 36,5 20,5 22,3 29,4 24,5 
cn 8194 81 -40 o 8,9 3,2 3,4 29,8 14,6 28,6 28,7 25,0 
méd 142 8195 821 -80 o 14,2 4,3 4,4 28,0 14,7 20,6 30,4 24,5 
15'18'S 8196 822 -120 o 14,7 4,5 2,7 25,6 11,5 26,7 33,1 25,7 
50°51'WGr 8197 823cn -160 o 15,3 6,1 3,8 27,4 13,5 20,2 31,7 25,6 

LVd 8188 A 0-10 o 1,2 1,3 4,7 38,1 20,3 41,4 39,9 36,5 

méd 
8189 81 -40 o 0,3 1,2 3,9 27,2 16,4 28,9 37,2 34,8 

15°48'8 143 8190 821 -80 o 0,3 0,9 2,8 23,3 11,5 33,2 37,1 32,9 

50°34'WGr 
8191 822 -120 o 0,3 1,0 3,6 24,1 14,4 25,4 36,6 32,0 
8192 823 -160 o 0,3 1,3 2,4 22,6 10,8 34,0 38,7 33,4 

Rd 
méd mcasc 145 8260 A 0-20 1,6 61,4 5,6 4,5 27,2 10,6 31,1 42,2 34,4 
15°32'8 
50°31'WGr 

Rdcn 
méd 146 8255 A11cn ü-10 o 69,4 29,1 11,1 52,5 9,7 16,4 29,8 22,6 
15°04'8 8256 A12cn -40 o 65,4 24,2 8,9 48,4 10,4 20,3 29,7 21,0 
50027'WGr 

R e 
méd mcasc 144 8257 A 0-20 2,0 63,3 7,1 8,0 33,8 14,5 16,1 43,0 34,4 
15°14'8 
50'30'WGr 

PETb 
A chern 8308 A 0-20 o 1,9 2,4 5,0 26,8 12,6 26,3 32,6 26,5 
méd/arg 171 
15°39'S 

8309 81 60-100 o 0,3 2,0 4,0 15,9 7,8 12,1 25,6 18,9 

49°07'WGr 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
C/N Ca_. 2 Mg+2 K+ 

Localização n' lab natos % % % 
% 

NH,QAc KCI NH,QAc KCI NH,OAc HCI 

LVd 8193 o 2,5 0,19 4,31 13 3,31 3,00 1,04 0,90 0,19 0,15 

cn. 8194 o 0,9 0,07 1,55 13 0,50 0,43 0,30 0,23 0,06 0,05 

méd 142 8195 o 0,4 0,04 0,69 10 0,62 0,45 0,25 0,20 0,04 0,04 
15°18'S 8196 o 0,3 0,03 0,52 10 0,63 0,48 0,18 0,16 0,04 0,04 

50'51'WGr 8197 o 0,2 0,02 0,34 10 0,76 0,53 0,20 0,16 0,03 0,03 

LVd 
8188 o 2,7 0,17 4,64 16 3,58 2,43 0,45 0,31 0,19 0,19 

méd 
8189 o 1,0 0,07 1,72 14 0,74 0,54 0,10 0,08 0,05 0,05 

15°48'S 
143 8190 o 0,7 0,04 1,20 18 0,68 0,50 0,08 0,07 0,02 0,02 

50'34'WGr 
8191 o 0,5 0,04 0,86 13 0,65 0,51 0,09 0,07 0,01 0,01 
8192 o 0,3 0,03 0,52 10 0,50 0,43 0,12 0,08 0,01 0,01 

Rd 
méd mcasc 8260 o 1,8 0,12 3,10 15 1,38 1,05 0,44 0,32 0,19 0,18 
15°32'8 145 
50'31'WGr 

R d cn 
méd 146 8255 o 2,1 0,14 3,61 15 3,68 2,80 0,42 0,32 0,16 0,16 
15°04'S 8256 o 0,8 0,07 1,38 11 0,72 0,70 0,81 0,80 0,12 0,12 
50'27'WGr 

R e 
méd mcasc 144 8257 o 3,0 0,19 5,16 16 6,60 4,15 2,15 2,00 0,40 0,40 
15°14'8 
50'30'WGr 

PETb 
A chern 

8308 médJarg 171 o 2,1 0,15 3,62 14 3,70 2,72 0,73 0,60 0,25 0,19 

15°39'S 8309 o 0,6 0,06 1,03 10 3,24 2,40 0,82 0,80 0,25 0.17 

49°07'WGr 
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lab: SUDESUL 

Ataque por H,so,% pH (1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- A bOa 

muito fina 
Silte Argila natural 

lação 0,002) Ki Kr --
< 0,002 % -- si o, A bOa Fe20J Fe203 H,Q KCI 

mm % Argila 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 

mm mm mm 

8,0 22,5 16,5 16,5 3,6 78 1,36 5,51 16,11 5,31 0,58 0,48 4,76 5,7 4,9 
5,0 11,4 33,8 33,8 2,7 92 0,34 5,28 17,59 5,63 0,51 0,42 4,91 5,4 4,8 
8,5 14,0 33,5 33,5 0,1 100 0,42 7,83 19,86 6,91 0,67 0,55 4,51 5,6 5,5 
5,9 11,8 36,9 36,9 0,4 99 0,32 8,32 19,99 6,70 0,71 0,58 4,68 5,9 5,8 
9,4 16,1 30,9 30,9 0,2 99 0,52 8,64 19,80 5,74 0,74 0,63 5,42 5,8 5,8 

6,9 13,6 10,2 11,8 2,5 79 1,15 5,6 4,6 
11,6 8,0 5,6 30,0 2,9 90 0,27 5,3 4,5 

7,8 9,5 5,3 34,3 1,9 94 0,28 5,6 5,0 
11,7 10,3 5,7 33,6 0,3 99 0,31 5,7 5,4 

7,5 12,1 6,8 31,9 0,3 99 0,38 5,9 5,7 

9,8 16,2 8,4 22,2 7,9 64 0,73 5,3 4,3 

8,8 16,4 9,2 8,5 3,6 58 1,93 6,0 5,1 
5,3 17,3 8,6 13,3 8,0 40 1,30 5,7 4,3 

12,5 20,6 12,0 11,2 3,6 68 1,84 5,9 5,1 

7,0 20,5 14,4 26,2 6,4 76 0,78 5,9 4,9 
89 16,4 9,7 48,8 0,4 99 0,34 6,7 5,9 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI+3 100AI+3 

Na+ S1 S2 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---
Mat coloidal AI"+S1 AI+ 3 +S2 

NH,QAc HCI NH,QAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pHB pH7 pH8 pH7 pHB pH7 

0,03 0,03 4,57 4,08 0,1 10,85 8,61 15,42 13,18 93 80 30 35 2 2 
0,05 0,03 0,91 0,74 0,1 7,18 4,67 8,09 5,58 24 17 11 16 10 12 
0,02 0,02 0,93 0,71 0,1 6,63 4,30 7,56 5,23 23 16 12 18 10 12 
0,01 0,01 0,86 0,69 o 5,54 3,51 6,40 4,37 17 12 13 20 o o 
0,01 0,01 1,00 0,73 o 4,16 2,92 5,16 3,92 17 13 19 26 o o 

0,03 0,02 4,25 2,95 0,1 15,12 12,18 19,37 16,43 164 139 22 26 2 3 
0,02 0,01 0,91 0,68 0,1 10,32 6,47 11,23 7,38 27 25 8 12 10 13 
0,02 0,01 0,80 0,60 o 7,63 5,73 8,43 6,53 25 19 9 12 o o 
0,01 0,01 0,76 0,60 o 6,54 4,06 7,30 4,82 22 14 10 16 o o 
0,01 0,01 0,64 0,53 o 6,18 4,36 6,82 5,00 21 16 9 13 o o 

0,06 0,02 2,07 1,57 0,1 8,52 4,14 10,59 6,21 48 28 20 33 5 6 

0,06 0,02 4,32 3,30 o 7,02 1,91 11,34 6,23 133 73 38 69 o o 
0,05 0,03 1,70 1,65 o 5,10 3,03 6,80 4,73 51 36 25 36 o o 

0,13 0,05 9,28 6,60 o 9,00 2,55 18,28 11,83 163 106 51 78 o o 

0,09 0,03 4,77 3,54 o 8,24 5,20 13,01 9,97 50 38 37 48 o o 
0,24 0,03 4,55 3,40 o 6,68 2,77 11,23 7,32 23 15 41 62 o o 
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TABELA 31- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prot 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização no lab Pro f muito média 
Símbolo 

em 
20-2 2-0,2 grossa 0,5-0,25 
em em 2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

PVdTb 
méd 153 

8315 A Q-20 o 1,5 1,8 1,8 6,2 2,0 4,1 38,5 12,3 
15'38'S 8316 Bt 60-100 o 4,4 2,7 2,6 10,4 3,5 8,7 40,4 16,8 

49'59'WGr 

TSdTb 
arg 157 8365 Ap Q-20 o 0,8 1,3 2,5 11,3 5,4 17,9 47,1 33,6 
15'28'S 8366 Bt 60-100 o 2,7 1,7 1,8 8,5 2,8 14,8 39,7 23,2 
48'43'WGr 

LR d 
8360 A1 0-20 o 0,3 1,8 5,8 23,1 11,0 16,4 21,0 16,2 

Aproem arg 
8361 A3 -40 o 0,2 1,1 4,7 17,8 9,5 12,7 21,6 16,7 

15'57'S 
161 8362 B1 -60 o 0,1 1,9 4,9 20,1 9,0 15,0 19,2 15,0 

49'38'WGr 
8363 B21 -100 o 0,1 1,0 4,9 18,2 9,8 12,7 24,3 16,6 
8364 B22 -160 o 0,1 1,5 4,9 20,3 9,3 16,7 23,5 16,9 

LR d 
8338 A Q-20 o o 0,7 1,6 8,3 3,8 11,1 22,2 14,4 

A proem arg 8339 B1 -40 o o 0,5 1,5 7,0 3,9 8,3 22,5 15,2 

15'20'S 
166 8340 B21 -60 o o 0,6 1,6 7,4 3,3 11,3 24,8 15,5 

49'18'WGr 8341 B22 -100 o o 0,4 1,8 6,9 3,5 8,6 24,4 16,0 
8342 B23 -160 o o 0,4 1,3 6,0 2,6 10,5 32,2 15,2 

TR e A chern 
marg 169 8348 A Q-20 o o 1,7 1,6 8,2 3,1 8,1 18,8 10,8 
15'15'S 8349 Bt 50-80 o o 0,5 1,2 4,7 2,1 4,5 12,8 8,4 
49'14'WGr 

LR d 8343 A Q-20 o o 0,6 1,7 7,3 3,9 6,0 20,3 10,6 
A chern 8344 B1 -40 o o 0,5 0,8 4,6 2,0 5,2 13,5 7,0 
marg 170 8345 B21 -60 o o 0,2 1,1 4,5 2,6 4,6 14,6 8,7 
15°16'S 8346 B22 -100 o o 0,5 1,0 5,0 2,2 5,9 14,9 8,5 
49°09'WGr 8347 B23 -160 o o 0,4 0,9 3,9 1,9 4,0 13,4 8,3 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
CIN Cal2 Mg+2 K+ 

Localização n' lab natos % % % 
% 

NH,OAc KCI NH,OAc KCI NH,OAc HCI 

PVdTb 
méd 153 8315 o 2,1 0,15 3,62 14 2,40 1,80 1,00 0,90 0,27 0,24 
15'38'S 8316 o 0,6 0,05 1,03 12 0,35 0,25 0,25 0,23 0,09 0,10 
49'59'WGr 

TS d Tb 
arg 

157 
8365 o 1,5 0,13 2,59 12 2,60 2,10 0,70 0,40 0,17 0,16 

15'28'S 8366 o 0,4 0,03 0,69 8 1,35 1,10 0,50 0,35 0,05 0,04 
48'43'WGr 

LR d 
8360 o 2,5 0,18 4,31 14 2,45 2,10 1,23 1,00 0,14 0,14 

A proem arg 
8361 o 1,5 0,11 2,59 14 0,80 0,70 0,62 0,52 0,09 0,09 

15'57'S 
161 8362 o 0,9 0,07 1,55 13 0,72 0,46 0,56 0,36 0,03 0,03 

49'38'WGr 
8363 o 0,7 0,05 1,21 14 0,45 0,35 0,25 0,17 0,02 0,02 
8364 o 0,8 0,05 1,38 16 0,55 0,30 0,20 0,15 0,02 0,02 

LR d 8338 o 2,1 0,13 3,62 16 1,65 1,50 0,49 0,25 0,15 0,12 

A proem arg 8339 o 1,3 0,09 2,24 14 0,70 0,55 0,25 0,20 0,10 0,08 

15'20'S 
166 8340 o 1,0 0,07 1,72 14 0,52 0,50 0,23 0,18 0,03 0,03 

49'18'WGr 
8341 o 0,7 0,05 1,21 14 0,70 0,50 0,20 0,15 0,05 0,03 
8342 o 0,6 0,05 1,03 12 0,58 0,38 0,30 0,15 0,03 0,03 

TR e A chern 
marg 169 8348 o 3,2 0,22 5,51 15 9,45 6,28 2,22 2,00 0,58 0,34 
15'15'S 8349 o 0,9 0,07 1,55 13 4,88 3,60 1,03 0,90 0,07 0,05 
49'14'WGr 

LRd 8343 o 2,7 0,21 4,65 13 9,36 6,52 2,31 2,00 0,72 0,40 
A chern 8344 o 1,4 0,11 2,41 13 5,90 4,00 1,96 1,80 0,34 0,21 
marg 170 8345 o 0,9 0,07 1,55 13 3,62 3,44 1,73 1,56 0,24 0,15 
15'16'S 8346 o 0,7 0,06 1,21 12 2,58 1,20 1,25 1,10 0,62 0,30 
49'09'WGr 8347 o 0,6 0,06 1,03 10 0,70 0,50 0,60 0,15 0,32 0,32 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so,% pH(1:1) 

Argila Grau de Silte 
Areia flocu- (0,05- AhQ, 

Silte Argila natural Ki Kr --muito fina I ação 0,002) 
< 0,002 % 

% -- Si o, AI,Q, Fe20J Fe20J H,Q KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm Argila 

mm mm mm 

8,8 51,1 24,9 30,4 13,8 55 1,68 5,7 4,7 

9,7 40,1 16,5 32,7 0,1 100 1,23 6,0 5,6 

17,8 28,6 15,1 26,5 8,3 69 1,08 9,86 13,06 9,64 1,28 0,87 2,13 5,5 4,9 
10,6 28,1 11,6 40,2 0,2 99 0,70 12,92 18,43 9,73 1,19 0,89 2,97 5,6 5,6 

4,3 20,0 15,2 40,7 7,2 82 0,49 8,86 20,94 15,34 0,72 0,49 2,14 5,1 4,6 
6,5 15,3 10,4 50,2 6,7 87 0,30 9,33 24,11 16,13 0,66 0,46 1,49 5,0 4,5 
4,3 14,0 9,8 50,9 8,1 84 0,28 9,65 24,84 16,96 0,66 0,46 0,92 5,3 4,9 
6,4 17,8 10,1 47,4 0,3 99 0,38 9,49 24,97 15,77 0,65 0,46 1,58 5,5 4,2 
4,8 17,4 10,8 45,4 0,1 100 0,38 9,97 25,37 16,00 0,67 0,48 1,58 5,5 4,3 

5,5 22,4 14,6 54,9 11,4 79 0,41 19,99 24,51 16,35 1,39 0,97 2,35 5,3 4,5 
8,0 19,4 12,1 58,4 4,4 92 0,33 20,39 24,85 17,08 1,38 0,97 2,28 5,3 4,5 
6,1 20,5 11,2 56,6 0,9 98 0,36 20,09 24,54 17,11 1,39 0,96 2,25 5,5 4,5 
8,6 17,8 9,4 59,3 0,5 99 0,30 20,29 25,54 17,02 1,35 0,95 2,36 5,7 4,6 
6,4 26,3 9,3 52,5 0,2 100 0,50 20,29 25,02 17,28 1,38 0,96 2,27 5,7 4,8 

4,5 32,9 24,9 48,1 12,2 75 0,68 22,47 20,70 23,00 1,85 1,08 1 ,41 6,4 5,4 
4,8 19,9 15,5 67,0 3,2 95 0,30 25,47 25,12 23,78 1,72 1,07 1,66 6,7 5,8 

5,7 30,3 20,6 51,8 15,1 71 0,58 22,27 23,27 17,62 1,63 1,10 2,07 6,4 5,4 
3,1 22,9 16,4 65,5 16,3 75 0,35 24,82 25,25 17,57 1,67 1,16 2,26 6,8 5,7 
4,7 20,5 14,6 66,3 3,9 94 0,31 24,53 25,29 22,13 1,65 1,06 1,79 6,9 6,0 
3,9 19,1 12,7 67,4 1,3 98 0,28 24,24 26,57 20,38 1,55 1,04 2,05 6,5 5,6 
5,0 22,7 17,6 65,1 0,4 99 0,35 24,18 25,45 23,37 1,62 1,02 1,71 5,8 4,6 

sortivo mE/1 00 g 
v 

T % 100AI•3 100AI" 
Na• S1 S2 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---

Mat coloidal AI"+S1 AI+'+S2 

>,JH,QAc HCI NH.OAc KCie HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,02 3,70 2,96 0,1 8,51 6,30 12,21 10,00 40 33 30 37 3 3 
0,01 0,01 0,70 0,59 o 4,04 2,71 4,74 3,41 14 10 15 21 o o 

0,01 0,01 3,48 2,67 o 6,09 4,62 9,57 8,10 36 31 36 43 o o 
0,03 0,01 1,93 1,50 0,1 4,03 3,07 5,96 5,00 15 12 32 39 5 6 

0,01 0,01 3,82 3,25 0,4 12,41 7,17 16,24 11,00 40 27 24 35 9 11 
0,01 0,01 1,52 1,32 0,1 9,63 7,18 11,15 8,70 22 17 14 17 6 7 
0,01 0,01 1,32 0,86 0,1 8,16 5,08 9,48 6,40 19 13 14 21 7 10 
0,01 0,01 0,73 0,55 0,1 6,12 5,27 6,85 6,00 14 13 11 12 12 15 
0,01 0,01 0,78 0,48 o 6,10 4,22 6,88 5,00 15 11 11 16 o o 

0,03 0,01 2,32 1,88 0,3 12,62 6,78 14,94 9,10 27 17 16 25 11 14 
0,03 0,01 1,08 0,84 0,3 11,58 7,24 12,66 8,32 22 14 9 13 22 26 
0,01 0,01 0,79 0,72 0,3 11,10 7,21 11,89 8,00 21 14 7 10 28 29 
0,05 0,01 1,00 0,69 0,3 10,20 7,10 11,20 8,10 19 14 9 12 23 30 
0,02 0,01 0,93 0,57 0,1 9,68 6,22 10,61 7,15 20 14 9 13 10 15 

0,06 0,04 12,31 8,66 o 13,62 8,01 25,93 20,32 54 42 47 61 o o 
0,03 0,01 6,01 4,56 o 10,46 7,09 16,47 13,10 25 20 36 46 o o 

0,06 0,06 12,45 8,98 o 12,98 6,65 25,43 19,10 49 37 49 65 o o 
0,04 0,03 8,24 6,04 o 10,37 4,08 18,61 12,32 28 19 44 67 o o 
0,02 0,02 5,61 5,17 o 9,36 4,36 14,97 9,97 23 15 37 56 o o 
0,03 0,01 4,48 2,61 o 10,40 6,22 14,88 10,70 22 16 30 42 o o 
0,02 0,01 1,64 0,98 o 12,48 9,46 14,12 11,10 22 17 12 15 o o 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prot 
Calhau Cascalho 

Areia Areia grossa Areia Areia fina I Localização no lab Prol muito média 
Símbolo 

em 
20-2 2-0,2 0,5-0,25 
em em 

grossa 
2-1 mm 1-0,5 2-0,2 mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

BV 8331 A1 ü-20 o o 1,9 3,2 10,9 4,8 6,8 25,7 12,7 

méd/arg 172 8332 82t 60-100 o 0,2 0,4 1,3 5,9 2,8 6,6 20,5 9,2 

15°07'S 
48°58'WGr 

Rd 173 8279 A ü-10 o 23,7 10,4 5,0 19,0 2,8 4,4 29,5 12,4 

méd/casc 
15°00'S 
48°40'WGr 

LV d 8388 A1 0-10 o o 1,7 3,1 10,4 4,5 6,8 24,4 12,1 

marg 175 8389 A3 -30 o o 1,3 2,4 9,3 3,9 6,4 17,9 8,1 

15°19'S 8390 81 -55 o o 1,6 2,6 7,9 2,9 4,5 22,1 8,6 

48°23'WGr 8391 B21 -100 o o 1,4 1,9 7,0 2,4 5,2 20,1 7,4 
8392 822 -150 o o 1,5 1,9 6,4 2,4 3,6 18,1 7,4 
8393 823 -200 o o 1,2 1,7 6,0 2,1 4,5 17,0 7,0 

PE 8280 A1 0-10 o 0,9 2,4 2,5 9,4 3,1 5,8 18,6 8,2 

Tb 8281 A3 -25 o 0,8 1,3 2,2 6,5 2,4 3,5 17,1 6,8 
méd/arg 176 8282 81t -50 o 9,7 1,3 1,1 4,5 1,4 3,2 12,7 4,7 

15°06'S 8283 82t -95 o 7,7 1,7 1,3 4,4 1,0 1,8 9,6 3,5 

48°11'WGr 8284 83t -125 o 6,6 1,7 1,7 5,9 1,7 3,6 13,3 4,9 

REd Tb 8317 A ü-20 o 1,8 20,8 27,2 68,4 17,8 11,7 21,7 15,8 

aren/méd 8318 A c -40 o 4,1 19,7 18,5 61,0 17,7 19,3 27,4 20,2 

15°12'S 147 8319 IIC1 -60 o 4,8 16,1 17,1 49,6 14,0 12,5 21,1 20,3 

50°20'WGr 8320 IIC2 -100 o 9,2 16,6 10,8 37,8 8,1 9,5 24,6 13,1 

I 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
C/N Ca+2 Mg+2 K+ 

Localização no lab natos % % % 
% 

NH,OAc KCI NH,QAc KCI NH,QAc HCI 

BV 8331 o 3,3 0,21 5,69 16 8,70 6,12 4,92 4,10 0,14 0,08 

méd/arg 172 8332 o 1,4 0,13 2,41 11 6,03 4,80 4,43 4,00 0,17 0,10 

15°07'S 
48°58'WGr 

Rd 8279 o 1,9 0,13 3,27 15 0,57 0,42 0,18 0,10 0,16 0,16 

méd/casc 173 
15°00'S 
48°40'WGr 

LVd 8388 o 2,4 0,15 4,14 16 0,50 0,45 0,18 0,15 0,20 0,15 

marg. 175 8389 o 1,8 0,11 3,10 16 0,35 0,25 0,15 0,13 0,09 0,08 

15°19'S 8390 o 1,0 0,08 1,72 13 0,28 0,18 0,12 0,10 0,08 0,06 

48°23'WGr 8391 o 0,6 0,05 1,03 12 0,25 0,19 0,10 0,10 0,07 0,06 
8392 o 0,4 0,04 0,69 10 0,25 0,20 0,10 0,08 0,07 0,06 
8393 o 0,2 0,02 0,34 10 0,25 0,20 0,08 0,08 0,05 0,06 

PE 8280 o 5,5 0.40 9,46 14 13,81 7,73 2,86 1,73 1,12 0,80 

Tb 8281 o 2,2 0,21 3,78 10 7,18 6,10 4,20 2,10 0,23 0,18 

méd /arg 176 8282 o 1,1 0,17 1,89 6 6,50 5,00 3,41 1,43 0,14 0,08 

15°06'8 8283 o 0,4 0,14 0,69 3 5,68 4,12 3,61 1,48 0,11 0,06 

48°11'WGr 8284 o 0,2 0,08 0,34 3 4,82 3,18 2,96 1,63 0,10 0,05 

RE dTb 8317 o 1,0 0,06 1,72 17 1,60 1,40 0,50 0,43 0,17 0,15 

aren/méd 147 8318 o 0,5 0,05 0,86 10 0,52 0,32 0,28 0,18 0,09 0,07 

15°12'S 8319 o 0,3 0,04 0,52 8 0,62 0,45 0,18 0,16 0,06 0,06 

50°20'WGr 8320 o 0,3 0,04 0,52 8 0,78 0,48 0,14 0,15 0,11 0,09 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,80•% pH(1:1) 

Argila 
Grau de Si \te 

Areia f\ocu- (0,05- A\,Q, 
muito fina Silte Argila natural 

\ação 0,002) Ki Kr --
< 0,002 % 

% -- Si O, A\,Q, Fe203 Fe203 H,Q KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 
mm Argila 

mm mm mm -
6,9 48,9 35,9 27,5 10,1 63 1,78 17,98 12,42 25,07 2,46 1,08 0,77 5,9 4,9 
4,0 37,2 25,9 47,7 16,2 66 0,78 21,67 15,67 28,51 2,35 1,09 0,86 5,9 4,8 

8,8 55,0 37,9 13,6 9,2 32 4,04 5,1 3,9 

6,4 35,2 22,9 42,3 8,3 80 0,83 20,54 23,53 11,90 1,48 1,12 3,10 5,3 4,2 
3,4 28,1 18,3 54,5 8,0 85 0,52 22,42 23,83 10,85 1,60 1,24 3,45 5,3 4,2 
4,9 30,1 16,6 53,4 2,6 95 0,56 22,63 24,23 10,57 1,59 1,24 5,60 5,5 4,4 
3,5 26,0 13,3 59,6 0,4 99 0,44 23,71 25,25 10,80 1,60 1,25 3,67 5,8 4,7 
4,4 23,0 12,3 63,2 0,2 100 0,36 22,90 25,29 11,07 1,54 1,20 5,59 5,8 4,9 
3,5 23,0 13,0 64,0 0,4 99 0,36 19,38 25,74 11,42 1,28 1,00 5,54 5,9 5,3 

3,8 56,2 45,8 26,2 14,0 47 2,15 5,7 5,0 
3,9 51,8 41,5 34,9 22,3 36 1,48 5,7 4,5 
2,2 39,8 31,8 51,0 22,6 36 0,78 5,6 4,1 
2,1 27,2 21,1 64,9 8,5 90 0,42 5,7 4,0 
2,1 31,2 22,8 58,0 3,0 95 0,54 5,8 4,0 

6,7 10,8 4,9 5,0 1,7 66 2,16 5,9 4,8 
6,0 12,0 4,8 6,8 2,3 66 1,76 5,4 4,1 

10,2 4,1 3,3 26,0 4,2 84 0,16 5,2 4,0 
5,9 17,8 6,3 31,3 5,2 83 0,57 5,2 4,0 

sortivo mE/1 DO g 
v 

T % 100AI+' 100Ai+' 
Na+ 81 82 Al+ 3 Acidez trocável T --- ---

Mat coloidal A\+ 3 +81 A\+'+82 

NH,QAc HCI NH,QAc KC\ e HCI KCI pHS pH7 pHS pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,06 0,04 13,82 10,34 o 17,58 9,98 31,40 23,80 114 87 44 58 o o 
0,04 0,03 10,67 8,93 o 13,85 8,33 24,52 19,00 89 40 44 56 o o 

0,04 0,03 0,95 0,71 0,4 7,53 6,17 8,48 7,12 62 52 11 13 30 36 

0,01 0,01 0,89 0,76 0,4 12,36 9,69 13,25 10,58 31 25 7 8 31 34 
0,01 0,01 0,60 0,47 0,9 13,91 8,83 14,51 9,43 27 17 4 6 60 66 
0,01 0,01 0,49 0,35 0,4 11,08 6,61 11,57 7,10 22 13 4 7 45 53 
0,01 0,01 0,43 0,36 0,3 9,10 4,10 9,53 4,53 16 8 5 9 41 45 
0,01 0,01 0,43 0,35 o 8,52 3,96 8,95 4,39 14 7 5 10 o o 
0,01 0,01 0,39 0,35 o 9,00 3,61 9,39 4,00 15 6 4 10 o o 

0,13 0,06 17,92 10,32 o 15,63 4,56 33,55 22,48 128 86 53 80 o o 
0,07 0,03 11,68 8,41 o 12,32 5,95 24,00 17,63 69 51 49 66 o o 
0,07 0,02 10,12 6,53 0,5 12,02 9,09 22,14 19,21 43 38 46 53 4 7 
0,08 0,02 9,48 5,68 1,0 12,53 6,66 22,01 16,14 34 25 43 59 10 15 
0,08 0,02 7,96 4,88 1,2 12,62 5,16 20,58 13,12 35 23 39 61 13 20 

I 

0,03 0,01 2,30 1,99 o 2,50 1,10 4,80 3,40 96 68 48 68 o o 
0,03 0,01 0,92 0,58 0,1 2,00 1,06 2,92 1,98 43 29 32 47 10 15 
0,03 0,01 0,89 0,68 0,4 2,51 1,21 3,40 2,10 13 8 26 42 31 37 
0,02 0,01 1,05 0,73 1,2 2,10 0,95 :01,15 2,00 10 6 33 53 53 62 
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TABELA 31- Continuação 

Amostra Composição granulométrica Ataque por 

Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) H,so.'*' d= 1,47 
% % Grau 

Fonte Pro! 
Argila de Silte Eq Solo Perfil Perfil natural flocu- --

Localiz n• lab Calhau 
Casca- Areia Areia Silte Argila Argila umid 

n• Pro! lho grossa fina 0,05- % !ação 
Simb > 20 <0,002 Si O, AI,03 Fe203 TiO, 

em 2G-2 2-0,2 0,2-0,05 0,002 % 
mm mm mm mm mm mm 

PETa 1931 A1 0-12 o X 14 13 35 38 27 29 0,92 31 19,2 13,4 10,6 1,83 

Achern 1932 A3 -26 o 5 14 14 31 41 36 12 0,76 28 21,1 16,3 11,2 1,81 

arg 1933 B1t -38 9 6 12 11 31 46 40 13 0,67 30 21,9 18,1 12,2 1,46 

15•45'S 160 22GO 1934 B2t -86 o 3 10 9 33 48 11 77 0,69 30 25,0 20,3 12,4 1,56 

49"37'WGr 1935 B3t -107 o 3 12 10 40 38 3 92 1,05 32 28,5 18,9 9,6 1,30 
1936 c -140+ o 2 11 10 49 30 3 90 1,63 33 25,2 19,9 11,2 1,34 

TR e 1924 A1 0-14 o X 7 13 32 48 34 29 0,67 31 19,1 15,5 15,4 2,23 

A chern 1925 A3 -30 o X 6 9 23 62 50 19 0,37 32 23,0 20,0 16,6 2,06 

arg 1926 B21t -70 o 2 4 6 16 74 58 22 0,22 35 26,7 23,6 16,8 1,66 

15•14'S 163 21GO 1927 B22t -100 o 1 3 6 17 74 3 96 0,23 39 27,2 24,1 16,6 1,49 

49•33'WGr 1928 IIB23t -150 16 3 2 4 19 75 o 100 0,25 37 27,8 25,5 17,2 1,15 
1929 IIIB3t -260 o o 1 3 56 40 X 100 1,40 38 28,8 24,2 14,5 0,62 
1930 IIIC -290+ o o 2 7 69 22 1 95 3,14 40 25,6 20,1 11,8 0,39 

Amostra Composrção granulométrica Ataque por 
Horizontes seca ao ar (terra tina seca ao ar) H,so.% d= 1,47 

% % Grau 

Solo Perfil 
Fonte Prol 

Argila de Silte Eq 
Perfil natural flocu- --

Localiz n• lab Casca- Areia Areia Silte umid 
n• Pro f Calhau lho fina 0,05- Argila % I ação Argila 

Simb grossa Si02 AI,03 Fe.,03 Ti0 2 
em > 20 

2G-2 2-0,2 0,2-0,05 0,002 
<0,002 % 

mm mm mm mm mm mm 

Rd 
méd case 149 Gü-26 07606 A G-20 3 5 5 19 46 30 19 37 1,53 14 13,1 10,6 6,1 0,66 
15"30'S 07607 c -50 o 18 3 29 56 12 4 67 4,67 14 10,4 8,0 5,8 0,3~ 

50•03'WGr 

PETB 07608 A1 0-15 o 36 11 20 33 20 39 0,61 27 14,8 14,1 1,9 0,33 

arg e/case 07609 A3 -40 o 35 10 19 36 24 33 0,53 24 17,9 16,3 2,4 0,39 

15"15'S 151 GQ-27 07610 B2t -70 2 34 9 18 39 29 26 0,46 24 19,6 18,9 2,4 0,42 

50002'WGr 07611 B3t -100+ 1 32 6 22 40 4 90 0,55 25 21,5 21,0 3,0 0,40 
07612 c -190 o 32 7 44 17 4 76 2,59 28 25,6 22,3 3,6 0,58 

PVaTb 07619 A G-25 1 5 34 29 17 20 13 35 0,85 16 9,0 6,2 1,1 0,18 
méd 07620 B11 -40 o 4 25 21 16 38 o 100 0,42 23 16,9 15,2 2,0 0,25 
15002'S 152 Gü-30' 07621 B2t -100 o 5 21 16 24 39 o 100 0,62 27 20,6 19,7 2,5 0,32 
50"01'WGr 07622 B3t -150 o 2 28 18 27 27 o 100 1,00 22 17,3 15,6 2,5 0,27 

07623 c -19Q+ o 8 25 19 36 20 o 100 1,80 21 17,8 14,9 1,9 0,26 

CaTB 07628 A1 0-8 o 3 19 33 17 31 18 42 0,55 26 12,3 12,8 2,6 0,28 
cn.plínt 07629 A3 -24 4 42 24 30 14 32 22 31 0,44 22 12,9 14,5 2,5 0,3ü 
méd case 154 Gü-32 07630 IIB1cn -37 o 12 21 27 17 35 28 20 0,49 24 15,3 18,3 3,8 0,36 
15"00'S 07631 IIB2pl -90 o 3 17 23 29 31 o 100 0,94 27 18,3 19,6 3,7 0,40 
49"53'WGr 07632 IIB3pl -150+ o 4 18 17 37 28 o 100 1,32 30 22,1 21,1 3,8 0,42 

TRle 07615 Ap 0-20 o o 4 9 26 61 40 34 0,43 31 22,4 22,7 17,2 0,97 
marg 07616 B1t -40 o o 4 7 18 71 1 99 0,25 31 24,4 25,4 18,4 0,85 
15"14'S 155 Gü-29 07617 B21t -105 o o 3 6 21 70 o 100 0,30 32 24,2 26,6 18,8 0,89 
49°49'WGr 07618 B22 -155+ o 7 4 7 19 70 o 100 0,27 33 22,3 26,4 20,0 0,90 

TRe 
A chern 
arg e/case 156 Gü-28 07613 A ü-20 1 6 6 9 36 49 26 47 0,73 39 25,1 21,3 19,0 1,88 
f ped 07614 B2t -80 o 15 6 7 27 60 5 92 0,45 32 26,9 26,9 19,6 1,55 
15•13'S 
49•49'WGr. 

TRe 07624 A G-17 o o 5 14 31 50 29 42 0,62 30 20,1 15,5 14,2 2,27 
marg 07625 B11 -70 o o 3 8 14 75 o 100 0,19 30 26,8 23,4 15,4 1,47 
15°18'S 158 Gü-31' 07626 B21t -117 o o 3 9 13 75 o 100 0,17 30 26,4 24,3 15,1 1,3(3 
49•41'WGr 07627 B22t -220+ o X 4 10 17 69 o 100 0,25 28 26,1 23,0 16,0 1,67 

LVd 07601 A1 G-20 o X 13 36 11 40 17 58 0,28 19 9,3 17,2 5,9 0,77 
arg 07602 A3 -32 o X 14 37 10 39 o 100 0,26 16 9,5 17,8 6,6 0,80 
15•3TS 159 Gü-25 07603 B1 -70 o X 11 37 10 42 o 100 0,24 18 9,3 18,1 6,9 0,84 
49"40'WGr 07604 B21 -130 o X 11 35 10 44 o 100 0,23 18 9,4 19,2 6,9 0,89 

07605 B22 -150+ o X 10 34 12 44 o 100 0,27 18 9,8 19,7 7,3 0,87 

TRe 07653 A G-18 13 13 17 16 24 43 36 28 0,56 27 20,8 16,8 13,2 1,20 
arg caoc 07654 B1t -35 8 23 11 11 19 59 22 63 0,32 34 25,7 22,6 14,0 0,97 
15•20'S 162 Gü-39 07655 B2t -80 15 18 11 7 23 59 o 100 0,39 37 28,0 26,1 12,4 0,78 
49•35'WGr 07656 B3t -145 o 4 21 9 31 40 o 100 0,78 37 30,5 26,1 14,1 0,91 

07657 c -160+ 1 6 14 11 35 40 o 100 0,88 36 30,4 25,7 13,1 0,85 

AdTa 07658 C1 5-22 o o 46 46 6 2 o 100 3,00 4 1,83 1,12 1,70 0,77 
end 07659 C6 55-73 o o 1 61 23 14 10 29 1,64 15 8,62 6,51 3,40 0,60 
15•19'S 165 Gü-40 0760 C8 8ü-103 o o 5 43 29 22 14 36 1,32 22 10,90 8,56 3,87 0,65 
49•22WGr. 0761 C10 110-140+ o o 6 60 20 14 9 36 1,43 15 7,53 5,65 2,94 0,68 
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Fonte: Mapa Esquemático de Solos das Regiões Norte, Meio· Norte e Centro-Oeste do Brasil (1975) 

pH (1:2,5) Complexo sortivo rnE/1 OOg 

- Al,03 100AI'3 
CE Eq de 

--- Ki Kr c N MO 
CIN 

v --- p Na• mmhos/ .eaco, 
Fe20J % % % % AI'' +S ppm % ema % 

P20s H,O KCIN Ca+2 Mg'' K• Na• s w Al+3 T 25"C 

0,35 1,98 2,44 1,62 5,8 5,1 2,19 0,20 3,78 11 11,0 1,5 0,23 0,04 12,8 5,2 o 18,0 71 o 31 
0,34 2,28 2,20 1,53 5,9 5,1 0,90 0,09 1,55 10 8,9 1,0 0,12 0,04 10,1 2,9 o 13,0 78 o 47 
0,34 2,33 2,06 1,44 6,1 5,2 0,72 0,09 1,24 8 7,9 0,9 0,12 0,04 9,0 2,5 o 11,5 78 o 54 
0,20 2,57 2,09 1,51 6,4 5,7 0,39 0,06 0,67 7 6,4 0,8 1,17 0,04 7,4 1,2 o 8,6 86 o 10 
0,16 3,09 2,56 1,94 6,5 5,8 0,28 0,04 0,48 - 5,2 0,8 0,19 0,04 6,2 0,9 o 7,1 87 o 4 
0,20 2,79 2,5 1,58 6,5 5,8 0,26 0,03 0,45 - 4,7 1,2 0,02 0,01 5,9 1,1 o 7,0 84 o 4 

0,17 1,58 2,10 1,28 5,7 5,3 2,16 0,19 3,72 11 9,1 2,0 0,16 0,08 11,3 5,2 o 16,5 68 o 29 
0,33 1,89 1,96 1,28 5,8 5,2 1,00 0,08 1,72 13 6,1 1,7 0,22 0,06 8,1 6,7 o 14,8 55 o 35 
0,28 2,20 1,92 1,32 5,7 5,1 0,52 0,06 0,90 9 4,2 1,2 0,22 0,04 5,7 3,0 o 8,7 66 o 58 
0,21 1,18 1,92 1,33 5,8 5,3 0,49 0,07 0,84 7 4,1 1,2 0,18 0,04 5,5 2,2 o 7,7 71 o 26 
0,15 2,33 1,85 1,30 6,0 5,8 0,29 0,05 0,50 6 4,0 1,2 0,15 0,05 5,4 1,2 o 6,6 82 o 7 
0,08 2,62 2,02 1,46 6,3 6,1 0,11 0,03 0,19 4 4,2 1,3 0,05 0,04 5,6 0,5 o 6,1 92 o 1 
0,04 2,67 2,17 1,58 5,6 4,5 0,07 0,02 0,12 4 4,7 1,7 0,03 0,04 6,5 1,0 0,3 7,8 83 4 1 

Fonte: Levantamento de Solos da Microrregião do Mato Grosso Goiano (1971) 

pH (12,5) Complexo sortrvo mE/1 OOg 

,----- AI,O, 
CE Eq de c N MO v 100AI'' p Na• mmhos/ --- Ki Kr C/N --- eaco, 

Fe203 % % % % AI"+ S ppm % em a % 
P20s H,O KCIN Ca+ 2 Mg•2 K' Na• s H• AI'' T 25"C 

0,07 2,73 2,10 1,54 5,4 4,2 2,13 0,17 3,67 13 2,0 1,0 0,44 0,04 3,5 6,4 0,5 10,4 34 13 2 <1 
0,08 2,16 2,21 1,51 5,4 4,3 0,31 0,06 0,54 5 0,4 0,08 0,02 0,5 1,4 0,5 2,4 21 50 1 1 

0,06 11,61 1,79 1,64 5,8 4,9 3,18 0,23 5,48 18 8,4 0,7 0,11 0,03 9,2 6,4 0,1 15,7 59 1 3 <1 
0,05 10,65 1,87 1,71 6,2 5,1 1,59 0,18 2,74 9 5,3 0,6 0,08 0,02 6,0 3,9 0,1 10,0 60 2 1 <1 
0,04 12,35 1,76 1,63 6,3 5,0 0,81 0,08 1,40 10 3,3 0,6 0,06 0,02 4,0 2,4 o 6,4 63 o 1 <1 
0,03 10,95 1,74 1,59 6,4 5,2 0,39 0,04 0,67 10 2,2 1,0 0,07 0,02 3,3 1,2 0,1 4,6 72 3 <1 <1 
0,03 9,72 1,95 1,77 6,3 5,2 0,15 0,03 0,26 5 1,9 0,9 0,14 0,02 3,0 0,5 0,1 3,6 83 3 <1 <1 

0,03 9,09 2,39 2,16 5,0 3,9 1,29 0,09 2,22 14 0,9 0,5 0,18 0,03 1,6 3,3 1,0 5,9 27 38 1 <1 
0,02 11,92 1,89 1,74 4,8 3,7 0,55 0,05 0,95 11 0,5 0,09 0,02 0,6 2,2 2,0 4,8 13 77 <1 <1 
0,01 12,38 1,78 1,64 5,3 3,9 0,21 0,02 0,36 11 0,4 0,09 0,02 0,5 1,1 1,8 3,4 15 78 <1 <1 
0,02 9,80 1,89 1,71 5,3 3,9 0,18 0,02 0,31 9 0,5 0,09 0,02 0,6 0,8 1,8 3,2 19 75 1 <1 
0,01 12,28 2,03 1,88 5,3 3,9 0,18 0,02 0,31 9 0,5 0,09 0,02 0,6 0,4 1,9 2,9 21 76 <1 <1 

0,04 7,70 1,63 1,45 5,9 5,0 3,48 0,24 5,60 15 6,3 1,3 0,37 0,03 8,0 7,8 o 15,8 51 o 1 S1 
0,02 9,12 1,51 1,36 5,9 4,5 1,10 0,09 1,90 12 2,1 0,6 0,18 0,02 2,9 1,5 0,3 4,7 62 9 1 S1 
0,02 7,54 1,42 1,25 5,8 4,4 0,81 0,07 1,40 12 1,6 0,8 0,14 0,02 2,6 2,3 0,2 5,1 51 7 1 <1 
0,02 8,32 1,59 1,42 5,5 4,0 0,95 0,05 0,78 9 0,8 0,11 0,02 0,9 1,3 1,2 3,4 26 57 <1 <1 
0,01 8,69 1,78 1,60 5,6 4,0 0,22 0,03 0,38 7 0,5 0,16 0,02 0,7 1,3 1,5 3,5 20 68 1 <1 

0,16 2,07 1,68 1,13 6,3 5,3 2,48 0,23 4,28 11 9,5 2,2 0,49 0,03 12,2 5,3 0,1 17,6 69 1 1 <1 
0,13 2,17 1,63 1,12 6,5 5,3 1,14 0,12 1,97 10 6,7 1,2 0,29 0,02 8,0 3,5 0,1 11,6 69 1 <1 <1 
0,11 2,22 1,55 1,07 6,7 5,6 0,57 0,06 0,98 10 4,4 1,1 0,05 0,07 5,6 2,2 0,1 7,9 71 2 1 <1 
0,09 2,07 1,44 0,97 6,7 5,9 0,37 0,04 0,64 9 3,7 0,6 0,04 0,02 4,4 1,2 o 5,6 79 o <1 <1 

0,17 1,76 2,00 1,28 6,2 5,1 2,73 0,43 4,71 6 17,8 5,1 0,18 0,05 23,1 7,6 0,1 30,8 75 1 1 <1 
0,14 2,15 1,70 1,16 6,5 5,3 1,17 0,13 2,02 9 9,8 3,0 0,04 0,04 12,9 3,8 0,1 16,8 77 1 <1 <1 

0,15 1,71 2,20 1,39 6,1 4,9 3,81 0,28 6,57 14 13,9 2,8 0,14 0,04 16,9 6,3 o 23,2 73 o 2 <1 
0,10 2,38 1,95 1,37 6,6 5,2 0,91 0,11 1,57 8 8,5 2,2 0,04 0,03 10,8 2,0 o 12,8 84 o 1 <1 
0,10 2,52 1,85 1,32 6,7 5,3 0,57 0,07 0,71 8 7,0 2,0 0,03 0,02 9,1 2,5 o 11,6 78 o 2 <1 
0,10 2,26 1,93 1,34 6,7 5,6 0,24 0,04 0,41 6 5,3 1,7 0,02 0,02 7,0 1,2 o 8,2 85 o 1 <1 

0,05 4,57 0,92 0,75 4,9 4,1 1,50 0,09 2,59 17 0,6 0,4 0,22 0,03 1,3 5,5 0,6 7,4 18 32 4 <1 
0,04 4,23 0,91 0,73 4,6 4,1 0,90 0,05 1,55 18 0,6 0,06 0,02 0,7 3,7 0,6 5,0 14 46 <1 <1 
0,04 4,12 0,87 0,70 4,8 4,5 0,63 0,05 1,09 13 0,4 0,03 0,02 0,5 2,8 0,2 3,5 14 29 <1 <1 
0,04 4,37 0,83 0,68 4,6 4,9 0,43 0,05 0,74 9 0,3 0,02 0,01 0,3 2,1 0,1 2,5 12 25 <1 <1 
0,03 4,23 0,85 0,68 4,8 5,3 0,37 0,04 0,64 9 0,4 0,02 0,02 0,4 2,1 o 2,5 16 o <1 <1 

0,14 1,99 2,11 1,40 5,8 4,7 1,42 0,15 2,45 9 8,9 2,8 0,69 0,02 12,4 4,0 o 16,4 76 o 2 <1 
0,10 2,54 1,93 1,39 6,3 5,0 0,77 0,10 1,33 8 9,6 2,2 0,22 0,03 12,1 2,7 o 14,8 82 o 1 <1 
0,08 3,30 1,82 1,40 6,5 4,9 0,45 0,07 0,78 6 8,4 2,5 0,04 0,08 11,0 3,0 o 14,0 79 o 1 <1 
0,12 2,90 1,98 1,48 6,7 4,9 0,21 0,04 0,36 !5 7,8 4,3 0,04 0,03 12,2 3,0 o 15,2 80 o 2 <1 
0,09 3,08 2,01 1,51 6,8 4,7 0,18 0,03 0,31 6 9,2 5,4 0,07 0,07 14,8 2,9 o 17,7 84 o 1 <1 

0,02 1,04 2,77 1,41 6,3 5,3 0,16 0,04 0,28 4 0,80 0,20 0,07 0,01 1,08 0,4 o 1,5 73 o 5 <1 
0,06 3,00 2,25 1,69 5,2 3,8 0,62 0,07 1,07 9 1,32 0,51 0,05 0,02 1,90 3,7 o 5,6 34 o 5 <1 
0,07 3,47 2,17 1,68 4,9 3,8 1,25 0,11 2,16 11 2,65 0,92 0,06 0,03 3,66 6,4 o 10,0 36 o 5 <1 
0,05 3,01 2,27 1,70 5,0 4,0 0,84 0,08 1,45 11 2,03 0,51 0,05 0,02 2,61 4,6 o 7,2 36 o 6 <1 
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TABELA 31 -Conclusão 

Amostra Composição granulométrica Ataque per 
Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) H,so.% d=1,47 

% % Grau 

Solo Pertil 
Fonte 

Prol 
Argila de Silte Eq 

TiO, I 
Perfil natural flocu- --

Localiz n• lab Calhau Casca· Areia Areia Silte Argila Argila umid 
n• Prol lho grossa fina 0,05· % !ação 

Simb > 20 <0,002 SiO, AI,03 Fe20J 
em 2ü-2 2·0,2 02-0,05 0,002 % 

mm mm 
mm mm mm mm 

LA a 07662 A1 ü-13 o o 19 29 24 28 2 93 0,86 15 12,4 9,9 1,6 0,45 
plínt 07663 A3 ·26 o o 17 28 25 30 o 100 0,83 15 12,6 10,3 1,8 0,47 
méd 11 IB-01 07664 81 ·83 o o 12 27 28 33 o 100 0,85 16 14,0 11,5 2,1 0,54 
12•16'S 07665 821pl ·101 o o 10 26 30 34 o 100 0,88 17 14,4 12,1 2,4 0,55 
50036WGr 07666 822pl -163+ o 19 7 26 33 34 o 100 0,97 17 14,6 11,7 4,1 0,60 

HLeTb 07671 A1 ü-18 o X 2 37 27 34 8 76 0,79 22 16,6 14,6 1,4 0,61 
arg 07672 A3 ·38 o 1 2 30 28 40 o 100 0,70 25 16,5 16,8 2,3 0,68 
12•25'S 12 18-03 07673 81pl -63 o 2 2 27 28 43 o 100 0,65 24 17,1 18,3 3,6 0,74 
50034WGr 07674 821pl ·100 o 1 4 26 28 42 o 100 0,67 22 18,4 17,5 4,9 0,70 

07675 822pl -125+ o 4 3 26 33 38 o 100 0,87 21 18,1 15,1 5,7 0,62 

CdTb 07676 A1 ü-15 o X 36 39 17 8 4 50 2,13 7 3,6 2,6 0,7 0,22 
méd 07677 81 ·65 o X 33 43 15 9 6 33 1,67 6 4,9 3,5 0,8 0,27 
12•34'S 13 IB-04 07678 82 ·114 o X 27 41 19 13 o 100 1,46 9 6,6 4,8 0,9 0,27 
50034WGr 07679 c ·157+ o X 28 39 20 13 o 100 1,54 10 6,7 4,9 1,0 0,31 

PETb 07680 A1 ü-22 o o 40 33 16 11 6 45 1,45 7 5,2 3,3 1,2 0,22 
cn plínt 07681 811! -42 o X 31 31 28 18 o 100 1,56 10 8,6 6,7 2,0 0,34 
méd 14 IB-05 07682 812t ·75 o X 29 31 23 17 o 100 1,35 11 7,6 5,9 1,6 0,35 
12•35'S 07683 821tcn -117 o 19 31 30 22 17 o 100 1,29 11 7,9 6,2 2,8 0,32 
50034WGr 07684 IIB22tpl -145+ o 11 21 16 32 31 o 100 1,03 20 16,1 12,0 5,1 0,53 

HLeTb 07667 A1 ü-25 o X 7 25 29 39 21 46 0,74 22 17,1 12,7 2,4 0,47 
arg 07668 A3 ·55 o 1 6 17 26 51 o 100 0,51 24 22,2 19,2 5,0 0,66 
1Z044'S 15 18-02 07669 1181pl ·90 o 12 7 17 33 43 o 100 0,77 24 20,7 18,1 7,1 0,11 
50028WGr 07670 1182pl ·130+ o o 5 9 42 44 o 100 0,95 23 21,9 18,0 6,0 0,65 

TA8ELA311 
Resultados analíticos das amostras para avaliação da fertilidade dos solos 

Cátions permutáveis 
Profund pH p 

Folha Solo em H,O ppm Localização 
AI+++ Ca++ + Mg++ K+ 

mE/100cc mE/100cc ppm 

Hla 0·20 4,6 2 0,2 0,4 5 Ponto 01 - Lat 12•56'S e long 51 •29'WGr 
arg 60·100 4,8 - 2,0 0,5 17 

SD22·V·8 
LV a 0·20 5,2 16 0,7 1,4 28 Ponto 02 - Lat 12•56'S e long 51 •05'WGr 
arg 80·100 5,1 2 2,2 0,6 23 

HGPa ü-20 4,9 9 0,6 1,8 25 Ponto03-Lat 12•21'Selong 51•00'WGr 
méd 80-100 4,8 2 1,5 1,0 8 

LV a arg 0-15 4,8 4 2,8 0,5 16 
15·30 5,0 1 2,4 0,6 8 Ponto 04- Lat 12•41 'Se long 50•55'WGr 
30-70 5,0 1 2,4 0,5 6 
70-110 5,0 1 1,7 0,6 6 

AQd 0·20 5,1 4 0,4 0,5 9 Ponto 05 - Lat 12•09'S e long 50•53'WGr 
80-100 5,3 1 0,5 0,4 6 

LVd ü-20 4,5 2 1,4 0,7 9 Ponto 06- Lat 12•03'S e long 50•48'WGr 
méd 80·100 4,9 7 1,4 1,3 25 

LV a plínt 0·10 5,1 1 1,7 1,0 31 Ponto 07 - Lat 12•41 'S e long 50•42'WGr 
arg 10·50 5,2 1 2,0 1,1 14 

PVa plínt 0·20 5,0 5 1,1 0,5 37 Ponto OB - Lat 12• 1 O'S e long 50•42'WGr 
SD22-X·A aren /méd 20-70 4,8 1 1,6 0,5 22 

A a médJ 0·40 5,0 4 2,4 0,8 31 Ponto 09- Lat 12•29'S e long 50•40'WGr 
aren 40-60 5,0 3 1,8 0,6 25 

HLaaren/ 0·23 4,8 6 0,6 0,5 31 Ponto 1 O - Lat 12•50'S e long 50•38'WGr 
méd 23-90 4,8 2 1,0 0,5 17 

LAd ü-17 5,4 1 0,4 0,4 69 Ponto 11 - Lat 12•17'S e long 50•42'WGr 
plínt méd 17-80 4,5 1 0,7 0,4 18 

HL a méd/ 0-9 5,6 2 0,2 2,1 53 Ponto 12- Lat 12•44'S e long 50•37'WGr 
arg 9-50 5,2 1 1,4 0,6 31 

SCd ü-30 5,1 4 0,2 1,1 37 Ponto 12-A- Lat 12•54'S e long 49•50'WGr 
aren méd 30-150 5,3 1 0,0 0,5 27 

492/PEOOLOGIA 



Fonte: Levantamento de Reconhecimento de Solos da Ilha do Bananal (1978) 

pH (1:2,5) Complexo sort1vo mE/1 OOg 

r--- Al 20 3 

CE Eq de c N MO v 100AI•3 p Na• mmhos/ --- Ki Kr C/N 
--- eaco, 

Fe20 3 
% % % % Al• 3 +S ppm % em a 

P20s H20 KCIN Ca+> Mg+2 K+ Na• s H+ Al•3 T 25'C 
% 

0,03 9,71 2,13 1,93 5,0 3,8 1,13 0,07 1,95 16 0,7 0,06 0,01 0,8 3,0 1,7 5,5 15 68 1 1 
0.02 8,94 2,08 1,87 4,9 3,7 0,63 0,06 1,09 11 0,2 0,03 0,01 0,? 2,3 2.0 4,5 4 91 1 1 
0,03 8,60 2,07 1,85 5,2 3,8 0,34 0,04 0,59 8 0,3 0,02 0,01 0,3 1,7 2,0 4,0 8 87 1 1 
0,02 7,91 2,02 1,80 5,2 3,9 0,23 0,03 0,40 7 0,2 0,02 0,01 0,2 1,6 1,9 3,7 5 90 1 1 
0,03 4,48 2,12 1,73 5,4 3,8 0,13 0,02 0,22 7 0,3 0,02 0,01 0,3 1,5 2,0 3,8 8 87 1 1 

0,36 16,26 1,70 1,60 5,3 4,0 1,82 0,17 3,14 10 0,8 0,09 0,03 0,9 5,6 1,5 8,0 11 63 3 1 

0,32 11,44 1,67 1,54 5,0 4,0 0,73 0,09 1,26 8 0,8 0,04 0,02 0,9 2{3 1,4 4,9 18 61 <1 1 

0,33 7,97 1,59 1,41 5,6 4,2 0,45 0,06 0,78 7 2,3 0,8 0,03 0,02 3,2 2,2 0,5 5,9 54 14 <1 1 

0,32 5,61 1,79 1,52 5,8 4,3 0,36 0,05 0,62 7 3,4 1,1 0,03 0,02 4,6 1,7 0,2 6,5 71 4 <1 1 

0,28 4,16 2,04 1,64 5,8 4,4 0,20 0,03 0,34 6 3,9 1,4 0,04 0,02 5,4 1,4 0,2 7,0 77 4 <1 1 

0,27 5,80 2,35 2,01 5,0 4,1 0,93 0,08 1,60 11 1,5 0,6 0,03 0,01 2,1 3,1 0,3 5,5 38 13 4 1 
0,18 6,86 2,38 2,08 5,5 3,9 0,28 0,03 0,48 9 0,9 0,04 0,01 1,0 1,2 0,4 2,6 38 29 1 1 

0,17 8,41 2,34 2,09 5,2 3,7 0,25 0,03 0,43 8 0,4 0,04 0,02 0,5 0,7 o 1,2 42 o 1 2 
0,16 7,62 2,33 2,06 5,3 3,7 0,11 0,02 0,19 6 0,3 0,05 0,01 0,4 0,7 o 1,1 36 o 1 1 

0,01 4,32 2,68 2,17 5,5 4,1 0,49 0,06 0,84 8 0,8 0.05 0,01 0,9 1,0 0,4 2,3 39 31 1 1 
0,02 5,26 2,18 1,83 5,7 4,3 0,25 0,04 0,43 6 1,1 0,03 0,01 1,1 0,6 0,2 1,9 58 15 <1 1 

0,02 5,78 2,28 1,94 5,7 4,5 0,15 0,03 0,26 5 1,0 1,2 0,03 0,01 2,2 0,6 o 2,8 79 o 1 1 
0,02 3,47 2,17 1,68 5,9 5,0 0,13 0,03 0,22 4 1,2 0,2 0,02 0,01 1,4 0,5 o 1,9 74 o 1 1 
0,02 3,69 2,28 1,79 5,9 4,6 0,12 0,03 0,21 4 3,4 1,0 0,03 0,01 4,4 0,5 0,1 5,0 83 2 <1 1 

0,06 8,30 2,29 2,04 5.0 3,6 1,19 0,16 2,05 7 2,5 0,2 0,05 0,05 2,8 5,4 3,2 11,4 25 53 2 1 

0,06 6,01 1,97 1,69 5,3 3,7 0,50 0,07 0,86 7 0,9 0,04 0,04 1,0 3,1 3,5 7,6 13 78 2 1 

0,09 4,00 1,94 1,55 5,7 4,0 0,26 0,04 0,45 6 2,3 1,1 0,06 0,04 3,5 2,5 0,8 6,8 51 19 4 1 

0,06 4,71 2,07 1,71 5,8 4,1 0,16 0,03 0,28 5 3,1 2,0 0,07 0,04 5,2 2,0 0,4 7,6 68 7 4 1 

TABELA 311- Continuação 

Cátions permutáveis 
Profund pH p 

Folha Solo em H,O ppm Localização 
AI+++ Ca++ + Mg++ K• 

mE/100cc mE/100cc ppm 

LV acn 0-20 4,2 9 1,6 1,8 41 Ponto 13- Lat 12'58'S e long 50'31 'WGr 
plínt arg 20-80 4,3 2 1,3 0,9 16 

SD 22-X-A 
PV d cn méd 0-20 5,8 4 1,1 1,0 83 Ponto 14- La! 12'17'Selong49'47'WGr 
mcasc/ 
arg case 60-80 5,0 1 0,5 0,5 30 

PEL 0-20 5,6 2 0,2 1,0 36 Ponto 15- La! 12'51 'Se long 49'13'WGr 
méd /arg 80-100 5,6 1 0,2 0,6 53 

HGPd 0-20 5,0 7 0,6 2,0 56 Ponto 16- Lat 12'06'S e long 49'1 O'WGr 
arg 45-70 4,9 2 0,6 0,8 18 

SCd D-20 5,3 1 0,3 0,5 50 Ponto 17 - Lat 12'18'S e long 49'08'WGr 
arg 60-80 5,1 - 0,0 0,4 22 

LVd 0-20 5,2 2 0,7 0,5 33 Ponto 18- Lat 12'54'S e long 48'4 7'WGr 
arg case 60-80 5,3 - 0,3 0,3 8 

HL d méd/ 0-20 4,8 1 0,5 1,0 41 Ponto 19- La! 12'24'S e long 48'42'WGr 
arg 60-80 5,1 1 0,7 1,0 36 

SD 22-X-B 

R e arg case 0-20 5,4 2 0,3 0,7 69 Ponto 20- Lat 12'41 'Se long 48'38'WGr 

LV d arg 0-10 4,9 1 0,4 0,4 18 
10-30 5,2 2 0,3 0,4 20 Ponto 21 -La! 12'18'S e long 48'36'WGr 

100-140 5,6 - 0,1 0,3 6 

LVd 0-20 5,1 1 0,3 0,9 37 Ponto 22- Lat 12'49'S e long 48'17'WGr 
arg 60-80 5,3 1 0,3 0,4 9 

PE médJ 0-25 5,8 7 0,0 8,0 148 Ponto 23- Lat 12'36'S e long 48'01'WGr 
argf ped 57-84 5,9 1 0,0 5,3 150 

HLdaren/ 0-20 4,0 2 0,3 0,6 9 
méd 40-60 4,0 1 0,2 0,6 6 Ponto 24- Lat 13'35'S e long 51'42'WGr 

120-160 4,5 - 0,1 0,6 5 
SD22-V-D 

AQd 0-20 5,0 3 0,4 0,6 16 Ponto 25- Lat 13'22'S e long 51 '18'WGr 
80-100 4,8 1 0,6 0,4 6 
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TABELA 311- Continuação 

Cátions permutáveis 
Profund pH p 

Folha Solo crn H10 pprn Localização 
AI+++ ca++ + Mg++ K+ 

rnE/100cc rnE/100cc ppm 

SD22.V-D LVd Q-20 4,8 2 0,6 0,4 20 Ponto 26--'- Lat 13•06'S e long 51•06'S 
méd 80-100 5,0 1 0,9 0,5 6 

LV a plint arg Q-21 4,7 8 1,0 2,3 73 Ponto 27- La! 13•42'S e long 50• 51 'WGr 
21-45 4,2 3 2,4 1,0 36 

LV d cn plint 0-10 4,6 7 0,6 2,8 67 Ponto 28 - Lat 13•09'S e long 50•36'WGr 
arg 1Q-80 4,2 3 1,0 0,8 18 

LV d plint arg 0-10 4,6 6 1,0 0,9 36 Ponto 29- Lat 13•24'S e long 50•35'WGr 
21-50 5,0 1 0,8 1,0 18 

SD-22-X-C LVacn arg 0-22 4,8 2 0,7 2,5 69 Ponto 30- Lat 13•30'S e long 50•34'WGr 
22-60 5,2 1 1,2 0,8 20 

HGPearg Q-40 5,5 4 2,3 2,0 20 Ponto 31 - Lat 13•33'S e long 50•19'WGr 
40-60 4,6 3 0,7 4,3 50 

HGPe 0-15 5,9 30 0,0 6,7 101 Ponto 32- Lat 13•40'S e long 50•01 'WGr 
arg 15-50 4,5 4 1,0 2,6 41 

se e méd/arg 0-25 5,8 3 0,0 4,7 25 Ponto 33- Lat 13•17'S e long 49•53'WGr 
6Q-80 6,0 1 0,0 2,3 22 

LV d 0-20 5,0 1 0,2 0,5 17 Ponto 34- Lat 13•16'S e long 49•25'WGr 
méd 80-120 5,8 - 0,0 0,3 9 

C e médJarg Q-13 6,1 7 0,0 9,8 122 Ponto 35- La\ 13•17'S e long 49•23'WGr 
13-24 6,3 2 0,0 9,3 97 
24-52 6,4 1 0,0 7,9 100 

LE d méd Q-20 5,9 1 0,0 2,4 36 Ponto 36- La\ 13•43'S e long 49•03'WGr 
50-110 5,9 - 0,0 0,4 14 

A e méd Q-25 5,7 1 0,1 2,4 12 Ponto 37- La\ 13•16'S e long 48•54'WGr 
55-HXJ 5,7 3 0,0 6,1 30 

SD22-X-D PV d rnédJarg 0-25 5,8 1 0,0 3,2 103 Ponto 38 - Lat 13•41 'S e long 48•46'WGr 
40-80 5,4 - 0,7 0,7 101 

PV d médJ Q-15 5,3 1 0,3 1,3 36 Ponto 39- La\ 13•0 1 'Se long 48•3Q'WGr 
arg case 15-40 5,0 1 0,4 0,5 31 

PV d médJarg Q-20 6,3 4 0,0 5,4 95 Ponto 40- Lat 13°51 'S e long 48•31 'WGr 
60-90 5,3 1 0,2 0,5 53 

LV d arg Q-20 4,3 1 0,6 0,4 25 Ponto 41 - Lat 13•03'S e long 48•25'WGr 
60-80 5,2 1 0,1 0,5 12 

R d méd case Q-20 5,1 1 0,5 0,8 44 Ponto 42 - La\ 13•45'S e long 48•26'WGr 

TR e marg Q-20 6,2 5 0,0 9,6 86 Ponto 43- Lat 13•28'S e long 49•13'WGr 
4Q-80 6,3 1 0,0 3,8 16 

AQd Q-20 5,0 2 0,3 0,3 16 Ponto 44 - La\ 15•48'S e long 52•46'WGr 
80-100 5,2 1 0,4 0,3 8 

SD22-Y-A R e méd 0-20 4,6 2 0,3 0,7 100 Ponto 45 - Lat 14•49'S e long 52•37'WGr 

R d méd Q-20 5,2 1 0,7 0,6 48 Ponto 46 - La\ 14•43'S e long 52•34'WGr 

LV d méd 0-20 5,8 4 0,0 2,0 72 Ponto 47- Lat 14•4Q'S e long 52•16'WGr 
80-100 5,4 5 0,8 0,7 47 

PV d arg 0-20 4,8 1 0,4 0,7 31 Ponto 48- La\ 15•03'S e long 52•14'WGr 
100-120 4,6 1 0,1 0,4 2 

LVdméd 0-10 5,5 5 0,2 1,4 39 
1Q-25 5,1 2 0,5 0,7 42 Ponto 49- La\ 14•39'S e long 52•07'WGr 
25-60 5,2 1 0,6 0,6 31 

SD 22-Y-B 

LV a méd Q-20 5,0 1 0,5 0,6 16 Ponto 50 - La\ 14•13'S e long 51 •43'WGr 
80-100 5,0 1 1,0 0,5 8 

AO a Q-20 5,0 1 0,1 0,2 1 Ponto 51 - La! 14•29'S e long 51 •42'WGr 
80-100 5,2 1 0,4 0,2 5 

AOd 0-15 4,9 7 0,5 0,4 23 
15-30 5,1 2 0,3 0,4 9 Ponto 52 - La\ 14•00'S e long 51 •40'WGr 
30-75 5,3 1 0,3 0,2 22 
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TABELA 311- Continuação 

Profund 
Cátions permutáveis 

pH p 
Folha Solo em H,O ppm Localização AI+++ Ca++ + Mg++ K+ 

mE/100cc mE/100cc ppm 

LVd 0-12 4,8 2 0,4 1,1 41 Ponto 53 - La! 14°58'S e long 51 °06'WGr 
arg 48-70 5,1 1 1,0 0,7 30 

SD22-Y-B PE arenJarg 0-20 7,3 30 0,0 4,8 50 Ponto 54 - La! 14°49'S e long 51 °06'WGr 
30-70 7,0 30 0,0 4,1 28 

HL d cn aren/ 0-20 5,3 10 0,4 0,8 42 Ponto 55- La! 14°45'S e long 51 °04'WGr 
arg 20-50 5,3 2 1,5 0,6 50 

A d méd/aren 0-14 4,6 16 1,0 1,8 67 Ponto 56- La! 14°1 O'S e long 50°49'WGr 
45-90 5,1 2 0,9 2,3 37 

HGPdarg ü-10 4,6 3 1,7 1,5 23 Ponto 57- La! 14°25'S e long 50°49'WGr 
40-68 4,7 25 0,2 3,9 67 

AQd 0-20 5,5 1 0,1 1,0 11 Ponto 58- La! 14°23'S e long 50°38'WGr 
60-80 5,4 1 0,1 0,4 12 

LVd ü-20 6,3 18 0,0 3,9 109 Ponto 59- La! 14°35'S e long 50°36'WGr 
méd 80-100 6,2 1 0,6 0,6 50 

LV d méd 0-20 5,2 3 0,2 1,1 101 Ponto 60- La! 14°54'S e long 50°27'WGr 
40-60 5,3 - 0,0 0,5 25 

LV d méd 0-20 5,4 2 0,0 2,1 61 Ponto 61- Lat 14°11'S e long 50°21'WGr 
SD 22-Z-A 60-80 5,1 1 0,1 0,5 20 

PV d médJarg 0-15 5,5 2 0,3 0,9 83 Ponto 62- Lat 14°07'S e long 50°18'WGr 
15-68 4,9 1 0,3 0,4 25 

LV d cn arg 0-20 5,2 1 0,2 0,9 37 Ponto 63- Lat 14°10'S e long 50°16'WGr 
60-80 5,5 1 0,1 0,4 8 

LV d méd 0-20 5,4 1 0,2 0,9 25 Ponto 64- Lat 14°02'S e long 50°00'WGr 
60-80 5,7 1 0,0 0,4 8 

se d arg 0-15 5,2 1 0,1 0,7 51 Ponto 65- Lat 14°22'S e long 49°54'WGr 
15-40 5,3 - 0,1 0,6 33 

PV d arg 0-15 5,4 1 0,3 2,2 34 Ponto 66- Lat 14°13'S e long 49°46'WGr 
60-80 6,0 - 0,4 2,4 50 

R d méd case 0-15 4,9 3 0,6 0,8 67 Ponto 67- Lat 14°13'S e long 49°46'WGr 

LV a arg case 0-20 5,4 2 0,1 1,2 34 Ponto 68- Lat 14°21 'Se long 49°35'WGr 
80-100 5,0 - 0,0 0,5 17 

PE méd arg ü-20 5,7 1 0,0 3,5 41 Ponto 69- Lat 14°44'S e long 49°25'WGr 
80-100 5,8 1 0,0 2,5 17 

PE méd arg ü-20 5,6 13 0,0 4,9 55 Ponto 70- Lat 14°18'S e long 49°11 'WGr 
SD22-Z-B 40-65 5,7 1 0,0 1,7 34 

R d méd case ü-20 5,1 1 0,1 1,8 80 Ponto 71 - Lat 14°32'S e long 49°03'WGr 

R a arg case 0-20 4,9 1 0,7 0,6 45 Ponto 72- Lat 14°34'S e long 48°1 O'WGr 

AQd ü-20 5,3 1 0,0 0,7 8 Ponto 73- Lat 15°40'S e long 53°44'WGr 
60-100 5,2 1 0,0 0,5 5 

PV d arg 0-20 4,7 1 0,3 0,4 14 Ponto 74- Lat 15°38'S e long 52°49'WGr 
80-100 5,2 1 0,1 0,3 5 

SD22-Y-C 
AQd 0-20 5,1 1 0,2 0,6 18 Ponto 75- Lat 15°41 'Se long 52°48'WGr 

60-100 5,3 - 0,2 0,5 6 

AQd ü-20 5,4 2 0,1 0,5 18 Ponto 76- Lat 15°46'S e long 52°48'WGr 
60-100 5,4 1 0,1 0,4 8 

AQd 0-15 5,1 1 0,3 0,4 41 Ponto 77- Lat 15°51'S e long 52°27'WGr 
60-90 4,6 - 0,4 0,6 16 

C e aren/méd 0-15 5,5 2 0,0 3,7 45 Ponto 78- Lat 15°51'S e long 52°26'WGr 
SD 22-Y-D 25-50 5,9 1 0,0 2,6 41 

R d méd case ü-15 4,9 12 0,3 1,5 57 Ponto 79- Lat 15°58'S e long 52°18'WGr 

LA a méd 0-20 5,3 2 0,7 0,6 23 Ponto 80- Lat 15°57'S e long 52°19'WGr 
60-120 4,4 - 1,4 0,8 14 
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TABELA 311- Conclusão 

Profund 
Cátions permutáveis 

pH p 
Folha Solo em H,O ppm Localização 

AI+++ Ca++ + Mg++ K+ 
mE/100CC mE/100cc ppm 

LVacn arg 0-15 4,8 3 0,5 1,5 72 Ponto 81 - Lat 15°59'S e long 52°18'WGr 
50-70 5,0 1 2,0 0,8 33 

R d méd case Q-15 5,1 10 0,6 1,0 60 Ponto 82- La! 15°54'S e long 51 °50'WGr 

A e méd/arg 0-30 6,2 11 0,0 7,5 145 Ponto 83- Lat 15°53'S e long 52°12'WGr 
50-70 6,3 5 0,0 6,8 81 

PVd médJarg 0-15 5,4 3 0,2 1,0 117 Ponto 84- La! 15°52'S e long 52°06'WGr 
45-65 5,3 1 0,5 0,4 16 

HGP darg 0-15 4,7 17 1,8 1,5 67 Ponto 85- Lat 15°51'S e long 51°56'WGr 
50-90 4,4 3 2,8 2,5 58 

AQd Q-20 4,5 2 0,1 0,5 22 Ponto 86- La! 15°05'S e long 51 °56'WGr 
80-120 4,7 1 0,1 0,4 6 

LV d arg 0-10 5,0 2 0,3 0,6 45 Ponto 87- Lat 15°53'8 e long 52'51'WGr 
40-80 4,9 - 0,7 0,7 18 

C d médJarg 0-18 5,5 8 0,1 1,6 39 Ponto 88 - La! 15°54'S e long 51 °50'WGr 
40-70 5,0 - 0,4 0,4 17 

LE a arg 0-10 5,0 6 0,2 1,5 69 Ponto 89 - La! 15°38'S e long 51 °45'WGr 
SD22-Y-D 40-85 5,5 3 1,5 0,7 39 

A e arg 0-15 4,5 10 1,6 5,6 25 Ponto 90- Lat 15°21'S e long 51°41'WGr 
50-80 5,5 16 0,0 7,5 133 

AQd Q-10 5,3 25 0,4 0,5 25 Ponto 91 - La! 15'16'S e long 51 °37'WGr 
50-100 5,2 3 0,4 0,4 8 

AQd Q-12 5,6 10 0,0 1,5 45 Ponto 92- Lat 15°36'S e long 51 °35'WGr 
48-96 5,6 2 0,3 1,5 23 

LE d arg 0-15 5,8 5 0,0 3,8 73 Ponto 93- Lat 15°50'S e long 51 '28'WGr 
35-75 5,7 2 0,4 1,0 84 

PVdarenJméd 0-10 5,8 15 0,0 2,7 42 Ponto 94- La\ 15'50'S e long 51 °26'WGr 
40-60 5,3 2 0,2 1,4 44 

A d arg 0-25 5,1 16 0,0 6,6 66 Ponto 95 - Lat 15°01 'S e long 51°21 'WGr 
37-73 4,7 9 2,0 6,1 45 

HGP d arg/ 0-45 4,8 30 0,5 5,0 53 Ponto 96- Lat 15°15'S e long 51 '04'WGr 
méd 45-65 4,7 4 0,8 2,3 73 

LVd 0-20 5,5 1 0,1 1,2 50 Ponto 97- La\ 15°33'8 e long 50°40'WGr 
méd 60-80 5,4 - 0,1 0,3 14 

C d arg case 0-15 5,9 2 0,1 1,5 122 Ponto 98- La\ 15°27'8 e long 51 °24'WGr 
15-45 5,4 1 0,6 0,7 39 

PE méd)arg 0-20 5,8 2 0,0 7,1 61 Ponto 99- Lat 15°48'S e long 50°16'WGr 
SD22-Z-C case 60-80 5,8 1 0,0 3,1 31 

R e arg case 0-10 5,8 5 0,0 8,8 90 Ponto 100- La! 15°4 7'S e long 50°06'WGr 

PE médJarg 0-20 5,9 1 0,0 7,5 36 Ponto 101- La\ 15°53'8 e long 50°05'WGr 
case 2Q-60 6,0 1 0,0 4,4 30 

SD22-Z-D R d arg case 0-15 5,0 2 0,9 0,9 126 Ponto 102- Lat 15°29'S e long 48°13'WGr 

TABELA3111 
Classificação atualizada dos perfis de solos do Mapa Esquemático de Solos das Regiões Norte, Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil 

(EMBRAPA Centro de Pesquisas Pedológicas, 1975) 

No Mapa Esquemático de Solos das Regiões Norte, No relatório do RADAMBRASIL 
Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil 

Descrição de campo No Classificação No Classificação 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico textura argilosa fase fio- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade bai-
22GO (PRO-AG) 69 resta semicaducifólia (intermediário para Laterítico Bruno- A ver- 160 xa A chernozêmico textura argilosa relevo ondulado 

melhado) 

21 GO (PRO-AG) 23 Laterítico Bruno-Avermelhado eutrófico textura argilosa fase 163 Terra Roxa Estruturada eutrófica Achernozêmico textura argilosa 
floresta semicaducifólia relevo suave ondulado 
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TABELA31V 
Classificação atualizada dos perfis de solos do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Microrregião do Mato Grosso Goiano 

(Goiás Secretaria da Agricultura Projeto Zoneamento Agrícola, 1977) 

No Levantamento de Reconhecimento dos Solos No relatório do RADAMBRASIL 
da Microrregião do Mato Grosso Goiano 

No Classificação Unidade No Classificação 

G0-25 Latossolo Vermelho-Escuro Uruana 159 Latossolo Vermelho-Amarelo A moderado textura argilosa 

relevo plano 

G0-26 Litossol Serra Dourada 149 Solo Litólico distrófico A moderado textura média cascalhenta 
relevo forte ondulado 

G0-27 Podzólico Vermelho-Amarelo Morro Agudo 151 Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa com cascalho relevo ondulado 

G0-28 Brunizém Avermelhado fase pedregosa Cachoeirinha 156 Terra Roxa Estruturada eutrófica Achernozêmico textura argilosa 
com cascalho fase pedregosa relevo forte ondulado 

G0-29 Terra Roxa Estruturada Latossólica Rubiataba 155 Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica A moderado textura 
muito argilosa relevo ondulado 

G0-30 Podzólico Vermelho-Amarelo Nova América 152 Podzólico Vermelho-Amarelo á li co argila de atividade baixa A mo-
derado textura média relevo forte ondulado 

G0-31 Terra Roxa Estruturada Rialma 158 Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura muito 
argilosa relevo forte ondulado 

G0-32 Cambissol Plíntico Caiamar 154 Cambissolo á li co argila de atividade baixa concrecionário plíntico 
A moderado textura média cascalhenta relevo suave ondulado 

G0-39 Brunizém Avermelhado Geres 162 Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura argilosa 
cascalhenta relevo ondulado 

G0-40 Aluvial Cirilãndia 165 Solo Aluvial distrófico argila de atividade alta A moderado textura 
indiscriminada relevo plano 

TABELA 3 V 
Classificação atualizada dos perfis de solos do Levantamento de Reconhecimento dos Solos da Ilha do Bananal 

(Cecília et alii, 1978) 

No Levantamento de Reconhecimento dos 
Solos da Ilha do Bananal 

NO Classificação 

IB-ü1 Latossolo Amarelo Plíntico 

IB-02 Glei Húmico 

IB-03 Latossolo Amarelo Plíntico 

IB-04 Cambissolo arenoso 

IB-05 Laterita Hidromórfica concrecionária 

3.9.1 - Sfmbolos e abreviações usados nas Tabelas 3.1 e 3 11. 

A -Solo Aluvial 
AO - Areia Ouartzosa 
BV - Brunizém Avermelhado 
C - Cambissolo 
HGP - Glei Pouco Húmico 
HL Laterita Hidromórfica 
LA - Latossolo Amarelo 
LE - Latossolo Vermelho-Escuro 
LR - Latossolo Roxo 
L V - Latossolo Vermelho-Amarelo 
LVP - Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico 
PE - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

Unidade 

Carajá 

Varjão 

Jaburu 

Capão de Areia 

Caracol 

RE 
se 
TR 
TRL 
TS 
a 
ab. 
aren 
arg. 
B 

PE L - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Latossólico 

c/ 
case 
chern 
cn 

PV - Podzólico Vermelho-Amarelo d 
PVL - Podzólico Vermelho-Amarelo latossólico e 
R -Solo Litólico f 

No relatório do RADAMBRASIL 

No Classificação 

11 Latossolo Amarelo álico plíntico A moderado textura média re-
levo plano 

15 Laterita Hidromórfica eutrófica argila de atividade baixa A mode-
rado textura argilosa relevo plano 

12 Late ri ta Hidromórfica eutrófica argila de atividade baixa A mode-
rado textura argilosa relevo plano 

13 Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A moderado tex-
tura média relevo plano 

14 Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa 
concrecionário plíntico A moderado textura média relevo plano 

- Regossolo 
-Solo Concrecionário 
-Terra Roxa Estruturada 
- Terra Roxa Estruturada latossólica 
- Terra Roxa Estruturada Similar 
- álico 
- abrúptico 
- textura arenosa 
- textura argilosa 
- horizonte B 
-com 
- cascalho ou cascalhenta 
- chernozêmico 
- concrecionário 
- distrófico 
- eutrófico 
-fase 
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ind. 
lat. 
marg. 
mcasc. 
méd. 
ped. 
plínt. 
proem. 
Ta 
Tb 
I 

- textura indiscriminada 
- latossólico 
- textura muito argilosa 
- muito cascalhenta 
- textura média 
-pedregosa 
- plíntico 
- proeminente 
- argila de atividade alta 
- argila de atividade baixa 
-textura do A sobre textura do B. 

Nota: quando não for citado o tipo de horizonte A nestas tabelas, 
subentende-se que estes são do tipo moderado. 
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A-Perfil de Latossolo Roxo dis· 
trólico A moderado textura argilo· 
sa relevo suave ondulado Folha 

SD22·Z.·B Outubro/79 

B - Perfil de Terra Roxa Estrutura· 
da eutróflca A chernozêmico lax· 
tura multo argilosa relevo ondula· 
do Folha SD 22·Z·B Setembro/79 

ESTAMPA 31 
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ESTAMPA 311 

502/PEDOLOGIA 

A - Pertll de Terra Roxa Estru· 
turada eutrófica A chernozêmico 
textura argilosa relevo suave on· 
dulado Folha SO 22·Z·D Outu· 

B- Pertll de Podzólico Vermelho· 
Amarelo Eutrófico argíla de ativi· 
dade baixa A moderado textura 
média cascalhenta/argilósa rele· 
vo ondulado Folha SD 22·Z·B Se· 

tembro/79 

bro/79 



A - Perfil de Podzóllco Verme I~ 
AmarelO dlstrólico argila de ativida
debalxaAmoderadotexturamédiat 
argilosa relevo ondulado Folha 

50.22·2-0 Outubfo/79 

8 - Pcrlil de Podz61ico Verme· 
lho-Amarelo distrófico argila de ati
vidade baixa concrecionário A mo
derado hlxtura média cascalhen· 
ta/argilosa com cascalho fase pe
dregosa relevo ondulado Folha 

SO 22-X-8 Maio/79 

ESTAMPA3111 
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ESTAMPA31V 

504/PEDOLOGIA 

A - Perfil de Cambissolo distrõfíco argila de atividade baixa A moderado textura média muito cascalhenta relevo 
ondulado Folha SD 22-Z-D Outubro/79 

B- Pertot de Cambissoto dtstrótíco 
argila de atividade baixa A modera
do textura média muito cascalhen
ta/média cascalhenla fase pedre
gosa relevo ondulado Folha 

$022-X-6 Maio/79 



A-Perfil de Laterita Hidromór· 
fica àlica argila de atividade baixa 
A moderado textura média/argilo· 
sa relevo plano Folha SO 22·X·C 

B- Perfil de Solos Concrecioná· 
rios distróficos com B latossólico A 
moderado textura média relevo 
plano Folha SO 22·X·C Maio/79 

Agosto/79 

ESTAMPA3V 
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ESTAMPA 3VI 

506/PEDOLOGIA 

A- Panorâmica de Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa relevo plano. arado para 
plantio de arroz e milto Folha SO 22·Z-8 Setembro/79 

B- Panorâmica da área da unidade de mapeamento LVdS Folha SD 22·Z·O Outubco/79 



A - Panorâmica de cultura de arroz sobre Latossolo Vermelho·Amarelo distrófico concreclonário A moderado 
textura argilosa relevo plano Folha SD 22·X·B Maio/79 • 

B - Panorâmica de pastagom formada em Podzólico vermelho·Amarelo Eutrótlco argila de atividade baixa A mo· 
derado textura média/argilosa relevo ondulado Folha SO 22·Z·B Setembro/79 

ESTAMPA 3VII 
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ESTAMPA 3 VIII 

508/PEDOLOGIA 

A- Panorâmica de pastagem formada em Podzólíco Vermelho·Amarelo distrótico argila de alividade baixa A mo· 
derado textura média/argilosa relevo suave ondulado Folha SD 22·Z·B Setembro/79 

B - Panorâmica de pastagem natural em Glei Pouco Húmico distrótico argila de atividade baixa A 111oderado tex
tura indiscriminada relevo plano Planície de inundação do rio Tocantins Folha SD 22·X·B Maio/79 
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RESUMO 

O presente estudo retrata os aspectos fitogeográficos da Folha SD.22 
Goiás, localizada entre os paralelos 12° e 16°S e os meridianos 48° e 
54°WGr. Representa uma área de, aproximadamente, 286.770 km 2

. A 
utilização de mosaicos semicontrolados de imagens de radar (escala 
1 :250.000), auxiliada pelas imagens Landsat e operações de campo, 
propiciou a elaboração do Mapa de Vegetação. Foram identificadas as 

,seguintes regiões fitoecológicas: Savana (Cerrado), Floresta Estacionai 
Semidecidual e Flo[esta Estacionai Decidual, além das Áreas de Ten-

são Ecológica (Contatos). Baseando-se nas variações de caráter fisionô
mico-estrutural, subdividiram-se as regiões ecológ1cas em formações e 
subformações, as quais constituíram as unidades básicas de descrição 
fisionômico-ecológica, além da respectiva análise do potencial econô
mico, que compõe o Apêndice I deste relatório. 

A análise climática, baseada na relação P,;;:; 2T (Bagnouls & Gaus
sen, 1957), evidenciou a existência de áreas com 4 e'5 meses secos 
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ABSTRACT 

This report shows the phytogeographical aspects of the Sheet SD.22 
Goiás. The area studied encompasses 286.770 km 2 , comprised bet
ween parallels 12° and 16° latitude South and meridiens 48° and 54° 
longitude west of Greenwhich. 

Mapping was based on interpretation of radar imagery on a scale 
of 1 :250.000 complemented by other sensors, field checking and an 
adequate methodology which allowed a physiognomic·ecologic classi-
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fication of Savanna (Cerrado), Seasonal Semideciduous and Deci
duous Forest yonder Ecological Tension Areas. 

Based on the variation of physiognomic-structural character, it was 
possible to identify the ecological regions in formations and subfor
mations. Economic resources of vegetation are emphasized and pre
sented on Appendix I. 

Bioclimatic mapping was performed on the Bagnouls and Gaussen 
(1957) classification showing areas whith 4 and 5 dry months. 



4.1 -ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4.1.1- INTRODUÇÃO 

A Folha SD.22 Goiás, limitada pelos paralelos 12° e 16°S e os meridia· 
nos 48° e 54°WGr., cobrindo superHcie aproximada de 286.770 
km2, abrange, parcialmente, os Estados de Mato Grosso e Goiás, as
sim como o Distrito Federal, configurando-se como a parte mais cen
tral do Brasil. 

Primordialmente, este trabalho consistiu na delimitação das uni
dades fisionõmico-florlsticas a nível regional, onde se procurou defi
nir os elementos básicos essenciais para avaliação dos recursos vege
tais, principalmente de sua biomassa parcial (considerou-se apenas a 
parte aérea do vegetal). Estudos desta natureza propiciam adequada se
leção de áreas para futuros empreendimentos agropastoril-industriais, 
resguardando-as de possíveis efeitos de desequilíbrio do ecossistema 
Ressalta-se que as informações contidas nesse estudo estão limitadas 
pela escala do trabalho. 

O mapeamento da vegetação foi calcado no Sistema Fitogeográ
fico Brasileiro (Brasil. DNPM. Projeto RADAMBRASIL, 1980), que 
é baseado nos mais modernos sistemas internacionais, adaptados às 
condições brasileiras, e com a experiência adquirida pela Equipe de 
Vegetação do Projeto RADAMB R ASI L. Utilizaram-se basicamente as 
imagens de radar, auxiliadas por imagens Landsat, levantamentos de 
campo e pesquisa bibliográfica. 

A vegetação em apreço está compreendida integralmente na Zona 
Neotropical, caracterizada por um clima tropical de elevadas tempera
turas médias e precipitação estacionai marcada por perlodo com défi
cit hídrico de 4-5 meses no balanço ombrotérmico anual. Neste 
contexto sobressaem as diversas fisionomias da Região Fitoecológica 
da Savana (Cerrado). A atuação de fatores locais, de ordem litológica, 
pedológica e de relevo, é o parâmetro usado para explicar a ocor
rência de disjunções florestais e de Áreas de Tensão Ecológica (Conta
tos). 

Paralelamente aos trabalhos de amostragem volumétrica e florísti
ca desenvolvidos na área, reuniram-se coleções que foram encaminha
das ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para identificação sob a 
orientação da Ora. Graziela Maciel Barroso. 

As atividades desenvolvidas pelos técnicos ficaram assim distribui
das: Luiz Alberto Dambrós e Alfeu de Araújo Dias, na interpretação 
das imagens (radar e Landsat), trabalhos de campo, elaboração do ma
pa de vegetação e redação do relatório fitogeográfico; Benedicta Ca
tharina Fonzar, no estudo climático; Luiz Carlos de Oliveira Filho, na 
análise estatística de dados; Henrique Pimenta Veloso e Luiz Góes
Filho, na orientação; Rui Lopes de Loureiro, na coordenação das 
atividades. 

Este estudo teve ainda a participação dos técnicos: Hortensia Pou
sada Bautista, Marli Pires Morim de Lima e Angela Maria Studart da 
Fonseca Vaz, na identificação do material botânico; José Geraldo 
Guimarães, João Paulo de Souza Lima, Edison Mileski e Maria Tere
zinha Martins da Silva, nos trabalhos de campo. 

4.1.1.1 - Caracterização geral 

A Folha SD.22 Goiás estende-se por parte dos Estados de Goiás e Ma
to Grosso, que são divisados pelo rio Araguaia, englobando ainda uma 
parcela do Distrito Federal. 

Toda a área evidencia, em seu regime climático, 4 a 5 meses secos 
(maio-setembro). As temperaturas médias anuais variam de 20° a 
26°C, de acordo com a altitude. As precipitações médias anuais va
riam de 1.800 mm, no alto Xingu, diminuindo até 1.200 mm no leste 
e sudeste. 

O perfi! geomorfológico apresenta formas de relevo elevadas a leste 
e oeste do trato e uma superfície rebaixada na parte central. 

As maiores elevações encontram-se nos residuais do Pré-Cambri 
ano, do Planalto do Alto Tocantins e Planalto de Bras(lia (vide 2 -
Geomorfologia) a sudeste da área, com altitudes pouco superiores a 
1.200 m. A cobertura vegetal dominante é Savana Arbórea Aberta, 
tendendo em alguns lugares para Savana Parque e Savana Gramínea-

Lenhosa; nos vales, essa vegetação torna-se mais densa devido, princi
palmente, ao fator umidade. 

As cotas altimétricas apresentam valores decrescentes de sul para 
norte e de leste para oeste até a Depressão do Araguaia e a Planície do 
Bananal, com cerca de 200-400 m. 

A Planície do Bananal configura-se como uma área pendente de 
inundação sazonal. Seus terrenos são do Terciário-Quaternário, de 
solos hidromórficos e com vegetação peculiar. A vegetação arbórea 
dos parques de Cerrado aglomera-se sobre pequenas elevações, tipo te
sos, normalmente acompanhando termiteiros. 

A noroeste ergue-se o Planalto dos Parecis, de cobertura cenozóica 
(vide 1 - Geologia), com cerca de 300-600 m de altitude. É onde 
correm os formadores do rio Xingu: Coluene, Sete de Setembro, Cu
risevo, Batovi, Ronuro e outros Neste planalto estão as maiores ex
tensões cont(nuas de florestas da área, ocorrendo em forma de conta
to da Floresta Ombrófila Aberta com a Floresta Estacionai Semideci· 
dual. 

Ainda na parte oeste, encontra-se o Planalto dos Guimarães, onde 
predominam os arenitos paleozóicos com níveis altimétricos variando 
de 350 a 700 m. A Savana Arbórea Aberta é a cobertura vegetal dom i 
nante, interrompida apenas pelos contatos da Floresta Estacionai Se
midecidual e da Savana Arbórea Densa (Cerradão) nas superfícies re
baixadas. Neste planalto concentram-se os formadores do rio das Mur· 
tes, que, a princípio, corre de oeste para leste até encontrar a Depres
são do Araguaia, seguindo depois, através dela, na direção norte. 

Entre esses dois planaltos figura a Depressão lnterplanáltica de Pa
ranatinga, caracterizada pelos arenitos da Formação Diamantino (vi
de 1 - Geologia), com Cambissolos álicos (vide 3 - Pedologia), sendo 
a vegetação de Savana Parque 

No restante da área, predominam as superfícies planas dos interflú· 
vias tabulares, com solos principalmente do tipo Latossolo Vermelho
Amarelo, distróficos e vegetação de Savana. Fatores pedológicos lo
cais respondem pela ocorrência de florestas e Áreas de Tensão Ecoló
gica (Contatos). 

A ocupação demográfica é mais acentuada na parte do Estado de 
Goiás, aproveitando principalmente o eixo da BR-153 (Belém-Bra
sília). Coincidentemente, as áreas mais densamente ocupadas repre
sentam as antigas formações florestais, presumivt:lmente de solos m::lis 
férteis 

4.1.2- METODOLOGIA 

A metodologia empregada para o levantamento da vegetação da Folha 
SD.22 Goiás seguiu as normas e técnicas já delineadas pelo Projeto 
RADAMBRASI L, utilizadas nos mapeamentos anteriores. Consta, 
basicamente, de interpretação preliminar das imagens de radar com 
aux flio dos demais sensores, trabalhos de campo com inventários vo
lumétricos e flor(sticos, revisão bibliográfica e reinterpretação 

4.1 2 1 - Interpretação da vegetação nas imagens de radar 

A interpretação consiste no exame dos mosaicos semicontrolados de 
imagens de radar, na escala 1 :250.000, que representam uma área que 
engloba 1°00' de latitude por 1°30' de longitude. São também utiliza
das faixas destas mesmas imagens que permitem a obtenção de pseu
do-estereoscopia. 

A opção do Projeto RADAMBRASIL, empregando o radar (Radio 
Detection and Ranging) para a obtenção das imagens, permitiu uma 
base contínua e uniforme, sem a influência negativa da eventual ocor
rência de nuvens, freqüentes na faixa intertropical e que impressionam 
os demais sensores. 

4 1.2.1.1 - Interpretação preliminar 

A separação das diferentes formações vegetais baseou-se principalmen
te nas variações de tonalidade e textura, de conformidade com as for
mas de relevo e drenagem. 
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Quase sempre esta separação resulta em padrões conhecidos, corno 
por exemplo: para a Savana, uma tonalidade cinza-claro e textura fina 
representam a formação arbórea aberta; com textura um pouco 
mais grossa tem-se o Cerradão; a tonalidade cinza-escuro retrata áreas 
encharcadas das depressões, representadas normalmente pela fisiono· 
mia de Parque; enquanto as áreas campestres naturais, além de textura 
muito fina, apresentam tonalidade muito clara. As fisionomias flores· 
tais ostentam textura grossa bem distinta. Áreas Antrópicas com pas· 
tagens e agricultura são facilmente separâveis devido aos delineamen· 
tos quase sempre retos; refletem tons que variam de cinza médio até o 
cinza bem escuro, denunciando os estágios de ocupação do solo (des· 
nudo, com culturas recentes, culturas perenes etc.l; a textura é sempre 
muito fina, exceto em áreas de reflorestamento ( Figs. 4 .1 a 4.4). 

Áreas com dúvidas na interpretação são assinaladas para posterior 
definição em campo e aquelas com menos de 1 cm1 não são conside· 
radas ou são agrupadas em encraves de formações diversas, em função 
da escala de publicação. 

4.1.2.1 .2 - Reinterpretação 

Após concluídos os levantamentos de campo e a revisão bibliográfica 
e sanadas todas as dúvidas, procede-se à reinterpretação com a coloca· 
ção de legendas. A legenda pode ser dupla e até tripla, para represen· 
taras diversas unidades fisionômicas. No mapa final ( 1 :1.000.0001. en· 
tretanto, só aparecerá a fisionomia dominante. 

Nesta fase utilizam-se também as imagens Landsat I 1 :500.000). 
que se mostram muito úteis na identificação de Áreas Antrópicas e de· 
fit1ição de alguns contatos. 

A seguir, as Folhas são reduzidas por processo automático e inte· 
gradas na escala 1:1.000.000, com o del ineamento sendo lançado na 
base cartográfica lblue·linel. para a confecção do mapa final a cores. 

4.1.2.2 - Integração fisionômico-ecológica 

A interpretação da vegetação correlacionada com diferentes aspec· 
tos geomorfológicos e litológicos permitiu levantar as diversas forma-

,., 
Fig. 4.1 -Padrões de imagem de radar. Contato Floresta Ombrófila!Fioresta Esta· 
cional (0Nc/Fse + Asc), com predomínio da Floresta Estacionai Semidecidual Sub
montana; Formação Pioneira Herbácea (PHs); Formação Pioneira Arbustiva (Pas); 
Formação Arbustiva com palmeiras (Pap); Floresta Estacionai Semidecidual Aluviat 

(Fae). Folha SD22·V·A. 
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ções que coincidem com as grandes ut;lidades fisionômico-ecológicas 
Separam-se assim, por exemplo, as formações florestais: Floresta Alu· 
vi ai -ocupa as planfcies fluviais do Quaternário recente; Floresta Sub· 
montana - ocupa quase sempre· as áreas pré-cambrianas e superff· 
cies elevadas. 

Já as formações de Savana ocupam todos os compartimentos das 
mais variadas formas geomorfológicas e eras geológicas. 

4.1.2.3 - Levantamento da vegetação 

Para a efetivação dos trabalhos de campo usaram-se basicamente os 
deslocamentos terrestres, aproveitando-se a malha rodoviária e os rios 
navegáveis que cortam a área. 

Nestas operações foram realizadas mensurações (inventários), des· 
crição dos ambientes, coleta de material botânico e documentação fo· 
tográfica. No campo utilizaram-se cópias offsers das imagens de radar 
(1 :250.000), onde os ambientes tinham sido previamente assinalados. 

4.1.2.3.1 -Pontos de coleta botânica 

Procurou-se coletar todo material botânico fértil, não identificado in 
loco e considerado importante pela freqüência ou pela caracterização 
do ambiente. Foi efetuado um total de 163 pontos de coleta, repre
sentando várias centenas de espécies. 

Em geral, nesses pontos procedeu·se também à descrição fisionô· 
mico-ecológica da vegetação, observando-se a ocorrência de palmeiras, 
regeneração natural, antropismos, solo e relevo, entre outros aspectos. 
O material herborizado foi identificado por técnicos da Divisão de V e· 
getação do Projeto RADAMBRASIL no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, sob a orientação da Ora. Graziela Maciel Barroso. 

Nas citações do texto diferenciam-se as plantas coletadas das não 
coletadas do seguinte modo: plantas identificadas em laboratório
consta o epíteto científico se possível seguido do nome vulgar entre 
parênteses; e plantas identificadas no campo -consta o nome vulgar 
seguido de epíteto científico entre parênteses. 

Fig. 4.2 - Padrões de imagem de radar. Contato Savana/Floresta Estacionai (SNc/Sas 
+ Cse + Sps + Sd), com predomínio da Savana Arbórea Aberta; Savana Arbórea 
Aberta (Sas); Savana Arbórea Aberta com floresta·de·galeria (Sal); Savana Parque 

(Sps); Savana Parque c-om floresta·de·galeria (Spf). Folha SD.22·X·D. 



Fog 4.3- PadrOes de omagem de radar Contaro Savana/Floresta Estacionai 
(SNc/Sd + F se + Sas). com predomínio de Savana Arbóreo. Densa; Savana Arbórea 
Aberta (Sas): Savana Arbórea Aberta com lloresta·de·galeroa (Sal); Savana Parque com 

lloresta·de·galeroa (Spl); Agropecuórlo (Ap) Folha S0.22·Y·A. 

COLETORES DO PROJETO HAU AMBRASIL NA FOLHA SD.22 
GOlAS 

Luiz Alberto Dambrós - Começ·ou sua coleção na área em feve· 
reiro/78, concluindo-a em outubro/80, com 182 exemplares. 

José Geraldo Guimarães - Fez coletas na área em março/81 , reu· 
nindo 145 exemplares. 

Alfeu de Araújo Dias - Fez coletas na área no período outubro/78 
- novembro/80, reunindo 80 exemplares. 

João Paulo de Souza Uma - Fez coletas na área em março/78, 
reunindo 66 exemplares. 

Edison Mileski - Fez coletas na drea em abri l/80, reunindo 9 
exemplares. 

4.1.2.3.2 - Pontos de inventário 

A unidade de amostra do inventário é um ret~ngulo de 250m de com· 
primento pOr 20m de largura, perfazendo uma drea de 0,5 ha. 

O inventário foi realizado por equipe composta basicamente por 
um engenheiro florestal, responsável pelo levantamento, um auxiliar 
com prétíca de botánica e um p icadeiro. 

Todo trabalho de inventário é seguido de detalhada descrição da 
formação e do local amostrado, que deve conter: observações sobre a 
ocorrência de palmeiras, grau de brotação ou regeneração natural , 
com citação das espécies, antropismos, solo e relevo, entre outros as· 
pectos. 

A) Inventário em áreas florestais 

Consta da mensuração e identificação pelo nome vulgar de todos os 
indiv(duos arbóreos, com circunferência > 50 em à altura do peito 
(1,30 m). Mede-se a altura comercial (a do fuste indiviso e industrial· 
mente aproveitável) e considera-se a sanidade da madeira. 

Bl Inventário em áreas de cerrado 

~ a medição e identif'ICação de todos os indiv lduos das fisionomias ar· 
bórea densa (Cerradão) e arbórea aberta (Campo Cerrado), com cir· 

Fog. 4.4 - PadrOesde omagemde radar.ContatoSavana/Fioresta Estacionai(SN.:/ Fae 
+ Sps + Sd. SNC/Sal + Fse + Sd e SNc/Fse -r Sd + Sasl. com predomínoo da 
Floresta Semoclecoduat Atuvoal, Savana Arbórea Aberta com lloresta·de·galerla o 
Floresta Estacionai Semodecldual Subrnon tana. respectovamenle; Savana Arbórea 
Aberto (Sas); Savana Parque com llorcsta·de·gal"ria (Spl); Agropecuária (Ap). Folha 

SD.22·Y·O, 

cunferência > 30 em, entre O e 30 em do colo, registrando·se a altura 
total. 

4.1.3 - SISTEMA FITOGEOGRÁFICO BRASILEIRO 

A Div1são de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL, baseada na ex· 
períéncia adquirida no mapeamento de vege tação com aplicação de 
sensoriamento remoto {radar) e de conformidade com os mais moder· 
nos sistemas de classi f icação f i togeográ f ica adotados para as fisiono
mias intertropicais da América, África e Ásia, elaborou o documento 
Fitogeografia Brasileira - Classificação Físionómico-Ecológica da Ve· 
getação Neotropical (Brasil . DNPM. Projeto RADAMBRASIL, 19801. 

Este sistema possibi lita uma fltogeografia a nlvel de .formação, 
muito bem delineada pelas formas biológicas caracterlsticas. 

Com base no referido documento conceituar-se-ão as regiões e for· 
mações fitoecofógicas que ocorrem na Folha SD.22 Goiás. 

4.1.3.1 - Região da Savana (Cerrado) 

O conceito de Savana é mui to antigo e originário da Venezuela. No 
século XV foi levado para a África pelos natural istas espanhóis e ar con· 
cei tuada como lhano : formação herbácea graminosa contínua, em ge· 
r ai coberta de plantas lenhosas. No Brasi l remonta aos estudos de War· 
ming (1973) em lagoa Santa, que designou esta vegetação de Campos 
Cerrados, designação adotada por Rawitscher, Ferri e Rachid (19431 
e seus seguidores. Ultimamente, este concei to vem sendo reformulado 
por Veloso. Japiassu e Góes-Filho (1973) e Veloso et a/ii (1974 e 
19751. 

Assim, a Savana pode ser definida como sendo uma vegetação xe· 
romórfica com fisionomias diversas, de arbórea densa, éom porte qua
se florestal, a gramíneo·lenhosa, f isionomia essencialmente campestre. 

A flora destas formações é pantropical. Predominam as paleotró
picas, como Gramineae, Composi tae, Bignoniaceae, Myrtaceae, Mal· 
pighiaceae, Palmae, Rubiaceae, Melastomataceae, Apocynaceae, An· 
nonaceae e algumas neotropicais como Caryocaraceae, Vochysiaceae e 
outras. São geralmente representadas por gêneros comuns às florestõs 
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higrófilas, porém com espécies endêmicas adaptadas a um clima mais 
seco e deficiências pedológicas resultantes do alto teor de aluminio. 

A vegetação lenhosa apresenta os brotos foliares bem protegidos, 
casca grossa, rugosa (corticosa), órgãos de reserva subterrâneos, nor
malmente profundos (xilopódios) e folhas bem desenvolvidas, pilosas 
ou esclerófilas. 

4.1.3.1.1 - Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

No Brasil é conhecida popularmente por Cerradão e sua principal ca
racterística estrutural é arbórea (até 10 m). É uma vegetação xero
mórfica, de esgalhamento profuso, provida de grandes folhas coriá
ceas, perenes em sua maioria e com casca corticosa. Não apresenta es
trato arbustivo nítido e o estrato graminoso é distribuído em tufos 
dispersos, entremeados de plantas lenhosas raquíticas e palmeiras. Em 
algumas comunidades especialmente desenvolvidas ou protegidas po
de haver estrato superior, pouco mais alto, com algumas árvores atin
gindo até mais de 15m de altura. 

4.1.3.1.2 -Savana Arbórea Aberta 

É uma formação campestre com arvoretas {scrub), exclusiva das áreas 
areníticas lixiviadas, em geral queimadas todos os anos. Sua estrutura 
arbórea é mais aberta e baixa, em relação ao Cerradão. No Centro-Oes· 
te brasileiro é chamada de Campo Cerrado e é caracterizada por um 
contrnuo tapete gramíneo-lenhoso, entremeado de árvores gregárias, 
geralmente raquíticas e muito tortuosas, com cerca de 4·5 m de altura 
(Est. 4.1 Al. 

Suas espécies arbóreas caracterfsticas variam de acordo com a posi
ção geográfica; em Goiás e Mato Grosso, por exemplo, predominam os 
paus·terras {Qua/ea spp.). 

4.1 .3.1 .3 - Savana Parque 

Individualiza-se por fisionomia campestre intercalada de árvores mui
to espaçadas e raquíticas. Pode ser formação natural ou resultar de 
ação antrópica. Quando natural delimita-se pelas áreas encharcadas 
das depressões e onde eventualmente predomina uma espécie gregária, 
como por exemplo a Byrsonima sp. na Planície do Bananal. O parque 
antrópico por sua vez é encontrado em toda Savana alterada pela de
vastação, principalmente pelo fogo que seleciona um pequeno núme· 
rode arvoretas, bastante espaçadas entre si. 

4.1.3.1.4- Savana Gram íneo-Lenhosa 

É uma formação essencialmente campestre, entremeada de plantas le· 
nhosas anãs, mas sem cobertura arbórea fanerofítica, a não ser a fai
xa da floresta-de-galeria, que eventual mente serpenteia pela forma· 
ção, acompanhando os drenas. 

4.1.3.2 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

O conceito de Floresta Estacionai Semidecidual é de Schimper (1903) 
que a denominou de "floresta-de-monções". Esta floresta apresenta 
uma estrutura caracterizada pela queda parcial da folhagem de suas 
árvores mais altas, embora na sua maioria apresente-se com aspecto 
sempre verde, juntamente com os arbustos e arvoretas da submata. 

Essa estacionalidade está ligada ao clima de duas estações bem di
ferenciadas, uma chuvosa torrencial e outra seca ou de menor índice 
pluviométrico. A maioria de seus elementos lenhosos tem as gemas ve· 
getativas protegidas (escamas e/ou pêlos), sendo as folhas adultas es
clerófilas perenes ou membranáceas deciduais. Seus troncos apresen
tam-se normalmente com súber espesso e rugoso. 

4.1.3.2.1 - Floresta Aluvial 

Ocorre nas planícies fluviais quaternárias, em áreas de clima bem de
marcado por estação seca. Sua estrutura é semelhante à das "florestas· 
ciliares" de todos os rios, diferindo-se floristicamente pelas posições 
geográficas diversas. É constitu (da normalmente de vicariantes homó
logos amazônicos. 
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4.1.3.2.2 - Floresta Submontana 

Na Folha SD.22 Goiás, recobre os terrenos do Terciário e do Pré-Cam
briano com níveis altimétricos, situados acima dos 150m. 

Sua principal caracterfstica é a decidualidade de 20 a 50% das es
pécies componentes do dossel arbóreo. Estruturalmente apresenta-se 
com árvores altas e fustes normalmente finos e retil rneos. Nessa for
mação existe uma densa submata de arbustos, além de enorme quanti
dade de plântulas de regeneração. Dentre os arbustos destacam-se re
presentantes das famflias Myrtaceae, Melastomataceae e Rubiaceae. 

4.1.3.3 - Região da Floresta Estacionai Decidual 

Sua conceituação é semelhante à da região anterior, variando aJJenas 
a porcentagem da decidualidade foliar dus indivfduos dominantes que 
passa a ser superior a 50%, na época desfavorável. No presente trato, 
sua ocorrência coincide com litologias eruptivas básicas. Freqüente
mente, também, é encontrada revestindo áreas calcárias situadas no 
domfnio da Região da Savana (Cerrado). 

4.1.3.3.1 - Floresta Submontana 

Na área em estudo, esta formação corresponde ao chamado "Mato 
Grosso de Goiás". Suas principais referências e estudos são muito bem 
relatados nos trabalhos de Waibel (1948) e Faissol (1952). Na paisa
gem, esta formação caracteriza-se por diferenciar aspectos de maior 
ou menor decidualidade, dependendo do gregarismo arbóreo típico 
Na sua estrutura figuram muitas lianas e raras epffitas. 

4.1.3.4 -Áreas de Tensão Ecológica 

Nas áreas limítrofes entre vegetações diferentes, algumas vezes coin
cidindo com o contato de formações geológicas distintas, existe uma 
Área de Tensão Ecológica entre os tipos de vegetação que se conta
tam. Nestas áreas verificou-se uma mistura de espécies ou, mais comu
mente, encraves das formações próprias a cada regiã'o fitoecológica 
contígua. Freqüentemente ocorrem endemismos que melhor caracte
rizam estas áreas. 

A separação de formas fisionômicas diferentes, portanto, permitiu 
individualizar estas áreas como contatos em forma de encraves da Flo
resta Ombrófila/Fioresta Estacionai e da Savana/Floresta Estacionai. 
Na forma de mistura de espécies ocorrem Savana e Floresta Estacio
nai, delimitada apenas pela posiçã'o topográfica que ocupa. 

4.1.4- ESTUDO FISIONÔMICO-ECOLÓGICO 

4.1.4.1 -Súmula histórica 

Os primeiros estudos para o conhecimento fitogeográfico da Folha 
SD.22 Goiás remontam às viagens de exploradores europeus, princi
palmente a partir do século XVII. Ule (1947), botânico da Comissão 
Exploradora do Planalto Central do Brasil de 1894, descreve com ri
queza de detalhes parte da área em estudo e menciona as viagens de 
seus antecessores, como as de Saint-Hilaire em 1819, Pohl em 1820, 
Gardner em 1840, Burchell em 1828 e Weddell em 1845, entre outros. 

O reconhecimento dos grandes rios da área, como o Araguaia, To
cantins, Xingu e das Mortes, também propiciou relatos que de al
guma forma contríbu rram na interpretaçã'o das paisagens naturais. Ma
galhães (1863), por exemplo, em viagem ao Araguaia, procurava des
cobrir um sítio propício para construir uma cidade. Outros que tam
bém se utilizaram destas vias naturais foram: Coudreau (1897), Gastei
nau {apud Fonseca, 1880) e Weddell {apud Campos, 1944). 

Destas viagens resultaram relatos, alguns deles com apenas genera
lizadas descrições fisiográficas ou antropológicas. [Yeverrr-re-destacar, 
entretanto, Saint-Hilaire (1937), Pohl {apud Ule, 1947), Pilger {apud 
Hoehne, 1923) e Ule (1947), por terem conseguido reunir boas cole
ções botânicas referentes à área. 

De uma fase mais recente, nã'o podemos deixar de mencionar tra
lhas de naturalistas como Hoehne (1923) que, apesar de ter-se limita
do a áreas adjacentes, traz importantes contribuições ao conhecimen
to fitogeográfico do nordeste de Mato Grosso. 

Nebias (apud Soares, 1953) faz boas descrições, como acompa
nhante da "Expedição Bandeira Anhanguera, 1937". 



Sekelj (1946) apresenta ligeiras notas sobre a paisagem da região 
de Xavantina, serra do Roncador e ilha do Bananal. 

Veloso (1948) e Veloso & Strang (1970) tecem considerações sobre 
a vegetação de parte do Estado de Goiás e sobre a sua fitossociologia. 

Waibel (1948) comenta detalhadamente e vegetação e o uso da ter
ra no Planalto Central, descreve o mato de 1a classe, mato de 2a clas
se, Cerradão, Campo Cerrado, Campo Sujo e Campo Limpo. 

Faissol (1952) apresenta o melhor trabalho, especificamente sobre 
o "Mato Grosso de Goiás". O mesmo Faissol (1953),estudandoosudo
este do Planalto Central, correlaciona a vegetação aos solos. 

Soares (1953) traça com precisão os limites meridionais de ocor
rência da Floresta Amazônica, para fins de polftica econômica, no ter
ritório mato-grossense. 

Sick (1955) comenta com detalhes a região do médio rio das Mor
tes e divide as formações vegetais em cerrado, campo limpo, buritizal 
e mata. 

Galvão & Galvão (1955) descrevem as áreas tidas como amazônicas 
do Mato Grosso e Goiás. 

Kuhlmann (1960) descreve os tipos de vegetação da região Cen
tro-Oeste cujo trabalho é ampliado por Santos, lnnocêncio e Guima
rães (1977). 

Rizzini & Heringer (1962) publicam preliminares acerca das forma
ções vegetais no Brasil Central. 

Toledo (1962) descreve aspectos geomorfológicos e as formações 
vegetais da região ocidental do rio Araguaia, desde Barra do Garças, 
passando por Pindalba, Xavantina, Garapu, São Félix do Araguaia e 
Santa Terezinha. 

Ratter (1971) identifica três tipos de Cerradão no nordeste de Mato 
Grosso; neste trabalho descreve dois tipos, por ele denominados de "cer
radão de Hirtella glandulosa e cerradão de Magonia pubescens" 

Askew et ali i ( 1971 l estudam o solo e umidade locais para tentar 
explicar as áreas de contatos abruptos entre formações vegetais no 
nordeste de Mato Grosso. 

Outra fase bem distinta para o conhecimento desta parte do Brasil 
consta de trabalhos referentes à vegetação dos cerrados, de modo ge
ral, mas que se revestem de muita importância se considerarmos que o 
centro de nosso interesse situa-se na área core do cerrado brasileiro. 
Os estudos de Eugenio Warming em Lagoa Santa(MG) no pedodo de 
1863 a 1866 resultaram no primeiro trabalho realmente notável sobre 
este tipo de vegetação. Sua obra, "Lagoa Santa, Contribuição para a 
Geografia Phytobiológica", originalmente publicada em dinamarquês 
em 1892 e traduzida para o português por A Loefgren em 1908, foi 
recentemente reeditada. 

Rawitscher, Ferri e Rachid (1943) publicaram o primeiro trabalho 
experimental sobre a vegetação dos cerrados, desde então inúmeros ou
tros autores vêm se dedicando ao estudo deste tipo particular de vege
tação. Um importante histórico sobre estes trabalhos, envolvendo 
aspectos ecológicos, fitogeográficos e florfsticos, pode ser visto em 
Goodland & Ferri (1979). 

4.1.4.2- Chave de classificação fisionômico-ecológica na escala 
1:1.000.000 

A chave utilizada para a classificação fitoecológica foi idealizada por 
Veloso et alii (1974). Consiste num sistema aberto que possibilita a 
inclusão de novas feições à medida que estas forem aparecendo no 
decorrer do mapeamento. Esta chave é constitu Ida por letras-sfmbolo 
onde a primeira, maiúscula, corresponde à região fitoecológica. As le
tras subseqüentes, minúsculas, identificam a formação e subformação, 
respectivamente. 

Para representar as Areas de Tensão Ecológica onde se interpene
tram fisionomias nas áreas de ecotono, associam-se as letras-s(mbolo 
maiúsculas que identificam as regiões fitoecológicas constatadas, en
quanto nas áreas de encraves conserva-se a legenda da subformação. 
Quando o contato é na forma de encrave, acrescenta-se a letra minús
cula "c", dominante. Nos dois casos (ecotono e encrave) o ornamento 
é representado pelo tom sépia. 

Nas Areas Antrópicas uma letra-sfmbolo maiúscula, inicial, corres
pende à atividade principal desenvolvida, como, por exemplo, R (re
florestamento), e é seguida de uma letra minúscula que identifica o 
tipo, ex: eucalipto (e). 

4.1.4.2.1 -Mapeamento da vegetação 

Nosso mapeamento é fisionómico-ecológico, o que significa a utiliza
ção da fitogeografia a n(vel de formação. Segue o conceito básico de 
Grisebach, modificado por Ellemberg & Mueller-Dombois, que adapta
ram ao conceito clássico o peso ecológico de formas biológicas subdi
vididas de acordo com uma ordem hierárquica (Brasil. DNPM. Projeto 
RADAMB R ASI L, 1980). A Divisão de Vegetação aceitou-o com a 
necessária adaptação ao sensor básico utilizado, o radar. 

Na Folha SD.22 Goiás, o quadro fitogeográfico apresenta-se com a 
seguinte configuração : 

Regiões fitoecológicas Formação Subformação 

Arbórea Densa 

Arbórea Aberta 
Sem floresta-de-galeria 

Savana (Cerrado) Com floresta-de-galeria 

Parque 
Sem floresta-de-galeria 

Com floresta-de-galeria 

Gramíneo-lenhosa Com floresta-de-galeria 

Floresta Estacionai Aluvial Dossel emergente 

Semidecidual Submontana Oossel emergente 

Floresta Estacionai 
Submontana Oossel emergente Decidual 

Para obtenção do produto final ( 1 :1.000.000) elaboram-se dois 
mapas, um representando as formações e o outro as subformações, 
onde são, inclusive, assinalados os contatos e antropismos. A fusão de 
ambos é conseguida através de artifl'cios gráficos, utilizando-se cores, 
ornamentos e letras-s(mbolo. 

O mapa assim composto reúne um razoável número de informa
ções fitoecológicas, com real importância para o planejamento regio
nal. 

4.1.4.2 2 - Legenda da FolhaS 0.22 Goiás 

A) Regiões fitoecológicas 
I Savana (Cerrado) 
a) Arbórea Densa 
b) Arbórea Aberta 

1. Sem floresta-de-galeria 
2. Com floresta-de-galeria 

c) Parque 
1. Sem floresta-de-galeria 
2. Com floresta-de-galeria 

d) Gram(neo-Lenhosa 
1. Com floresta-de-galeria 

11. Floresta Estacionai Semidecidual 
a) Floresta Aluvial 

1. Dosse I emergente 
b) Floresta Submontana 

B) Areas das Formações Pioneiras 
I. Areas de Influência Fluvial 
a) Arbustiva 

1. Sem palmeiras 
b) Herbácea 

1. Sem palmeiras 

C) Areas de Tensão Ecológica 
I. Contato Savana/F lo resta Estacionai 
a) E coto no 
b) Encrave 
11. Contato Floresta Ombrófila/Fioresta 

Estacionai 
a) Encrave 

D) Areas Antrópicas 
I. Atividades agr(colas 
a) Reflorestamento 

1. Eucalipto 
b) Agricultura 

1. Culturas c(clicas 
c) Agropecuária 

s 
Sd 
Sa 
Sas 
Saf 
Sp 
Sps 
Spf 
Sg 
Sgf 
F 
F a 
Fae 
Fs 

Pa 
Pas 
Ph 
Phs 

SN 
Subformação dominante 

Subformação dominante 

R 
R e 
A 
Acc 
Ap 
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4. 1.4.3 - Zonação geobotânica 

A representação gráfica da Zonação geobotânica particulariza a distri
buição espacial da vegetação a nível de formação. 

Na Figura 4.5 procurou-se evidenciar o posicionamento das regiões 
fitoecológicas e Áreas de Tensão Ecológica, levando-se em considera
ção os fatores ecológicos fundamentais, ou seja: litológicos, pedológi
cos e climatológicos. 

Ficou evidenciada a existência de formações vegetais, assim distri
bufdas: 

Savana - Ocupando indistintamente sedimentos recentes do Qua
ternário até o Pré-Cambriano, bem como os diversos compartimentos 
topográficos; 

Floresta Estacionai Semidecidual- Ocorrendo nas planícies fluviais 
holocênicas com regime climático de 4 meses secos ou no Terciário
Quaternário e Pré-Cambriano, diferenciados por condições edâficas 
locais, com 5 meses secos; e 

Floresta Estacionai Decidual - Caracterizada em litologia pré
cambriana e solos férteis oriundos dà decomposição de rochas básicas 
e ultrabásicas e regime climático igualmente com 5 meses secos. 

4.1.4.4- Regiões fitoecológicas 

A região fitoecológica, nossa unidade superior de mapeamento, é 
definida como uma área de flor(stica bem determinada, limitada por 
formas biológicas caracterfsticas, podendo ocorrer em terrenos de 
litologias variadas. São aqui representadas pelas Regiões Fitoecológi
cas da Savana, Floresta Estacionai Semidecidual e Floresta Estacionai 
Decidual. As diversas fisionomias vegetais diferenciadas através de 
gradientes ecológicos fundamentais, aliadas às variações de biomassa, 
permitiram subdividir as regiões fitoecológicas em formações e subfor
mações, constituindo-se nas unidades básicas para a descrição fisionô
mico-ecológica. 

4.1.4.4.1 -Região da Savana (Cerrado) 

As formações que compõem a Região Fitoecológica da Savana repre
sentam a maior parte da cobertura natural na Folha SD.22 Goiás. 
Ocupam indistintamente sedimentos recentes do Quaternário a litolo
gias do Pré-Cambriano, quase sempre com solos profundamente li
xiviados ou concrecionários. 

A combinação de fatores litológicos, edáficos e topográficos resul
ta na conformação de fitofisionomias diversas, dentro do mesmo 
clima. Por conseguinte, utilizando-se critério puramente fisionômico e 
tomando-se por base a distribuição espacial dos elementos arbóreos, 
conseguiu-se diferenciar quatro formações da Savana, que impressio
nam distintamente as imagens de radar. São elas a Savana Arbórea 
Densa (Cerradão), Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado), Savana 
Parque (Campo Sujo) e Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo) 
(Fig. 4.6). 

A) Savana Arbórea Densa 

Dificilmente consegue-se mapear extensas ocorrências dessa formação; 
quase sempre ocorre integrada à Savana Arbórea Aberta, compondo 
na paisagem a fitofisionomia de menor expressão. 

O Cerradão encontra-se confinado às encostas de serras com maior 
teor de umidade ou então em áreas pedologicamente mais favoráveis, 
locais estes quase sempre protegidos da interferência humana, por 
serem normalmente de ditrcil acesso. 

Rizzini (1979) coloca o Cerradão como correspondente à "Flores
ta mesófila esclerófila"; entende este autor, baseado em observações 
próprias e de vários outros fitogeógrafos, que "o cerradão não é um 
cerrado mais vigoroso e, sim, uma comunidade à parte, sui generis". 

É certo, porém, que a fisionomia e a composição florística desta 
formação variam de acordo com a posição geográfica que ocupa. 
Ordinariamente, sua flora é constituída de elementos comuns à forme-

( Clima: 4 meses secos I A'REAS PERIODICAMENTE INUNDAVEIS 
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ção da Savana Arbórea Aberta, que lhe é contfgua. Entretanto, quase 
sempre os indivfduos arbóreos que a compõem assumem aspecto bem 
mais exuberante, sio menos tortuosos e esgalhados. Contudo. pos.sui 
algumas espécies exclusivas e outras que também existem na Floresta 
Estacionai Decidual, dinribu (da pela Folha. 

Os principais agrupamentos de Cerradão verific.ados na Folha ocu· 
pam relevos muito dissecados como n<~ serr& da Terra Vermelha. 
próximo a Crixâs (SD.22·Z·Al ; partes da serra Dourada ao norte da 
cidade de Goiás ISD.22·Z·Cl e também sobre a serra da Mantiqueira 
no munidpio de Niquelândia (SD.22·Z·Bl. Revestem solos predomi· 
nantemente do tipo Lit61ico (vide 3 - Pedologial, enriquecidos pelos 
depósitos coluviais nos veles ou estão sobre Podz61icos e outros, 
oriundos da decomposição de rochas com melhor teor nutricional. 
Outra ocorrência significativa observa-se em superficies aplainadas 
próximo a Santa Fé (SD.22·Y·Dl. 

Em geral a Savana Arbórea Densa não apresenta estratificação bem 
definida. Seu interior é confuso e denso, comumente encontrando-se 
alto grau de regeneração mesclado a arbustos, subarbustos e por vezes 
tabocas (GIRidua? sp.l em grande quantidade. Podem aparecer cipós e 
as palmeiras são comuns, destacando-se a macaúba (Acrocomia sp.l 
pelo seu porte mais elevado. 

No substrato pode acumular-se uma pequena camada de material 
orgânico (folhedo). Gram(neas e ciperâceas distribuem-se em tufos 
dispersos; é comum o capim-gordura (Melinis minutiflora), juntamen· 
te com várias bromélias, como Bromelia antiacanrha e Ammas sp. 

As árvores mais desen11olvidas podem exceder a 15m de altura, 
mas apenas em determinados pontos; via de regra. compõem um 
estrato com cerca da 8-12 m. Sio comuns as sucupiras (Bowdichia sp. 
e Ptttrodon sp.) , carvoeiro (Sclerolobium sp.l, p iqui IC.ryocar sp.l , 

110 km 

Oualea spp. (paus-terra), Curatl!lla americana (lixeira), jacaranclá IMa· 
chaerium sp.l. Ma,gonia sp. (tingull , aroeira (Astronium sp.l. Copai fera 
langsdorffii (pau-d'óleol. gonçalo·alves (Asrronium sp.l Physoca· 
lymma sp. (nó-de-porco). angico-jacaré IPipradenia sp.l , Emmotum 
sp. (sobro), entre outras. 

A Formação da Savana Arbórea Dense ocupa uma superf(cie 
aproximada de 3.903 km,. Sua distribuição e~pacial não representa 
muito sob o ponto de vista geográfico global, pois o percentual de 
área efetivamente mapeado em relação ao total da Folha é de apenas 
1.4%. Entretanto, julgamos que esta formação tenha sido degradada e 
dlminu(da através dos anos pela pr6tica das queimadas e/ou pela 
reti rada seletiva de componentes arbóreos. para ampliação das áreas 
de pastagens naturais. 

Certamente, a Savana Arbórea Densa, sofrendo as conseqüências 
da ocupação humana, diminuiu suas áreas, cedendo espaço às forma
ções campestres. 

O fogo, principalmente por sua ação selecionadora, Impede o 
revigoramento da vegetação para o estágio natural, anterior às altera
ções antr6picas. ~ licito supor que, no passado, a cobertu ra natural de 
Cerradão tenha sido bem mais significativa. 

Outrossim, quando em trabalhos de campo, a Equipe de Vegetação 
do Projeto RADAMBRASI L verificou um fato interessante. que certa· 
mente merecerá a atenção dos estudiosos do problema: no extremo 
sudoeste da Folha, nas proximidades de Batovi (SD.22·Y·Cl, nota· 
ram-se vários agrupamentos de Savana Arbórea Densa, Intercalando-se 
à Savana Arbórea Aberta que é a fisionomia dominante, regionalmen
te. Esta ocorrência, segundo residentes naquele local, se deve à pecuá
ria que ali se pratica hâ quase um S4!culo. As áreas que no passado 
serviam como refúgios para o gado eram formadas por pequenas 
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aglomerações de árvores, que se destacavam na paisagem geral e 
ofereciam boa sombra ao rebanho. A procura regular dessas áreas 
pelos animais fez daqueles refúgios locais enriquecidos pelos dejetos, 
provocando por conseguinte lenta e gradual modificação das condi
ções edáficas e, conseqüentemente, no aspecto da vegetação. Diríamos 
que no presente caso o Campo Cerrado evolui para o Cerradão. 

Essa constatação pode ser confirmada através de inventários e 
observações minuciosas desses agrupamentos e áreas contíguas. Obser
vou-se que, fora dessas áreas adensadas, vegeta o Cerrado comum, isto 
é, com árvores raquíticas, tortuosas e esparsas, disseminadas sobre 
contínuo tapete de hemicriptófitas. Na periferia destes agrupamentos, 
encontram-se as mesmas espécies, acrescidas de algumas outras e 
agrupadas mais densamente. Jã para o interior notam-se exemplares de 
grande porte, muitos deles com alturas de até mais de 12 m e que, 
fora deste habitat, são mais baixos e enfezados. 

Entre eles citam-se: Qua/ea multiflora (pau-terra-vermelho), Sima
rouba sp. (mata-menino), Myrcia sp. (murta), Diospyros sp. (pêssego
do-mato), Licania sp. (oi ti), espeturana ( Talisia sp.), carne-de-vaca 
(Roupa/a sp.) etc. A estes somam-se a Copaifera /angsdorffii (pau
d'óleo) e mirindiba (Buchenavia sp.) 

8) Savana Arbórea Aberta 

Quando nos referimos à Savana Arbórea Aberta, estamos englobando 
as fisionomias de Campo Cerrado e Cerrado propriamente dito, muito 
bem 'caracterizados por Goodland & Ferri (1979), quando diz: " ... o 
campo cerrado consiste em uma vegetação entrefechada". Sobre a 
fisionomia de cerrado (estrito senso), assim se manifesta Goodland: 
"Trata-se, basicamente, de uma vegetação de tipo arbóreo, já que 
consiste principalmente de árvores". 

A fisionomia de Savana Arbórea Aberta é a que possui maior 
representação dentro da Folha. Ocupa, sem considerar as áreas onde 
ocorre encravada em outras regiões fitoecológicas, cerca de 
147.042 km 2 ou 51% da superfície total da Folha SD.22 Goiás 

Em sua ampla dispersão, pequenos agrupamentos de Savana Arbó
rea Densa e Savana Parque ocorrem concomitantemente, mas não 
constituem exp1 essões mapeáveis na nossa escala de trabalho (F ig 4.7 
e Est. 4.1 8). 

No contexto geral, portanto, a paisagem fitogeográfica monótona 
e cansativa só é interrompida, eventualmente, pela malha de drenagem 
onde aparecem as florestas-de-galeria. Desta forma, na fisionomia 
configuram-se duas subformações distintas, condicionadas à presença 
ou não das matas ciliares. 

I -Savana Arbórea Aberta, sem floresta-de-galeria 

A presença desta subformação corresponde ordinariamente às fonmas 
de relevos colinosos, onde predominam solos dos tipos Cambissolo 
Álico e Distrófico, normalmente cascalhentos (vide 3 - Pedologia) ou 
então sobre superfícies pediplanadas e áreas de acumulação inundáveis 
como na Planície do Bananal (vide 2 - Geomorfologia). 

Quando ocupa as áreas onduladas de características litólicas e 
cascalhentas, há escassez de árvores e arbustos; os elementos arbóreos 

1 2 

são pouco desenvolvidos, em média com menos de 3m de altura; seus 
troncos são muito retorcidos e finos, geralmente com menos de 30 em 
de circunferência no colo. Em contrapartida, forma-se um denso 
estrato graminoso onde predominam os capins mumbeca (Paspalum 
sp.), Echinolaena inflexa (flechinha) e agreste (Panicum sp ), distribuí
dos num tapete contínuo e rasteiro. Dentre os elementos arbóreos 
destacam-se representantes dos gêneros Byrsonima, Astronium, Hyme
naea, Curatella, Stryphnodendron, Myrcia, Kie/meyera, Lafoensia, 
Qualea, entre muitos outros. No entanto, nestas condições todos eles 
se comportam como árvores baixas e extremamente retorcidas, bem 
inferiores portanto a seus similares que ocorrem em ambientes carac
terizados por solos mais profundos e arejados 

A Savana Arbórea Aberta que cresce nas superfícies planas, areno
sas ou argilosas, além do dossel arbóreo mais desenvolvido e do tapete 
graminoso contínuo, pode exibir uma vegetação de porte intermediá
rio, sem que se possa definir como um estrato individualizado. É 
constituída, principalmente, por rebentos das matrizes locais e grande 
quantidade de caméfitas, algumas com caráter escandente. Entre elas 
podem-se citar os gêneros Bauhinia, Davi/la, Erythroxylum, Baniste
riopsis, Vernonia, Cassia, Anacardium, Andira, Miconia e Smi/ax. Esta 
sinúsia camefítica é irregular tanto em altura quanto em sua densidade 
e depende intimamente do período de tempo decorrido da última 
queimada (Est. 4.11 A). 

No estrato rasteiro, o tapete graminóide, principalmente, apresen
ta-se com caráter sazonário, pois algumas de suas espécies, aparente
mente, assumem um declínio vital na estação seca; revigoram-se po
rém após as primeiras chuvas (hemicriptófitas e geófitas). 

11 -Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Esta subformação predomina sobre as superfícies planas ou levemente 
onduladas dos interflúvios, com Latossolo Vermelho-Amarelo distrófi
co e Areias Quartzosas distróficas (vide 3- Pedologia), disseminada 
por todos os quadrantes da Folha. Pode ocupar também os dissecados 
em cristas e colinas nas serranias, onde se manifesta de forma mais 
campestre e com elementos arbóreos mais rareados 

A sua estrutura, apesar de particularidades locais, é em sua maioria 
composta de espécies comuns a todas as áreas de Savana. A predomi
nância de um ou de outro elemento florístico não altera sobremaneira 
a fitofisionomia geral. Configura, portanto, uma paisagem repetitiva e 
que observada no rigor da estiagem mostra um aspecto amarelecido, 
com parte de seus elementos perdendo sua folhagem. 

Dentre os componentes do estrato arbóreo quase nunca faltam os 
paus-terras (Qua/ea parviflora, Q multiflora e Q grandiflora), Salver
tia convallariodora (bananeira-do-campo), Byrsonima spp. (muricis), 
sucupiras (Bowdichia sp., Vatairea sp., Pterodon sp. e Acosmium sp.), 
Vochysia rufa (pau-doce), quina-do-campo (Strychnos pseudoquina) 
ipês (Tabebuia spp.) paina (Bombax sp.), angelim (Andira sp.). jacaran
dás (Piatypodium sp., Machaerium sp. e Dalbergia sp.), Ouratea sp. 
(pau-de-cobra), Dimorphandra mollis (faveira). capitão-do-campo 
(Termina/ia argentea), gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), Pipto
carpha rotundifolia (macieira-preta) e a Curatella americana (lixeira). 

3 2 1 

Fig 4 7- Perfil esquemático da Savana distribuída sobre superfícies dissecadas em interflúvios tabulares, 1 - Savana Arbórea Aberta e Savana Parque; 2 -Savana Arbórea 
Densa; 3 - Floresta-de-galeria 
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A família Palmae é bem representada, destacando-se os gêneros 
A/lagoptera, Butia, Syagrus, Orbignya, Attalea, Acrocomia e Astro
caryum. Algumas delas produzem longos estipes, mas na maioria são 
acaules. 

A organização variável da biomassa ficou demonstrada quando da 
efetivação dos inventários, para determinação da massa lenhosa (po
tencial de carvoejamento). O volume lenhoso presente na Savana 
Arbórea Aberta variou de 20 st/ha até quase 200 st/ha Estas variações 
podem ser derivadas de causas naturais como condições edáficas por 
exemplo, mas, em parte, devem ser atribui'das a maior ou menor 
ocupação humana verificada na área. ~certo que o uso indiscriminado 
do fogo e a retirada seletiva de madeiras vêm degradando estes 
ecossistemas tendendo a transformá-los em ambientes discli'max de 
Savana. 

Nas ravinas das serras e nas margens dos rios e córregos, em geral, a 
umidade local e o carreamento de sedimentos propiciam condições 
para estabelecimento de uma vegetação mais pujante. Constituem as 
florestas-de-galeria, compostas normalmente por elementos florestais, 
misturados aos das formações que lhes são contíguas, mas que aqui 
são bem mais desenvolvidos Dentro da área savanícola constituem a 
base para o fornecimento madeireiro. A sua composição flori'stica é 
variável de acordo com a posição geográfica que ocupa. ~ variável 
também quanto aos aspectos de tamanho e forma. Normalmente são 
matas ciliares que vegetam em estreita faixa ao longo dos canais de 
drenagem. As palmeiras ocupam lugar de destaque e não raro domi
nam na fisionomia configurando-se como extensos buritizais (Mauritia 
sp.). Outros componentes arbóreos importantes são o pau-pombo 
(Tapirira sp.), Physocalymma sp. (nó-de-porco), Viro/a sp. (ucuuba), 
Calophyllum brasiliense (jacareúba ou landi), pindaíba (Xylopia sp ), 
gameleira (Ficus sp.), mandioqueira (Oua/ea sp.). ipê-amarelo (Tabe
buia serra tifo/ia), Hymenaea sp. (jatobá), um i ri (Humiria sp.), tauari
cachimbo (Cariniana sp.), amarelão (Apuleia sp.), entre outras (Est 
4.11 B). 

C) Savana Parque 

A fisionomia desta formação mostra-se essencialmente campestre, 
com formas graminóides-cespitosas e uma cobertura arbórea muito 
rarefeita. 

Pode ocorrer nos mais diversos ambientes, desde os mais úmidos 
(plan (cies de inundação) aos mais secos (topos e encostas pedregosas). 
O Parque pode ser natural ou resultar da ação antropogênica. Quando 
natural delimita-se pelas áreas encharcadas das depressões. Quando 
antrópico é encontrado em toda a Savana alterada pela devastação, 
ocasionada, principalmente, pela retirada seletiva das árvores, para 
ampliação das áreas de pastoreio ou pelo fogo ateado periodicamente 

para renovação da folhagem velha e impalatável. O primeiro caso 
caracteriza uma formação subclímax (Veloso etalii, 1974), enquanto 
nas áreas resultantes da ação humana é disclímax. 

A Formação Parque divide-se em duas subformações: sem floresta
de-galeria e com floresta-de-galeria. A existência de uma ou outra é 
dependente da intensidade da rede de drenagem e sua diferenciação é 
puramente fisionômica. 

I - Savana Parque sem floresta-de-galeria 

Tem ocorrência mais acentuada no conjunto de serras existentes ao 
norte-noroeste do Distrito Federal (Est. 4.111 A). Trata-se de uma 
paisagem que a distância mostra-se essencialmente graminosa. Numa 
análise mais cuidadosa, entretanto, percebe-se, de permeio às ravinas e 
fraldas, vegetação de porte mais avantajado, num crescente que é 
função direta da umidade e teor nutricional do substrato. Normalmen
te, em relevos intensamente dissecados, a Savana Parque ocorre asso
ciada a outros tipos fisionômicos: Savana Arbórea Aberta, Savana Ar
bórea Densa e até mesmo pequenos agrupamentos de Floresta Estacio
nai Decidual. Ela entretanto ocupa a posição mais destacada dos topos 
e meias encostas recobertas de canga laterftica, exatamente as áreas 
mais secas superficialmente (Fig. 4.8 e Est. 4. 111 B). 

As arvoretas apresentam distribuição muito rareada e com alturas 
que excepcionalmente ultrapassam 4 m. São árvores raquíticas muito 
retorcidas, como aliás o são quase todos os componentes arbóreos do 
cerrado. 

As caméfitas hemicriptófitas, componentes diretos do revestimen
to do solo, distribuem-se em céspedes, deixando transparecer aqui e 
ali a coloração cinza-escurecido do terreno. A altura desses elementos 
não ultrapassa meio metro. A família mais rica em representantes é a 
Gramineae. Em geral suas folhas são grossas e duras, muitas vezes pilo
sas e não apresentam o verdor e a frescura dos prados do Sul do Brasil, 
por exemplo. Semelhantes às gramíneas aparecem as Cyperaceae, que 
crescem do mesmo modo, em pequenos tufos. Comumente apresen
tam a bainha protuberante, extremamente enrijecida e tostada pelo 
fogo, Nestes lugares quase nunca faltam representantes dos gêneros 
Aristida, Panicum, Andropogon e Tristachya Muitas outras, principal
mente das famílias Compositae e Leguminosae, vicejam nestes ambien
tes. Grande parte delas tem estrutura hipógea, que anualmente pro· 
duz novos brotos. São os xilopódios, que permitem às plantas resistir 
às condições ambientais inclementes. 

Um dos elementos mais caracterfsticos desta formação é a ca
nela-de-ema, Velloziaceae com flores de grande efeito ornamental. Sua 
presença significa quase sempre indício de desfavorabilidade do uso 
do solo para fins agrícolas. Vêem-se também outras caméfitas como a 
gritadeira (Palicourea sp) e Byrsonima sp. (murici-orelha-de-burro), 

Fig 4 8- Perfil esquemático da vegetação de Savana no Planalto Dissecado do Alto Tocantins 1 -Floresta Estacionai Decidual; 2- Savana Arbórea Densa; 3- Savana Arbórea 
Aberta e Savana Parque 
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ambas com menos de 30 em de altura e folhas grandes, a primeira co
riácea e a segunda com folhas pilosas. 

Próximo ao rio do Sal, afluente do rio Maranhão, o relevo é bas
tante movimentado, exibindo nos topos arredondados uma cobertura 
vegetal bastante aberta, conquanto nas encostas mais abaixo notem-se 
em determinados locais muita taboquinha, gramínea alta e esverdeada, 
que provoca um belo contraste com os campos amarelecidos em der
redor. 

Dos elementos arbóreos destacam-se as Oua/ea spp. (paus-terra), 
açoita-cavalo (Luehea sp ), Piptocarpha rotundifo/ia (macieira-preta) 
e a lixinha (Davi/la sp.). 

Outras áreas com Parque de Cerrado ocorrem nas proximidades de 
Campinaçu (SD. 22-X-D), ocupando partes da serra Dourada. Na com
posição florfstica sobressaem indivíduos anões de Palmae - vassouri
nha (AIIagoptera sp.) e catolé (Atta/ea sp.). A segunda espécie apre
senta-se com a estipe engrossada na base pelos restos foliares, pois é 
freqüentemente tostada pelas queimadas. 

li - Savana Parque com floresta-de-galeria 

No contexto geral, esta subformação ocupa posição de destaque. 
Apresenta maior continuidade na Planície do Bananal, em áreas de 
acumulação inundáveis com nlvel altimétrico inferior a 250m (vide 2 
- Geomorfologia). Representa o prolongamento meridional do que já 
foi mapeado na Folha SC. 22 Tocantins por Mileski, Doi e Fonzar 
( 1981), ocupando a maior parte da ilha do Bananal e grandes porções 
do I nterflúvio Araguaia-R i o das Mortes. 

Nestas áreas de inundações sazonais, as árvores e arvoretas encon
tram-se instaladas, preferencialmente, sobre pequenas elevações do 
terreno, constituindo agrupamentos de vegetação mais ou menos den
sos. Estas elevações constituem pequenos "tesos" circulares, com 
aproximadamente 0,5 m de altura por 5 m de diâmetro em média 
Estes "tesos", via de regra, são ornamentados com termiteiros (Est. 
4. IV A). Sem dúvida os térmitas desempenham papel de fundamen

tal importância na existência deste ambiente. Crê-se que o surgimento 
do cupinzeiro propicia condições para o estabelecimento de espécies 
lenhosas pouco suscetíveis ao encharcamento. A cada perfodo de 
"cheia" corresponderá nova acumulação de detritos ao redor do ter
miteiro, alastrando-o sucessivamente até se tornar um novo "teso". 

Circundando estas elevações tem-se apenas um tapete graminoso 
contínuo ou cespitoso, dependendo da erva que ali vegeta. Durante o 
período seco pode-se trafegar tranqüilamente com o veículo tipo 
"J eep", sem necessidade de estradas. Ao observador que sobrevoa a 
área fica a impressão de um grande campo entremeado de pequenas 
"ilhas", que são as moitas com vegetação de maior porte (Fig 4.9 e 
Est 4.1V B) 

Nas imagens de radar estas "ilhas" aparecem como manchas es
curas de textura lisa e com leves pigmentações. 

Os elementos florfsticos são similares aos dos campos cerrados em 
geral, podendo, entretanto, apresentar certos gregarismos e associa
ções mais características. Nos montículos, as espécies arbóreas mais 
freqüentes são Byrsonima sp. (murici), Curatel/a americana (lixei
ra), ipê-caraíba (Tabebuia caraiba), angelim-de-morcego (Andira sp.) 

Dipteryx a/ata (baru) e Callisthene sp. (capitão-jacaré). Além des
tas, são freqüentes vários arbustos e ervas, destacando-se: araticum
rasteiro (Annona sp.), cipó-japecanga (Smilax sp.), ananás-bravo (Bra
me/ia sp.), caeté (Canna sp.), Bauhinia sp. (unha-de-vaca), Copaifera 
sp. (pau-d'óleo) e Neea sp. Próximo ao porto de Luiz Alves no rio 
Araguaia, identificaram-se ainda três espécies de Palmae, também inte
grantes das moitas mais elevadas. Uma delas, coco-piaçaba (Orbignya 

eichleri), é um babaçu, acaule. As outras, também freqüentes, são a 
vassourinha (AI/agoptera sp.) e tucum (Astrocaryum sp.), esta comes
pinhos. 

A parte campestre exibe uma cobertura com denso tapete de gra
mlneas de mais ou menos 30 em de altura, chegando até 1 m em al
guns locais. Predominam os gêneros Trachypogon, Paspalum e 
Trystachya. Figuram, também, raras herbáceas e lenhosas de pequeno 
porte, principalmente espécies de leguminosas (Mimosa spp.), combre
táceas (Combretum sp.), convolvuláceas (lpomoea spp.) e algumas 
compostas. A um nível pouco mais baixo, portanto de maior teor de 
umidade, é freqüente uma gramínea alta conhecida por canarana 
(Echinochloa po/ystachya), que desempenha importante papel na 
pecuária regional, por se constituir em forragem encontrada mesmo 
nos períodos mais críticos de seca. 

Dentro do contexto, o nível mais baixo em intervalos regulares é 
ocupado com floresta-de-galeria. Freqüentemente, não existe água 
corrente, mas estes vales se constituem sem dúvida em locais mais 
úmidos de deposição aluvial. São áreas normalmente brejosas, com 
grande manta (litter) e profusão de plantas suculentas, especialmente 
marantáceas, zingiberáceas e fetos arborescentes. Também são comuns 
a palmeirinha marajá (Bactris sp.), e Cyperus sp. (tiriricão), entre ou
tras. No estrato arbóreo, freqüentemente, nota-se gregarismo de qua
rubas, Vochysiaceae de tronco cinzento muito caracterfstico. Outras 
também comuns são o Ca/ophyl/um brasi/iense (landi), sucupira-da
várzea (Dip/otropis sp.), ingarana (Pithecellobium sp.) e Lícania sp. 
(cariperana) Outras como o mututi-da-várzea (Pterocarpus sp.) e 
Couepia sp. (pateiro) ocorrem em reboleiras com altura intermediária. 

A formação Parque com floresta-de-galeria recobre ainda boa parte 
da Depressão I nterplanáltica de Paranatinga, sobre Cambissolo Alico 
(vide 3 - Pedologia), e das áreas deprimidas no Planalto dos Guima
rães (vide 2 - Geomorfologia). A fisionomia e a composição florística 
diferem ligeiramente da antes descrita, pois neste caso as arvoretas se 
apresentam distribu idas uniformemente. São bem raleadas, raquíticas 
e disseminadas sobre denso tapete graminóide, O fogo ateado anual
mente para permitir o rebrotamento das pastagens naturais parece ser 
fator preponderante para a manutenção e mesmo o alastramento desta 
paisagem. Indubitavelmente, o fogo constitui um fator de seleção, só 
permitindo que as espécies adaptadas sobrevivam no ambiente. Assim 
é que se observa um número limitado de indivíduos e espécies. Predo
minam a Curate/la americana !lixeira), Oualea spp, (paus-terras) e 
Hymenaea stigonocarpa (jatobá-do-campo). 

Próximo ao Distrito Federal (SD. 22-Z-Dl, em terrenos dissecados, 
identificaram-se outros Parques, a maioria, talvez, de origem antropo
gênica. O número de árvores é variável, podendo, algumas vezes, for
mar grupos destacados e fornecer boa sombra para o gado Outras 
vezes são tão escassas que se pode considerar como um campo com
.pletamente descoberto. AI a vegetação é composta quase exclusiva
mente de gramlneas, ciperáceas e bom número de plantas lenhosas ras
teiras, sobressaindo a maioria destas pelo brilho e colorido de suas flo
res. Nas matas-de-galeria é marcante a presença da palmeira bu ri ti 
(Mauritia sp.), definida por Lund (apud Warming, 1973) em seus estu
dos em Lagoa Santa (MG) como "a mais nobre criação do reino vege
tal na natureza tropical". Também freqüentes são o pau-pombo (Tapi
rira sp.), Copaifera langsdorffii (pau-d'óleo), Calophyllum brasiliense 
(jacareúba), pindaíba (Xylopia spp.). entre outras. 

Outros agrupamentos dessa subformação, também a leste da Fo
lha, ocorrem nas proximidades do rio Bagagem, no município de 
Niquelândia (Est. 4. V A); na serra da Mesa; em segmentos da serra 
Dourada; em terrenos colinosos próximos à serra do Cafundó, e mar
geando o rio Maranhão na altura de Palmeirópolis. Normalmente a 

Fig 4 9 - Perlil esquemático da vegetaçlo de Savana Parque na Planfcle do Bananal 
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constituição pedológica é muito pobre em nutrientes São solos do ti
po Cambissolo Distrófico, cascalhento; Latossolos Distróficos e Con
crecionários (vide 3- Pedologia) Têm distribuição muito rateada de 
arvoretas pequenas e enfezadas, excepcionalmente superiores a 4 m de 
altura, entre elas a lixeira e o araçá (Psidium sp.). Caméfitas e lenhosas 
nano-arborescentes compõem um estrato quase rasteiro, onde vicejam 
com freqüência a gritadeira (Palicourea sp.), Bvrsonima sp. (murici
orelha-de-burro), cajuí (Anacardium sp ), a palmeira acaule (AIIagop
tera sp.), além de vistosos exemplares de Vellozia e algumas Bromelia
ceae. 

DI Savana Gramíneo-Lenhosa 

Corresponde às porções campestres, sem nenhuma cobertura arbórea, 
a não ser as florestas-de-galeria que se confinam nos vales Nesse trato 
a sua ocorrência coincide com os terrenos mal drenados. 

I -Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria 

Esta subformação é encontrada na plan(cie de inundação da ilha do 
Bananal e adjacências, principalmente das Folhas SD. 22-X-A e X-C. 
Ocupa terrenos com Laterita Hidromórfica e Glei Pouco Húmico 
(vide 3- Pedologia). 

Na área, estes ambientes são identificados como "Varjões", uma 
espécie de refúgio para o gado bovino, que aí encontra a forragem 
para seu sustento, nas épocas de maior estiagem. 

A Pian(cie do Bananal configura ambiente inteiramente dependen
te da inundação. A forma de relevo, ou melhor, o posicionamento to
pográfico, atua como elemento fundamental no processo seletivo e na 
fixação da vegetação, Para a maioria das plantas, quanto maior o en
charcamento do solo mais impróprio se torna o ambiente, ocorrendo, 
desta forma, sucessiva substituição de individuas arbóreos por elemen
tos herbáceos. Isto representa um processo de regressão do ponto mais 
alto e seco para áreas mais baixas e úmidas. A Savana Gramlneo-Le
nhosa, fisionomia essencialmente campestre, ocupa a parte mais baixa 
do terreno da planlcie de inundação ~onde o índice hfdrico de satu
ração está acima da capacidade de transpiração da maioria das plantas. 
O lençol freático muito superficial, o solo argiloso mal drenado e as 
periódicas inundações que asseguram a deposição de material orgânico 
propiciam ambiente ótimo para espécies graminóides (caméfitas e he
micriptófitas). 

Poucas são as espécies ocorrentes nesta formação, destacando-se 
gramlneas do gênero Trachypogon. Outros gêneros também frequen
tes são Panicum, Andropogon, Paspalum, lchnanthus, Setaria, Impera
ta, Eriochloa e Echinochloa, também algumas Cyperaceae e Xyrida
ceae. A sua distribuição é desuniforme e em cada local pode predomi
nar uma ou outra espécie. 

As florestas-de-galeria que ornamentam a paisagem dependem da 
existência de drenos (rios e córregos). Neste ambiente, em geral, cons
tituem reduzidas flmbrias de vegetação arbórea, quase sempre acom
panhadas pelos buritis (Mauritia spp.). Fazem parte dele inúmeras e 
pequenas lagoas, algumas apenas temporárias. São normalmente de pe
quena profundidade, o que facilita a fixação de plantas aquáticas. Es
tabelecem-se aí Cyperus giganteus, Rvnchospora sp., Scirpus sp , 
Echinodorus sp., além de hidrófitas natantes como o aguapé e 
(Eichhornia sp,). Nas margens brejosas dessas lagoas encontram-se vá
rios arbustos, principalmente das famllias Lythraceae, Melastomata
ceae e Scrophulariaceae, normalmente, exibindo flores de coloração 
viva, muito ornamentais. 

4.1.4.4.2- Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

O conceito de estacionalidade está ligado ao clima. Na Folha SD. 22 
Goiás, a estacionalidade é função de duas estações bem demarcadas, 
uma chuvosa e outra seca e com altas temperaturas médias. 

Através de um critério altimétrico foram diferenciadas duas forma
ções arbóreas: Formação Aluvial, ocupante das acumulações fluviais 
quaternárias e na qual se inserem as Formações Pioneiras e Formação 
Submontana, sobre terrenos mais elevados do Terciário ao Pré-Cam· 
briano (vide 1 -Geologia). 

AI Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial com dossel emergente 

Esta subformação está restrita às calhas do rio Xingu e seus formado
res, a noroeste da Folha A fisionomia mostra-se descontínua, ocor
rendo alternadamente com as Formações Pioneiras Arbustiva ou Her
bácea. Sua presença é decorrente, principalmente, do posicionamento 
topográfico, restringindo-se às áreas pouco mais elevadas e, portanto, 
menos sucetíveis ao encharcamento periódico 

Recobre de preferência os solos Glei, Pouco Húmico e Aluvial dis
tróficos, de textura argilosa e média (vide 3- Pedologia). 

Possui submata limpa a mediana, constituindo-se numa das princi
pais características desta formação. Sobre o terreno, periodicamente 
tomado pelas águas, praticamente inexistem os elementos herbáceos à 
exceção de efêmeras espécies de pteridófitas e ciperáceas Na composi
ção florística predominam formas de vida bastante especializadas, 
selecionadas em função da capacidade de suportar ambiente cíclica
mente saturado de água. 

Em geral apresenta vegetação arbórea de porte mais baixo que a 
vegetação circunvizinha (Floresta Submontana) As árvores têm tron
cos normalmente finos e muito tortuosos; fustes curtos e inclinados 
ou ligeiramente tombados, podendo apresentar sapopemas 

Em observações efetuadas na planície fluvial do rio Tanguro, pre
dominou uma Ochnaceae, cuja freqüência foi de 40 a 50% Trata-se de 
árvore com porte mediano, casca quebradiça avermelhada, provavel
mente Wal/acea sp. Outras espécies identificadas foram: sucupira-da
várzea (Diplotropis sp.), Mouriria sp. (muiraúba), Vochysia sp. (quaru
ba I, mão-de-gato ou inharé (Helicostvles sp ), envira-da-várzea 
(Xylopia sp,), taxi-da-várzea (Triplaris sp.l, Himatanthus sp. (su
cuuba I, Licania sp. (cariperana), urucurana (Bixa sp.l, envira-cana 
(Xylopia nitida), envira-preta (Guatteria sp.), Rheedia sp (bacupari), 
louro-branco (Ocotea sp,), breu-vermelho (Protium sp I, Copaifera sp 
(pau-d'óleo) e Calophyllum sp. (jacareúbal, entre outras. 

Na fitofisionomia, alguns destes elementos emergem do dossel; são 
normalmente os que perdem a folhagem configurando um aspecto se
midecidual 

B) Floresta Estacionai Semidecidual Submontana com dossel emer-
gente 

Dentro da Região Fitoecológica da Savana, existem disjunções de flo
resta. Estas ocorrências são derivações de fatores locais, principalmen
te de ordem edáfica, relevo e umidade. Às áreas da floresta, normal
mente, correspondem os solos oriundos de rochas com melhor consti
tuição química e melhor capacidade de retenção de água. 

Na Folha SD. 22 Goiás foram identificadas duas ocorrências im
portantes: ao sul de São Miguel do Araguaia (Folha SD. 22-X-C) e na 
bacia hidrográfica do rio Pindaíba, próximo a Nova Xavantina (Fo
lhas SD. 22-Y-B e Y-D), além de pequeno agrupamento, na extremi
dade sudoeste da Folha SD. 22-Y-C, junto ao rio das Mortes (Fig. 4.1 O 
e Est 4. V B). 

A F lo resta Semidecidual apresenta distribuição relativamente 
ampla dentro da área da Folha. Em maior proporção, entretanto, elas 
ocorrem em contato com as várias fisionomias da Savana e que nossa 
escala de mapeamento não consegue individualizar Além disso, as 
áreas florestadas são preferidas para o estabelecimento de agropecuá
ria, o que torna ainda mais difícil uma delimitação mais precisa. 

Localiza-se em áreas com clima eminentemente estacionai, caracte
rizado por estação seca prolongada (± 5 meses) Sem dúvida, este é o 
principal fator condicionante da decidualidade parcial dos indivíduos 
lenhosos dominantes, que compõem o dossel superior da floresta. 

A Floresta Estacionai Semidecidual é uma formação arbórea alta, 
não detendo, contudo, a exuberância da Floresta Ombrófila Densa, 
não obstante as espécies que a compõem serem ainda, em grande par
te, advindas da Amazônia. 

Tem estratos bem definidos; o mais alto situa-se entre 25-30 m de 
altura, e a uma altura de 5-15 m figuram os elementos intermediários, 
com folhagens mais persistentes. 

A Floresta Estacionai Semidecidual de São Miguel do Araguaia lo
caliza-se em terrenos do Terciário-Quaternário e em áreas do Pré-Cam
briano (vide 1 - Geologia). Nas amostras realizadas as árvores mais 
freqüentes foram: breu-manga (Tetragastris altíssima), Micropholis sp. 
(mangabarana), amarelão (Apuleia sp.), Hymenaea sp. (jatobá), copal
ba (Copaifera sp.), pau-d'arco (Tabebuia sp.), abio-rosadinho (Chrv-
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Fig 41 O- Mapa de localização da Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

sophyllum sp.), breu-vermelho (Protium sp.), entre outras. A sub
mata é em geral adensada e difícil de penetrar em conseqüência dos 
arbustos, da abundante regeneração arbórea e do emaranhado de lia
nas. Constitui-se de arbustos como o capitiú (Siparuna sp.), diversas 
R ubiaceae (perpétua-roxa, puruizinho e cafezinho), Piperaceae 
(pimenta-longa). Entre os cipós destacam-se o cipó-imbé, (Phi/oden
dron sp.), cipó-de-fogo (Dolio carpussp.), Bauhinia sp. (escada-de
jabuti) e cipó-quina. Em locais com alguma alteração antrópica (fogo 
ou retirada seletiva de madeiras}, quase sempre se estabelecem gramí
neas altas como a taboca (Guadua? sp.) e taboquinha (Lasiacis sp.). O 
substrato é revestido com espessa camada de "folhedo", existindo até 
mesmo muitas árvores mortas e tombadas, principalmente de carvoei
ro (Sclerolobium sp,) e Physocalymma sp. (nó-de-porco). 

Atualmente esta fisionomia está bastante alterada, restando apenas 
reduzidas faixas circundadas por grandes extensões de pastos e/ou 
agricultura. Nas áreas desmatadas, via de regra, observam-se indivíduos 
arbóreos indicadores da ampla ocupação exercida pela floresta no pas
sado, Dentre estas espécies alinham-se o cedro (Cedrela sp.), aroeira 
(Astronium sp,), axixá (Sterculia sp.), Aspidosperma sp, (carapanaú
ba), além da formosa palmeira bacaba Wenocarpus sp.), que se mani
festa como uma importante característica desta formação {Est. 4. 
VI A). 

Próximo ao rio Crixás-Açu, em superflcies mal drenadas, é comum 
o aparecimento de pequenas lagoas temporárias, parcialmente colma
tadas, ostentando vegetação htJrbáceo-arbustiva. Constituem minús
culos encraves de vegetação pioneira com hidrófitas natantes, algumas 
gramíneas e ciperáceas. Nas margens mais secas vegeta uma Malvaceae 
arbustiva, além da palmeira de espinho, tucum (Astrocaryum sp.). 

As florestas existentes nas proximidades de Nova Xavantina (MT) 
correspondem a trechos com muita umidade no solo. No local rece-
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bem a denominação de "mata de pindaíba" (Toledo, 1962), que diz 
serem estas matas ricas em espécies arbóreas conhecidas por pindafbas 
{Xylopia sp,). As árvores desta floresta são relativamente altas e amai
oria tem diâmetros finos. As principais espécies identificadas foram a 
Copaifera sp, (pau-d'óleo). Hymenaea sp, (juta f ou jatobá), falso-pau
ferro (Caesa/pinia sp,). goiabinha (Myrciaria sp.), envira-preta (Guatte
ria sp.). entre outras. A submata apresenta-se densa, constitu f da por 
muitos arbustos, predominando representantes das famílias Melasto
mataceae e Myrtaceae. Constataram-se, ainda, raras epífitas e razoável 
quantidade de cipós. 

De modo geral, todas estas áreas de floresta já se encontram em 
fase de degradação, motivadas sobretudo pela retirada das melhores 
espécies para a comercialização o que de certa forma descaracterizao 
dossel emergente. 

4.1.4.4.3- Região da Floresta Estacionai Decidual 

O conceito de Floresta Estacionai está ligado à estacionalidade folidr 
dos elementos arbóreos dominantes. Para ser considerada decidual, a 
porcentagem das árvores caducifólias no conjunto e não das espécies 
que perdem folhas individualmente deve ser maior que 50% na época 
desfavorável (F ig. 4. 11 ). 

Este clima tropical apt esenta-se com duas estações bem distintas, 
uma chuvosa e outra seca e temperaturas médias maiores que 20° C. 

A) Floresta Estacionai Decidual Submontana com dossel emergente 

A fisionomia em questão corresponde ao "Mato Grosso de Goiás", 
conhecida e mencionada até mesmo por Saint-Hilaire (1937) que per-
correu a área nos idos de 1819. · 
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Fig 411 - Mapa de localização da Região da Floresta Estacionai Decidual. 

Atualmente, as áreas florestadas que conservam a cobertura origi
nal são muito diminutas. Constataram-se apenas reduzidos agrupamen
tos de vegetação natural primária, que na maioria das vezes não apre
sentam expressões mapeáveis na escala de trabalho do Projeto RA
DAMBRASI L. Na Folha SD. 22 Goiás, os agrupamentos rémanescen
tes desta floresta se distribuem com alguma descontinuidade entre os 
meridianos 48°30' e 50°30' WGr. desde o paralelo 16°S e para o norte 
até um pouco além das cidades de ltapaci e Goianésia (Est. 4. VI B). 

A sua localização é decorrente de condições edáficas coincidentes 
com solos férteis, resultantes da decomposição de rochas eruptivas 
básicas e ultrabásicas (dioritos e glabros) (vide 3- Pedologial. Dentro 
deste domínio surgem encraves de Savana, denunciando, via de regra, 
a ocorrência de solos mais pobres. 

A melhor descrição desta vegetação é encontrada em Waibel 
(1948) e Faissol (1952). Eles distinguem dois tipos principais de ma
tas no sudoeste do Planalto Central Goiano: mata de 1 ~ classe e mata 
de 2~ classe ou mato seco. 

Todos dois retratam diferentes tipos de solos, sendo que à mata de 
1~ classe corresponde um solo de cultura de 1~ classe e assim por diaR
te. Entre o primeiro e o segundo tipos florestais descritos por Waibel 
(1948) e Faissol (1952), existem ainda diferenças na estrutura, com
posição florfstica e, principalmente, na porcentagem da queda de fo
lhas. Fica assim caracterizada a ocorrência de Floresta Estacionai Semi
decidual e de Floresta Estacionai Decidual, respectivamente, as matas 
de 1 ~e 2~ classes. A paisagem atual, profundamente alterada, não per
mite melhor detalhamento. Julgamos que a Floresta Decidual é predo
minante. Esta opinião é corroborada por Veloso (1966), que a sobre
voou em épocas em que ela se encontrava menos devastada, constatan
do grande decidualidade foliar. Entretanto, mesmo Veloso & Strang 

( 1970) admitem que parte do "Mato Grosso de Goiás" é de Floresta 
Estacionai Semidecidual. 

A maior ou menor decidualidade foliar é dependente de fatores 
muito locais, como relevo, o solo, a disponibilidade de água e a com
posição florística. Assim, nas partes onde o lençol freático é mais ou 
menos próximo da superfície, predomina uma formação arbórea mais 
exuberante e compacta. As árvores são pouco mais altas e grossas. A 
penetração dos raios solares é mais dificultada, ocasionando menor de
senvolvimento da submata e de lianas. Rizzo et alii (1971 ), estudando 
uma área de Floresta Caducifólia próxima a Goiânia, concluem: "Na 
área de mata, também, as árvores perdem as suas folhas. Inicia-se a 
queda com maior intensidade a partir do mês de junho, atingindo os 
maiores valores em agosto e setembro. Entretanto, a queda não é uni· 
forme para os espécimes vegetais". 

A fisionomia nos testemunhos residuais da vegetação apresenta-se 
bem estratificada, configurando-se com três estratos bem diferencia
dos. O superior, das árvores dominantes, atinge altura de mais ou 
menos 20 m, excepcionalmente 30 m, onde todos os indivíduos per
dem pelo menos parte de sua folhagem em determinada época do ano. 
Seguem-se um estrato intermediário de 8-1 O m, mais adensado, e, final
mente, o estrato inferior, onde predomina uma Gramineae alta, deno
minada pampuã. 

A floresta é normalmente clara, pois permite a penetração dos rai
os solares. Este fato propicia bom desenvolvimento das espécies her
báceo-arbustivas e, além da gramínea mencionada, encontramos com 
freqüência diversas pteridófitas e algumas rubiáceas e melastomatá
ceas. 

Em alguns locais foram encontrados indfcios de fogo, evento certa
mente motivador de alguma alteração no ecossistema, como a introdu
ção de espécies alóctonas ao meio, !: provável também que espécies 
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madeireiras de valor tenham sido retiradas em alguns lugares. Entre· 
tanto, a nosso ver, isto não é suficiente para denominá-la como sendo 
vegetação de caráter secundário, visto conservar ainda a maioria dos 
componentes originais, conquanto tenha descaracterizado o dossel das 
árvores emergentes. 

Das ãrvores tidas como as mais comuns detacarn-se: Aspidosperma 
sp. (carapanaúba), garapa (Apu/eia sp.), angico (Piptadeinia sp.), pai
neira (Chorisia sp.), jatobá (Hymenaea stilbocarpa), copaíba (Copaife
ra sp.), urucurana (Bixa sp.), abio-rosadinho (Chrysophyllum sp.), je
quitibá (Cariniana sp.), cedro (Cedrela sp.) e Aspidosperma sp. (pe
roba). 

Em alguns locais notam-se certos gregarismos. O caráter decidual é 
patenteado nas áreas onde isto ocorre, quando a espécie representada 
é caducifólia. ,; comum, principalmente nas elevações pedregosas, on
de predominam espécies como aroeira (Astronium urundeuva), painei
ra (Chorisia sp.), angico (Piptadenia sp.), mamica-de-porca (Fagara sp.) 
etc. 

As lianas são muito importantes nesta formação. Destacam-se os 
cipós sarmentosos que entrelaçam os vários estratos da floresta. Em 
contrapartida, nota-se ausência quase total de epífitas, ocorrendo ra
ras bromélias, orquídeas e algumas arãceas como o Phi/odendron sp. 

No emaranhado de cipós, alguns sobressaem pelos seus talos espes
sos: escada-de-jabuti, cipó-llngua, cipó-tripa-de-galinha, cipó-de-fogo 
etc. Outros, principalmente da família Bignoniaceae, ostentam abun
dante folhagem e belas floradas, por vezes envolvendo totalmente os 
elementos arbóreos. Entretanto, é nas clareiras naturais que se obser
vam as maiores concentrações. São muito freqüentes o cipó-japecanga, 
mallcia, cipó-quina, graxana-branca, macaca-cipó, entre outros. 

Uma palmeira alta e esguia é típica desta formação. Trata-se da 
guariroba (Syagrus sp.), cujo palmito é aproveitado em excelentes pra
tos da comida goiana. Em áreas desmatadas para pastagens, ela setor
na elemento destacado, sendo sua presença indicador seguro de passa
do florestal na região. 

Outra palmeira também freqüente é o acuri (Attalea sp.). Prefere 
as partes mais úmidas, nos vales. Serve como referência aos agriculto
res locais para definir a potencialidade agrícola. Onde ela ocorre, o so
lo é tido como de melhor fertilidade (Est. 4. VIl A). 

4.1.4.5- Áreas das Formações Pioneiras 

Nas aluviões recentes do Quaternário (Holoceno), desenvolve-se uma 
vegetação de caráter pioneiro em diversas fases de sucessão. Partindo 
normalmente de uma hidrossere, vai evoluindo, passando por estágios 
de graminoso-herbáceo, arbustivo e finalmente atingindo o clímax ar
bóreo circundante. Esta, contudo, é uma situação ideal e para se efeti
var depende de alterações no meio em que, entretanto, se processam 
muito lentamente, podendo mesmo permanecer estacionada por mui
to tempo. 

4.1.4.5.1 - Áreas de influência fluvial 

A) Formações Pioneiras herbácea e arbustiva 

Com utilização de imagens de radar, conseguiu-se diferenciar dois pa
drões, representando a Formação Pioneira herbácea e Formação Pio
neira arbustiva. Ocorrem na extremidade noroeste da Folha, nas plan í
cies fluviais do rio Xingu e seus tributários, estendendo-se para as Fo
lhas Tocantins (SC. 22) ao norte e Cuiabá (SD. 21) a oeste, numa su
perfície de 3.553 km 2

, aproximadamente (Est. 4. VIl B). 
No panorama fisiográfico geral, visualizam-se também várias lagoas 

e meandros abandonados, configurando ambientes com diferentes 
nfveis de colmatação. A vegetação que ali se instala está adaptada para 
cada compartimento topográfico. Quanto mais baixo, menor é o nú
mero de espécies e menos exuberantes os seus componentes. 

A Formação Pioneira, fluvial herbácea, individualiza-se, principal
mente, pela predominância de formas biológicas de hemicriptófitas e 
hidrófitas. Boa parte dessas áreas mantém permanentemente uma lâ
mina de água ou são terrenos excessivamente encharcados. Nestes lo
cais verificam-se ordinariamente comunidades de helófitos, plantas 
aquáticas flutuantes, Gramineae, Cyperaceae e Xyridaceae. 

Sobre solos predominantemente do tipo Laterita Hidromórfica 
(vide 3 - Pedologia), normalmente desenvolvem-se caméfitas, geral
mente muito finas e esgalhadas, dispersas entre gramfneas e ciperáceas 
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próprias de ambientes saturados de água. Nos sítios de melhor drena
gem, entretanto, estes elementos adensam-se e tornam-se pouco mais 
viçosos. Predominam indivíduos de pequeno porte, mal formados, 
destacando-se representantes das famflias Myrtaceae, Malpighiaceae, 
Leguminosas e Ochnaceae, entre outras. Estes locais representam a 
Formação Pioneira, fluvial arbustiva. 

Eventualmente observam-se concentrações de buritis (Mauritia 
spp.) mas, de maneira geral, ocorrem confusamente agrupadas a arvo

retas com copas de reduzida superfície foliar. Dentre as espécies arbó
reas ocorrentes verificam-se o molongó (Malouetia sp.), mututi-da
várzea (Pterocarpus sp.), piranheira (Piranhea sp.), ingá-do-igapó -fln
ga sp.) e murici (Byrsonima sp,). Também são freqüentes comunida
desde liquens e epífitas. 

4.1.4.6 - Áreas de Tensão Ecológica 

São faixas de interação e interpenetração florlstica resultando numa 
mistura de espécies ou, mais comumente, em encraves de fisionomias 
diversas. 

Schimper (1903) define estas áreas como uma gradação de vegeta· 
ção, que se desenvolve para outra. Clements (1949) diz que são dois 
tipos de vegetação em competição pelo mesmo espaço. 

A cobertura natural de uma vegetação em qualquer área é reflexo. 
de condições climáticas gerais em estreito relacionamento com os fa
tores edáficos e topográficos. Assim posto, pode-se compreender facil
mente a existência, em áreas restritas, de fisionomias bem diversas e 
não raro endemismos, caracterizando os contatos. 

As Áreas de Tensão Ecológica na Folha SD. 22 Goiás manifestam
se sob as formas de mistura (ecotono) e principalmente como encra
ves, envolvendo três regiões fitoecológicas. Observam-se Contatos de 
Savana com Floresta Estacionai e de Floresta Ombrófila com Floresta 
Estacionai (Fig. 4.12). 

A isolinha climática existente na extremidade noroeste da Folha 
delimita um regime de 4 meses secos de outro com 5 meses sews. 
Sem dúvida, é uma diferença pouco evidenciada; depreende-se da f que 
a coexistência daquelas formas de vida distintas só se efetua sob con
dições extremas de tolerância ecológica e se misturam em condições 
climáticas semelhantes. 

4.1.4.6.1 - Contato Savana/Floresta Estacionai 

Tem ampla dispersão na área estudada, ocupando superfície de apro
ximadamente 57.246 km2 Distribui-se sobre as mais variadas litolo
gias e posicione-se nos diversos compartimentos topográficos. 

Estes contatos assumem diferentes aspectos fisionômicos, resultan· 
do em paisagens onde ora predominam formações da Savana sobre as 
de Floresta Estacionai e vice-versa. Em geral, ocorrem como encraves, 
à exceção da área adjacente às cabeceiras do rio Xingu, entre o Conta
to da Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai com a Região da Savana, 
onde se verifica uma interpenetração de espécies (ecotono). 

A) Ecotono 

Esta vegetação corresponde a um tipo florestal de transição referido 
por Kuhlmann ( 1960): "No alto dos chapadões surgem tipos de vege
tação peculiares, com árvores e arbustos finos e esguios". Mais adiante 
cita: "Este tipo de vegetação forma verdadeiro cint~ em torno da fio· 
resta Equatorial úmida, ... apresenta muitas variações tanto estrutu 
rais quanto florlsticas. Estas variações resultam de condições locais de 
solo e mesmo interferência humana". 

Efetivamente, o contato aqui referido 
0
estende-11,e pelas Folhas 

SD. 22-V-C, V·B e V-D, entre os paralelos 12 30' e 13 40'5 e os meri· 
dianos 51°50' e 54°00' WGr., numa faixa mais ou menos contínua, se
parando as formações abertas da Savana (Xeromórficas) de formações 
florestais higrófilas. Ocupa parte de unidades geológicas do Devoniano 
e Permocarbonffero, no contato com o Terciário do Planalto dos Pare
eis (vide 1 - Geologia) e que resultaram em solos dos tipos Latossolo 
Vermelho-Amarelo e Areias Quartzosas, distróficas (vide 3 - Pedolo· 
gia) (Fig. 4.13). 

O aspecto fisionômico deste tipo de vegetação retrata uma pai· 
sagem que é um misto de Cerradões e Floresta Decidual. Assemelha· 
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se mais a um "capoeirão", onde seus elementos arbóreos são quase 
todos muito finos, linheiros e de copas reduzidas. 

As árvores atingem alturas de cerca de 10-15 me agrupam-se de tal 
maneira que dificultam a penetração. 

Na composição florlstica destaca-se o taquari (Mabea sp.), Euphor
biaceae de madeira mole e leve, com fustes de circunferência média 
em torno de 40-50 em. Também freqüentes são os representantes 
das famílias Lauraceae, Leguminosae, Vochysiaceae, Burseraceae, Tili
aceae, Myristicaceae, Annonaceae etc. Entre eles citam-se louro-prata 
(Ocotea guianensis), louro-branco (Ocotea opifera), ingá-xixica (lnga 
alba), taxi-branco (Tachigalia a/ba), breu-branco (Protium pa/idum), 
lacre ( Vismia sp,), urucurana (Bixa arborea), louro-capitiú (Siparuna 
cuspidata), Physoca/ymma scaberrimum (nó-de-porco), Vochysia sp. 
(quaruba-amarela), tatapiririca (Tapirira guianensis), Licania sp, (cari
perana), Himatanthus sp. (sucuuba), Viro/a sp. (ucuuba), envira-preta 
(Guatteria sp,), Simarouba sp, (marupá) e imbaúba-branca (Cecropia 
sp,), Além destes, somam-se indivíduos pouco mais exuberantes 

como Aspidosperma sp. (carapanaúba), Didymopanax sp. (morototó), 
mirindiba (Buchenavia sp.) e breu-mescla (Protium sp.l. 

Na submata os epífitos são ausentes, mas observam-se muitos ci
pós. No chão vê-se grande quantidade de folhas e restos orgânicos em 
decomposição. Também aparecem pteridófitas e raras palmeiras do gê
nero Oenocarpus. 

Em alguns locais notam-se evidências de fogo, seguramente advin
das das queimadas efetuadas periodicamente nas savanas adjacentes. 

B) Encraves 

I - Savana Arbórea Densa 

As Areas de Tensão Ecológica em que a subformação de Savana Ar
bórea Densa é dominante distribuem-se por quase todos os quadrantes 
da Folha. Sua maior expressão, entretanto, corresponde às superfícies 
dissecadas em interflúvios tabulares e colinas no Planalto dos Guima
rães (vide 2 - Geomorfologia), sobre terrenos devonianos, com Pod
zólico Vermelho-Amarelo Distrófico ou solos Concrecionários com 
Horizonte A Chernozêmico (vide 3 - Pedologia), nas Folhas 
SD. 22-Y-A e Y-C. Juntamente com o Cerradão observam-se agrupa
mentos de Floresta Estacionai Semidecidual e em menor escala apare
ce a Savana Arbórea Aberta. As espécies que caracterizam este conta
to tanto podem ocorrer no Cerradão como na Floresta Estacionai. Na 
fisionomia distingue-se apenas um estrato arbóreo de outro arbustivo
herbáceo. As árvores que a compõem apresentam-se com alturas em 
torno de 14-20 m. Têm fustes razoavelmente cilíndricos e retos e es
pécies de bom uso madeireiro. As árvores mais freqüentes são: angico 
(Piptadenia sp.), ipê-roxo (Tabebuia sp.), Callisthene sp. (pau-jacaré), 
Magonia sp. (tingui), Physocalymma sp. (nó-de-porco), gonçalo-alves 
(Astronium sp,), Licania sp. (cariperana), açoita-cavalo (Luchea sp.), 
Hymeneae sp. (jatobá), Copaifera sp. (pau-d'óleo), Pseudobombax sp 
(imbiruçu), tarumã (Vitex sp,), entre outras. São comuns as palmeiras 
macaúba (Acrocomia sp.) e bacuri (Atta/ea sp.). Na submata predo
minam a taboca (Guadua? sp.), Bauhinia sp, (unha-de-vaca), capim
sapé (lmperata sp.) e macambira (Bromeliaceae). 

Outros destes contatos são assinalados em relevos movimentados, a 
exemplo do que ocorre na serra dos Borges (SD. 22-Z-B); em segmen
tos da serra Cordilheira e em áreas próximas a Padre Bernardo na Fo
lha SD. 22-Z-D; na serra Bocaina, junto a Juçara (SD. 22-Z-C), e serra 
Canabrava (SD. 22-X-D), principalmente, Nestes locais o adensamento 
da vegetação, seu porte e exuberância estão mais ligados ao teor nutri· 
cional do substrato pedológico e a sua capacidade de reter água. Em 
conseqüência, normalmente as ravinas e fraldas exibem cobertura na
tural que varia de Cerradão a florestas altas e úmidas, resguardando, 
entretanto, a sua condição de estacionai idade, 

Em superfícies pediplanadas e planícies de acumulação fluvial na 
Depressão do Araguaia (vide 2 - Geomorfologia), também se obser
vam estas interpenetrações. Aqui, a paisagem retrata um contato onde 
se intercalam fisionomias savânicas e florestais, perfeitamente distin
guíveis nas imagens de radar, porém apresentam-se com dimensões re
duzidas para serem individualizadas no mapeamento. As áreas mais bai
xas ostentam vegetação de Savana e é onde os elementos arbóreos, 
em geral, ocupam as elevações circulares em formas de pequenos 
"tesos" com termiteiros, circundados de porções campestres (Savana 
Parque). As formações de Savana Arbórea Densa e Floresta Estacionai 
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Semidecidual vegetam os diques arenosos pouco mais elevados. Agru
pamentos de Cerradão e floresta ocorrem alternadamente e por vezes 
confundem-se pois, em geral, boa parte das espécies vegetais lhes é 
comum. Freqüentemente, o Cerradão compõe-se de indivíduos mais 
baixos e uniformes. Tem presença acentuada de taboca (bambus), po
dendo ostentar o babaçu (Orbignya sp.l. Caracteriza-se também por 
certas comunidades peculiares como Callisthene sp. (pau-jacaré), 
abio-carriola (Pseudoc/adia sp.), ipê-caraíba ( Tabebuia caraiba), pequi 
(Caryocar sp,), Licania sp. (oiti), carvoeiro (Sclerolobium sp.), 
Physocalymma sp. (nó-de-porco), Hymenaea sp. (jatobá), Magonia sp. 
(tingui), angelim-de-morcego (Andira sp.), Copaifera sp. (pau-d'óleo), 
amarelão (Apu/eia sp.), mirindiba (Buchenavia sp.), sucupira (Ptero· 
don sp.) e pau-terra-folha-miúda (Qualea parviflora), principalmente. 

li - Savana Arbórea Aberta 

Este tipo de contato é freqüente nos terrenos fortemente dissecados 
em cristas e colinas da Folha SD. 22-X-D, no denominado Planalto do 
Alto Tocantins (vide 2 - Geomorfologia). A litologia é pré-cambriana 
dos Grupos Araxá, Bambu( e Arai (vide 1- Geologia). 

A cobertura vegetal obedece a gradientes topográficos, litológicos 
e hidrológicos, de tal forma que predominam na paisagem as forma
ções campestres, sobre as formas florestais. Generalizando, verifica-se, 
nas partes elevadas das serranias litólicas ou cascalhentas, a Savana Ar
bórea Aberta, cujos elementos arbóreos, eventualmente, são tão escas
sos que a fisionomia assume aspecto de Parque. Já as vertentes inferio
res e o fundo dos vales com solos mais profunc:!os e arejados exibem 
cobertura florestal, por vezes confundida com as florestas aluviais de 
galerias (Fig. 4.8). 

Certamente, no presente caso, estas ocorrências são muito mais de
pendentes do tipo do solo, c:! a umidade e drenagem superficial perene 
do que de um regime de precipitação local diferenciado. 

A fisionomia de Savana Arbórea Aberta, que domina este contato, 
apresenta-se como uma vegetação entrefechada, alterando aspectos 
francamente abertos (campo) com vegetação arbórea entremeada. As 
arvoretas são baixas e extremamente retorcidas, resultantes de um am
biente aluminizado e seco. O solo, quase sempre cascalhento, exibe 
concreções ferruginosas e seixos de quartzo. As arvoretas mais fre
qüentes são o pau-terra-folha-miúda (Qua/ea parviflora), Curatel/a 
americana (lixeira), lixinha (Davi/la sp,), carvoeiro (Sclerolobium sp.), 
Ouratea sp. (pau-de-cobra). gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), 
Miconia sp. (papa-terra), Salvertia convallariodora (bananeira-do
campo), Byrsonimma spp (muricis), araçá (Psidium sp.), barbatimão 
(Stryphnodendron sp.l, entre muitas outras. São também muito co
muns a canela-de-ema ( Vel/ozia sp.) e várias espécies anãs de palmei
ras. 

À medida que o teor de umidade do solo vai aumentando, isto é, das 
meias encostas para o fundo dos vales, a fisionomia também se altera. 
Num crescente, a vegetação vai se adensando, passando de Savana bem 
aberta a Cerradão e finalmente a floresta, que geralmente ocupa o 
nível mais baixo do terreno, onde as condições edáficas são bem dife
rentes, geralmente, com solos do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo 
(vide 3 - Pedologial. Na área, são estes os locais escolhidos para o 
estabelecimento de agricultura de subsistência. 

Observadas no rigor da estiagem, estas florestas assumem aspecto 
bastante decidual, apesar de possuírem alguns elementos perenifólios. 
Sua flora é, a nosso ver, muito correlacionada com as formações do 
"Mato Grosso de Goiás", Verificam-se amiúde o axixá (Sterculia sp.), 
amarelão (Apu/eia sp.), tauari (Cariniana sp.), angico (Piptadenia sp.), 
Copaifera sp. (pau-d'óleo), barriguda (Chorisia sp.l, aroeira (Astroni
um sp,), Hymenaea sp. (jatobá), Aspidosperma sp. (carapanaúba) e 
pau-d'arco-amarelo ( Tabebuia sp.). As palmeiras são bem representa· 
das, destacando-se guariroba (Syagrus sp,), macaúba (Acrocomia sp,) e 
acuri (Attalea sp.l. Nos da/es e veredas úmidas surgem o buriti (Mauri· 
tia vinifera) e buritirana (Mauritia aculeata), enquanto nas partes sujei
tas a alterações antrópicas predomina o babaçu (Orbignya sp,), 

Outras ocorrências deste contato são observadas em segmentos da 
serra do Roncador (SD. 22-V-B); nas proximidades de Nova Xavanti
na (MT); junto às cabeceiras do ribeirão Pindaíba (SD. 22-Y-D) e em 
certas superff cies trabalhadas pela erosão no Planalto dos Guimarães 
(SD, 22-Y-A e Y-C). Também ocorre em parte das Folhas SD. 22-X·A 
e X-B, em terrenos eventualmente submetidos a encharcamento, pró· 



ximos à ilha do Bananal e da localidade de Aruanã, respectivamente, 
além de outras ocorrências menos significativas. Estes contatos são 
fisionomicamente dominados por formações de Savana, sendo que a 
Floresta Estacionai ocupa pequenos agrupamentos, em sítios que lhe 
são favoráveis. As ocorrências florestais coincidem, normalmente, com 
terrenos originados da decomposição de rochas que, pela sua consti
tuição qu(mica, dão solos não só mais ricos como também de maior 
capacidade para reter água. 

A existência de Cerrados em meio às formações florestais do Pla
nalto dos Parecis, por sua vez, pode ser atribu (da a terrenos aren íticos, 
extremamente porosos, que dão origem a solos com pouca capacidade 
de absorção de água, geralmente profundos. Soares ( 1953) referindo
se aos solos destas áreas afirma que, quando o lençol freático está pró
ximo da superfície, a floresta pode sobre ele se desenvolver e, encon
trando-se a grande profundidade, somente vegetação arbustiva e cam
pestre sobre ele é encontrada. 

111 -Savana Parque 

Este contato ocupa as áreas de acumulação das plan(cies fluviais dos 
rios Araguaia, das Mort;,es, Cristalino e seus afluentes, principalmente 
ao norte do paralelo 14 S. 

A fisionomia de Savana Parque é dominante sobre encraves de Sa
vana Arbórea e de Floresta Estacionai Aluvial. A ocorrência de uma 
ou outra formação depende fundamentalmente dos tipos de solos, os 
quais por sua vez diferenciam-se de acordo com os diversos comparti
mentos topográficos que ocupam. O Parque estabelece-se de preferên
cia sobre os Gleis Pouco Húmicos Distróficos ou Laterita Hidromórfi
ca Distrófica (vide 3- Pedologia), enquanto a Savana Arbórea Densa 
e a Floresta Estacionai ocupam os Solos Aluviais ao longo dos terraços 
e barrancas formadas pelos sedimentos recentes do Quaternário 
(vide 1 -Geologia). 

Os Parques de Cerrado aqui referidos apresentam a fisionomia tfpi
ca concernente às áreas com drenagem deficiente. Suas árvores e arvo
retas aglutinam-se, mais ao abrigo das inundações, sobre elevações do 
terreno, representadas por pequenos "tesos" de formas circulares e 
normalmente guarnecidas com cupinzeiros. Dentro deste contexto, os 
montículos ocupam cerca de 20% do total da área, sendo o restante 
constitu(do por porções gramíneo-lenhosas continuas. Nas partes 
campestres, além do tapete de hemicriptófitas e caméfitas, raramente 
se observa algum componente fanerofftico, podendo-se entretanto 
destacar o murici (Byrsonima crassifolia), por ser talvez uma das pou
cas espécies adaptadas àquelas condições. Já nos montículos a compo
sição florística é similar à dos campos cerrados em derredor. 

As áreas recobertas pela Floresta Aluvial constituem fímbrias de 
vegetação, ora pouco mais expandidas, mas que em geral distribuem-se 
sem continuidade, intercalando-se às formações de Savana Parque e 
Savana Arbórea Densa. 

IV- Savana Gramíneo-Lenhosa 

Este contato só é assinalado na plan(cie de inundação do rio Javaés, 
também chamado Braço Menor do rio Araguaia, quase na extremidade 
sul da ilha do Bananal. 

Representa áreas essencialmente campestres estabelecidas sobre 
Laterita Hidromórfica Alica e Eutrófica (vide 3- Pedologia) e circun
dadas por agrupamentos adensados com Savana Arbórea e Floresta 
Aluvial. 

As partes graminosas apresentam-se, normalmente, como campos 
circulares, acompanhando o embaciamento do relevo. Constituem-se, 
portanto, nas áreas mais baixas da plan(cie de inundação. As vegeta
ções de Cerradão e de Floresta Aluvial posicionam-se sobre sedimen
tos, normalmente arenosos, pouco mais elevados e que regionalmente 
são conhecidos como "capão de areia" ou "malhador". 

Estas áreas desempenham importante papel na economia pecuária 
regional. O regime climático de prolongada estiagem (5 meses secos) é 
compensado pela maior umidade do solo nas partes deprimidas, asse
gurando desta forma o provimento de forrageiras naturais. No período 
das inundações, enquanto as áreas baixas (Savana Gram(neo-Lenhosa) 
permanecem alagadas, os "capões de areia" constituem abrigos para 
o gado, que ali se refugia. 

V- Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 

Na Folha SD. 22 Goiás, estes contatos ocupam área de aproximada
mente 5,273 km 2 . Distribuem-se em maior parte às margens do rio 
Araguaia e dos afluentes: Vermelho, Peixe e Crixás-Açu. Identifica
ram-se também a oeste da Folha (Planalto dos Guimarães) na bacia de 
captação do rio das Mortes; no rio Coluene; rio Sete de Setembro; rio 
Pindaíba e em outros menores. 

A fisionomia de Floresta Aluvial domina sobre as de Savana Arbó
rea Densa (Cerradão) e Savana Parque (Parque de Cerrado). Estas 
comunidades compõem um complexo fitofisionômico impossível de 
individualizar na nossa escala de mapeamento. A vegetação é reflexo, 
principalmente, do posicionamento topográfico. Sobre sedimentos 
atuais, pouco mais elevados, f01 mam-se faixas de florestas com largu
ras variáveis e que no conjunto dão-nos a impressão de dominarem a 
paisagem (Est. 4. VIII A). 

Sua estrutura florestal é semelhante à que ocorre nas florestas-de
galeria de quase todos os rios, diferindo-se apenas floristicamente de 
acordo com a posição geográfica que ocupa. 

A floresta apresenta-se com altura média em torno de 20-25 m, 
tendo alguns exemplares emergentes e caducifólios. Tem fustes quase 
sempre defeituosos, com bifurcações, fendilhamentos e nodosidades, 
freqüentemente exibindo sapopemas. 

Nas amostragens efetuadas próximo ao rio Araguaia, as espécies 
arbóreas de maior ocorrência foram o inharé (Helicostyles sp. ), cinzei
ro (Termina/ia sp.), cajá ou taperebá (Spondias sp,), piranheira (Pira
nhea sp,), molongó (Malouetia sp,), Licania sp. (farinha-seca). creoli 
(Myrtaceae), tarumã (Vitex sp.), ipê-amarelo (Tabebuia serratifolia), 
sucupira-da-várzea (Diplotropis sp.), Vochysia sp. (canjerana), Ca
lophyllum sp (jacareúba), Hymenaea sp. (jatobá), urucurana (Bixa 
sp.), mirindiba (Buchenavia sp.), entre outras. O estrato inferior de 
densidade mediana exibe o solo praticamente nu, excetuando-se 
pequenos tufos de gramíneas e criptógamas vasculares (Pteridophytal. 
Pode também apresentar grande quantidade de arbustos e plântu las de 
regeneração arbórea, além de grossa camada de serrapilheira Sobre as 
árvores, orquídeas e aráceas são abundantes, sendo razoável a quanti
dade de cipós. 

Em lugares mais alagáveis, regionalmente denominados "ensea
das", predomina um emaranhado de plantas arbustivas espinhentas, à 
semelhança de um "carrasca!", de onde raramente emergem indiví
duos de Mimosa sp, (jurema-preta). barriguda ou mamorana (Bombax 
sp.), inharé (Helicostyles sp.), jenipapo (Genipa americana) e taxi
formiga ou pau-de-novato (Triplaris sp,). São locais de diffcil penetra
ção, caracterizados pela grande incidência de cipós-sarmentosos e gavi
nhosos, como o cipó-jurema, cipó-santo, malícia-de-boi, unha-de-gato, 
graxama-branca e guariba, Ocorrem também numerosas palmeiras de 
espinhos com o marajá (Bactris sp.) e tucum (Astrocarym sp.). além 
de gramíneas e ciperáceas altas. 

Nas porções marginais dos rios, estreitas faixas são ocupadas por 
uma formação florestal praticamente sem nenhum interesse comercial. 
As árvores submetidas mais diretamente ao impacto das águas pos
suem fustes muito curtos e finos, nem sempre cil(ndricos, apresentan
do-se sempre retorcidas e curvadas. Constituem-se principalmente de 
ingarana (Pithecellobium sp,), abiorana-da-várzea (Chrysophyllum 
sp ), goiaba-araçá (Psidium sp) e taxi-da-várzea (Triplaris sp ). 

Weddell (apud Campos, 1944) descreve a vegetação do Alto Ara
guaia essencialmente rica de um Croton e um Psidum; cita também a 
ocorrência de uma Cassia que cheira a baunilha, às margens do rio. 

VI - Floresta Estacionai Semidecidual Subrnontana 

Os contatos onde encraves de Floresta Estacionai Semidecidual Sub
montana predominam sobre as diferentes formações de Savana 
ocupam cerca de 8.352 km 2 • A ocorrência mais significativa constitui 
uma faixa descontlnua de ± 40 km de largura, que acompanha parale
lamente o rio Araguaia pela margem direita, desde as proximidades de 
Britânia (SD. 22-Y-D) até um pouco além de São Miguel do Araguaia 
(SD. 22-X-C), 

A fisionomia da Floresta segue as margens dos rios e por vezes se 
estende sobre terraços com solos melhor estruturados. Algures a fio-
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resta confunde-se com os Cerradões e não é diflcil ocorrerem interpe
netrações de espécies, caracterizando misturas. 

Constituem locais prop(cios ao estabelecimento de agropecuária e 
exploração florestal e, por este fato, grandes áreas foram totalmente 
desmatadas ou feita alguma explotação nos agrupamentos florestais 
ainda existentes, comprovada pela invasão de espécies secundárias 
como a taboquinha (Panicum sp.), taboca (Chusquea sp.) e babaçu 
(Orbignya sp,). 

O encrave florestal caracteriza-se por indivfduos de alturas comer
ciais em torno de 7 a 10m e altura total, excepcionalmente ultrapas
sando 18 m. Poucas árvores apresentam circunferência de fuste acima 
de 100 em. Em amostragens efetuadas constatou-se predomfnio de 
Licania sp. (cariperana), tatapiririca (Tapirira sp.), breu-manga (Tetra
gastris sp.), amarelão (Apuleia sp.), umiri (Humiria sp.), sucupira 
(Oiplotropis sp.), esteta (Sterculia sp.), mirindiba (Buchenavia sp.) e 
Diospyros sp. (caquí). Arvores também freqüentes e de boa aceitação 
no mercado são o angelim (Vataireopsis sp.), Hymenaea sp. (jatobá), 
maparajuba (Manilkara sp.), copaíba (Copaifera sp.), freijó (Cordia 
sp.), aroeira (Astronium sp.), ipê (Tabebuia sp.), louros (Ocotea spp.), 
cumaru (Coumarouma sp.) e açoita-cavalo (Luehea sp.), entre outras. 

A presença deste contato é assinalado ainda em terraços de Areias 
Quartzosas Hidromórficas (vide 3 - Pedologia), próximos aos rios 
Pindafba e Curuá ou Cururu, nas Folhas SD. 22-Y-D, Y-B e V-0. Ca
racteriza-se pelo grande número de árvores finas, pela abundância de 
arbustos e de regeneração das matrizes locais. Tem sempre uma grossa 
camada de serrapilheira recobrindo o terreno. As árvores mais fre
qüentes são Licania sp. (cariperana), enviras (Xylopia spp.), louros 
(Ocotea spp.) e caferana (Dendrobangia sp.). Na paisagem alternam-se 
com formações arbóreas abertas de Savana que ocupam as áreas mais 
baixas, com Laterita Hidromórfica, freqüentemente inundadas. 

Mais ao norte, sobre a serra do Roncador e parte de superfícies 
pediplanadas (SD. 22-V-D e V-B), também ocorrem estas florestas. Tal 
fato vem confirmar as observações de Nebias (apud Soares, 1953) que, 
referindo-se à vegetaçãq, dos terrenos próximos à serra do Roncador 
na altura do paralelo 13 30'S, onde a "Bandeira Anhanguera - 1937" 
a atravessou, diz: "A vegetação dos terrenos circundantes à serra é 
constituída de regulares matas, tendo também em algumas partes Cer
radões e Cerrados limpos". A existência deste contato foi ainda objeto 
de estudo de Askew et alii (1971) para verificar a influência do solo e 
umidade locais na distribuição da vegetação, Concluem estes autores 
que as "condições de umidade tão-somente não são suficientes para 
explicar o marcante limite abrupto entre as formações". Deduz-se, 
portanto, que as várias fitofisionomias englobadas na paisagem desta 
área refletem um somatório de gradientes ecológicos. 

VIl - Floresta Estacionai Decidual Submontana 

Este contato faz parte da área fisiográfica do "Mato Grosso de Goiás". 
Ocupa, atualmente, superffcies pouco expressivas. Decerto, porém, 
exerceu no passado uma ocupação mais ampla na área, sendo pau lati· 
namente transformada pela ação do homem. 

Os agrupamentos florestais remanescentes revestem os relevos for· 
temente dissecados e pedregosos, atribuindo-se às dificuldades de aces· 
so às áreas o fato de ainda persistirem com seu aspecto naturai. 

Apresentam-se com maior continuidade na serra Capim Puba, en
tre ltaguaru e a localidade de São Benedito (SD. 22-Z-C), e na serra 
Santa Bárbara, próximo a Barro Alto (SD. 22-Z-B). A paisagem destas 
áreas caracteriza-se pelos encraves de Savana e F lo resta. Entretanto, 
nas amostragens florestais constatou-se mistura de espécies arbóreas 
que, em geral, mostram-se bastante decíduas. 

Na serra Capim Puba predominam o breu-manga (Tetragastris sp.), 
ingá-vermelho (lnga sp,), mangabarana (Microphol/is sp.), mirindiba 
(Buchenavia sp,) e pereiro-amargoso (Aspidosperma sp.). Na submata 
é freqüente uma Rubiaceae (Pagamea sp.), são raros os ep(fitos e as 
palmeiras não aparecem. Já na serra Santa Bárbara, as árvores que se 
destacam pelo número são o ipê-branco (Tabebuia sp.), Pseudobom
bax sp. (imbiruçu), angico-jacaré (PiptEdenia sp,) e uma Myrtaceae. 
Ocupando a submata, ocorre muita taboquinha (Lasiacis sp,) e taboca 
(Chusquea sp.). Também se observam alguns exemplares de palmeiras 
macaúba (Acrocomia sp.) e gueroba (Syagrus sp.). 
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4.1.4.6.2 - Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 

Esta Área de Tensão Ecológica assinala um dos limites meridionais 
de ocorrência da Hiléia em território brasileiro (Soares, 1953). 

Corresponde ao prolongamento natural do que foi assinalado 
por Loureiroeta/ii (1980) e Mileski, Doi e Fonzar (1981). 

O clima é bem marcado por estação seca (± 4 meses), coinciden
te com uma certa decidualidade foliar em alguns dos componentes 
arbóreos, notadamente os emergentes. Esta caracter(stica fica mais 
acentuada ao sul e a leste, já nos limites com a Região da Savana. 

A) Encraves 

I - Floresta Estacionai Semidecidual Submontana com dossel 
emergente 

Os encraves de Floresta Estacionai Semidecidual predominam sobre 
as áreas da Floresta Ombrófila Aberta. Este contato ocupa a parte 
noroeste da Folha SD 22 Goiás, representada nas Folhas 
S0.22-V-A, V-B, V-C e V-0, em área de aproximadamente 30.255 
km 2 

Distribuem-se nas superfícies pediplanadas e interflúvios tabula
res do Planalto dos Parecis, centralizados nas junções dos formado
res do rio Xingu (vide 2 - Geomorfologia) (Est. 4. VIII B) 

A vegetação está assentada em terrenos do Terciário, predomi
nantemente sobre solos do tipo Latossolo Vermelho·Amarelo, tex
tura argilosa (vide 3 - Pedologia) 

A Floresta Aberta com cipós, de ocorrência mais restrita, prefe
re as proximidades das drenagens (rios e córregos). A principal ca· 
racten'stica é a grande incidência de plantas sarmentosas e trepadei
ras, entrelaçadas aos vários estratos da floresta. São comuns o cipó
cruz (Bignoniaceae), cujo caule, cortado transversalmente, apresen
ta·se com desenho da cruz de Malta; e Bauhinia sp. (escada·de-ja
butil, de caule lenhoso achatado e curvas alternadas, dando a im
pressão de uma escada. Também há várias espécies de Cissus (cipós
d'água), cipós-de-fogo (Dilleniaceae), graxana-branca (um cipó leito
so) e cipó-quina, de caule flex(vel e angular, com muitas gavinhas, 
entre outros. 

Com a abertura de clareiras pela queda natural de árvores, fenô" 
meno muito comum n'lsta área, existe uma tendência ao alastra
mento das lianas, heliófitas de rápido crescimento. 

As epífitas, apesar de não tão freqüentes como na H iléia pro
priamente dita, apresentam uma distribuição regular, destacando-se 
as várias espécies de Philodendron com suas raízes aéreas, compri
das e delgadas e folhagem de grande efeito ornamental. As orquí
deas são mais raras. 

A maioria das espécies componentes do dossel arbóreo são 
tipicamente amazônicas, no entanto, cerca de 20"/o dos indivíduos 
perdem pelo menos parcialmente suas folhas em determinada época 
do ano. Este caráter só é acentuado e bem identificado quando 
ocorre um gregarismo de espécies deciduais, pois nem sempre existe 
simultaneidade na queda da folhagem. 

A Floresta Estacionai é bem estratificada, notando-se quatro 
estratos perfeitamente identificáveis: o superior ou das árvores 
emergentes tem altura em tomo de 30-35 m. Entre seus componen
tes figuram fava-orelha-de-negro (Enterolobium sp.), Hymenaea sp. 
(juta(-açu), quarubarana, louro-amarelo, abio-rosadinho e algumas 
espécies de breus. Constituem normalmente as melhores madeiras 
para utilização industrial A um n(vel pouco mais baixo, o estrato 
intermediário, que é composto por inúmeras espécies, a maioria 
com fustes finos e linheiros. Nas amostragens realizadas, onde se 
mediam os indiv(duos com mais de 50 em de circunferência à altu
ra do peito, foram identificados em média 120 indiv(duos de 30 
espécies diferentes em 0,5 ha. Ainda em cada amostra, apenas 27 
indivíduos em média, cerca de 22,5%, tiveram circunferência maior 
que 1 00 em e destes raros foram maiores que 200 em 

As espécies mais freqüentes foram a envira·cana (Xylopia niti· 
da), árvore alta e reta com fuste sempre muito fino, uxirana (Sa
coglottis sp), diversas espécies de breus (Tetragastris sp. e Protium 
sp.), louros (Aniba sp., Ocotea sp. e Nectandra sp.), Aspidosperma 
sp. (carapanaúba), u rucu rana (Bixa arborea), Licania sp. (caripe
rana). caferana (Dendrobangia sp.), abio·rosadinho (Chrysophyllum 
sp.) e Vochys(a sp. (quarubarana). 

Compondo um terceiro estrato, de 4-8 m de altura, figuram 
muitos indiv(duos deste porte, grande parte constitu(da por plantas 



de regeneração natural, conquanto outras são arbustos da submata. 
A família Melastomataceae é a mais bem representada com o tintei
ro-vermelho, tinteiro-branco, micônia, além das Myrtaceae, murta, 
murtinha e goiaba-de-anta. São freqüentes também o capitiú (Sipa
runa sp) e comer-de-anta (Rubiaceae). 

Finalmente, tem-se o estrato lenhoso-herbâceo, normalmente, 
com densidade baixa a média, permitindo fácil tráfego do homem 
em seu meio. Ali são comuns o cafezinho (Rubiaceae), algumas 
pteridófitas, taboquinha (Panicum sp.), além de outras gramíneas e 
ciperáceas distribuídas em pequenos tufos. Também aparecem as 
palmeiras marajá (Bactris sp.) e mumbaca (Astrocaryum sp.), ambas 
providas de atilados espinhos. 

A abóbada foliar é relativamente densa e a floresta apenas par
cialmente invadida pelos raios solares. Em conseqüência, em alguns 
lugares ela é úmida, aparecendo a sororoca (Phenakospermun sp.) e 
outras musáceas e zingiberáceas de folhas grandes 

Uma das principais caracterfsticas desta formação é a grande 
camada de matéria orgânica não decomposta, recobrindo o solo 
(serrapilheira). São acumulações de folhas que evidenciam a cadu
cidade de parte da vegetação e restos lenhosos provenientes da que
da de árvores. A morte dessas árvores pode ser atribuída a diversos 
fatores como o vento, as pragas (fungos, brocas etc.) ou mesmo 
como caráter fisiológico, incidindo sobre as espécies ditas mono
cárpicas 

As palmeiras são pouco representadas, nunca sobressaindo na 
fitofisionomia. Mesmo assim observam-se alguns exemplares de 
bacaba (Oenocarpus sp.), com folhas dispostas em leque, crispadas; 
de tucumã (Astrocarvum sp.). com folhas providas de espinhos, e, 
mais raramente, in a já (Maximiliana sp.). Nos lugares alterados para 
pastagens nota-se o recrudescimento das palmeiras, comprovando 

serem espécies suscetíveis a estfmulos pela intervenção no ecossis
tema. 

4.1.5- FITOCLIMAS 
!A Folha SD 22 Goiás está compreendida na sua quase totalidade no 
clima característico da Savana do Centro-Oeste. Os fatores climáti
cos, litológicos, geomorfológicos e pedológicos desempenham papel 
importante na definção das regiões fitoecológicas e são responsáveis 
pelas variações dentro delas. 

O relevo, embora de modestas altitudes, apenas com algumas 
chapadas, é responsável pela queda de temperaturas. Na área rebai
xada da planície e depressão do Bananal registram-se as maiores 
temperaturas e menores índices pluviométricos 

A linha bioclimática foi traçada levando-se em conta o período 
seco (número de meses), retirado da relação obtida nas curvas om
brotérmicas de Bagnouls & Gaussen (1957), e esta foi relacionada 
com o levantamento fitofisionômico A curva é construída com o 
total mensal das precipitações, expresso em mm, e o dobro das 
temperaturas, expresso em graus centígrados. Abandonaram-se a 
classificação climática e nomenclatura dos autores referidos, por 
uma mais exata divisão dos meses secos, conservando contudo a 
relação precipitação e temperatura. 

Foram construídas curvas ombrotérmicas para as localidades de 
Aragarças(GO), Goiás(GO), Merure(MT), Sangradouro(MT), Peixe 
(GO), Pirenópolis(GO) e Xingu(MT) com dados do INMET (Instituto 
Nacional de Meteorologia) Usaram-se também próximo à Folha as 
estações de Brasília (DF) da FAB (Força Aérea Brasileira). Além des
sas estações obtiveram-se ainda os dados pluviométricos do DNAEE 
(Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica). Infelizmente 
como na Folha SC.22 Tocantins, a maioria das informações concen
trou-se no leste do Estado de Goiás (Tab. 4.1). 

TABELA41 
Dados pluviométricos dos postos do DNAEE- Folha SD 22 Goiás 

~es J M A J J A s o N D 
Total 

F M mm 
Lo 

Alvorada 174 26 207 7 198 28 165 95 75 95 7 98 00 82 51 38 165 68 17948 24438 147874 
Araguaçu 270 32 16565 26838 95 93 3538 00 00 65 4338 191 94 20816 24698 1532 82 
Aruanã 183 90 27410 233 28 148 9 3992 o 68 506 3.80 3968 2058 218 68 243 52 1597 32 
Bandeirante 174 48 2488 131 74 122 26 42 06 4 54 08 242 72 90 146 23 14382 21698 1307 03 
Barra do Garças 291 06 18365 22682 107 o 37 22 5 76 208 11 2 43 7 187 66 203 56 27032 1569 97 
Brazilândia 187 83 142 08 23483 78 6 49 55 9 88 208 910 3384 15714 192 34 18508 1282 35 
Britânia 102 47 19005 195 o 107 03 17 65 2 73 25 2 35 27 9 17656 16493 247 6 1137 22 
Geres 21310 14112 22916 110 6 25 92 15 60 024 502 55 72 158 54 21830 216 74 1390 6 
Colina 228 02 22916 211 32 84 62 4330 3 38 o 62 7 26 3215 197 30 26395 224 78 1526 04 
Colonha 197 60 18617 128 20 66 63 42 70 50 1 o 00 4693 1092 177 73 19598 115714 
Entroncamento Sâo Miguel 166 o 3360 12533 107 o 6430 8 66 00 86 67 06 115 73 23682 255 &7 1491 37 
Estrela do Norte 204 3 2535 21095 129 02 31 74 3 92 416 398 57 60 171 34 32610 2900 1686 61 
Fazenda Piratininga 26513 22846 230 26 81 30 55 70 1683 60 236 78 50 156 27 247 70 233 85 1602 36 
General Carneiro 238 40 221 68 13846 143 55 39 83 616 626 535 6002 139 21 320 52 271 05 1590 49 
Goianésia 208 42 22556 210 52 99 42 37 74 1130 1 68 7 68 4098 174 52 224 56 24082 1482 98 
ltapirapuã 282 20 202 80 24314 95 32 3668 3 64 464 014 58 52 146 22 246 52 23682 1556 54 
ltapuranga 221 50 2100 2006 148 38 18 95 1096 42 508 4436 20506 201 96 26654 1537 65 
Jaraguá 228 62 20986 339 26 13016 42 08 1330 04 13 76 57 56 158 62 222 76 24426 1460 64 
Jeroaquara 26085 278 77 23832 102 97 33.97 048 1 44 086 43 24 176 30 2754 301.34 1713 94 
Lagoa da Flecha 22362 225 73 196 26 133 97 2937 2 45 315 652 1892 12630 243 92 25856 1468 78 
Mimoso 17067 14715 20537 128 94 27 34 1 22 3 72 1062 5092 15888 199 72 23834 1342 89 
Montes Claros de Goiás 289 87 142 88 26615 94 74 1960 214 04 1 76 3516 17632 188 32 22350 1440 84 
Mozarlândia 214 96 24917 250 55 12072 61 60 12 5 00 1 o 4086 211 22 25347 231 16 1457 11 
Niquelândia 195 98 23896 23946 140.9 4002 1 52 082 1 12 6930 20542 219 75 307 o 1660 25 
Nova América 205 25 25350 23330 147 12 30 55 23 00 00 61 65 12538 221 15 2090 1489 28 
Padre Bernardo 169 65 12635 155 55 9087 2810 0.05 00 682 480 159 24 196 62 211 12 1192 37 
Paranã 207 4 240 28 212 92 17114 26 26 216 2 80 066 17 95 187 35 20447 19485 1468 24 
Peixe 225 46 247 54 175 52 14516 27 38 6 68 1 22 1 16 4868 162 38 2784 19857 15181 
Peres 24312 137 65 21548 161 02 41 24 5 52 3 26 562 47 58 172 3 159 26 26014 145219 
Pilar de Goiás 309 27 25082 196 50 7607 508 2 07 00 11 5 5496 197 52 2784 37816 1806 07 
Pirenópolis 268 32 20446 19814 117 26 35 56 18 66 1 8 1436 5916 14215 20216 222 92 1484 95 
Ponte Quebra Linha 18940 20452 20610 105 5 46 78 60 2 68 586 57 64 212 o 27816 24140 1556 04 
Porangatu 245 83 2565 203 8 92 87 37 37 1 68 07 095 82 35 15077 225 75 233 4 1531 97 
Porto Uruaçu 233 76 192 23 20988 107 78 27 55 5 78 00 038 1430 15808 171 14 225 82 1346 70 
Porto Rio Bagagem 422 06 1608 20074 11039 2606 00 2 82 362 3386 15614 19532 192 56 1783 55 
Rio Pintado 152 87 182 72 238 20 142 37 26 75 00 052 39 4595 168 58 234 58 31610 1512 54 
Sama 169 29 18874 136 6 87 88 130 o 22 00 074 52 50 139 69 246 52 212 44 1247 62 
Santa Fé 23607 248 87 16796 156 40 5536 35 1 5 13 5505 20340 251 88 25078 1632 27 
Santa Terezinha de Goiás 217 03 20035 193 9 778 445 25 075 5 95 63 97 16990 253 83 276 86 1507 34 
Santo Antônio do Leverger 229 44 23598 24908 105 78 4640 17 40 36 7 52 54 08 21325 25948 307 9 1729 91 
São Miguel do Araguaia 301 73 1905 367 43 10977 5817 1 o 00 1 02 7560 177 34 234 8 277 72 1795 08 
Toriqueje 16054 20086 19634 82 9 51 73 9 66 69 1025 41 58 175 65 257 92 24302 1437 35 
Travessão 206 62 15997 187 57 87 62 27 27 00 007 00 29 57 9644 17638 172 52 1144 03 
Trombas 271 70 2668 24617 110 67 45 92 5 07 65 65 5302 13794 277 5 184 20 1605 49 
Uruana 18716 15986 23212 115 38 21 18 6 34 1 36 1 28 5050 14018 16692 290 22 1372 50 
Xavantina 221 36 164 76 24986 107 68 3688 2 34 3 22 288 4694 16006 19988 252 33 145416 
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Indicado pelas curvas ombrotérmicas delimitaram-se dois perfo
dos de duração da estação seca com 4 e 5 meses. O primeiro é 
onde predominam as áreas da floresta e o segundo da Savana (Fig. 
4.14). 

4.1.5.1 -Elementos do clima 

Os totais anuais de precipitação estão entre 1.200 mm a 1.800 mm. 
Os últimos se localizaram no noroeste da Folha e nos locais mais 
altos. Os totais mais baixos registram-se no centro e leste, sobre
tudo no lnterflúvio Araguaia-Tocantins e Depressão do Bananal. 

O regime das chuvas é tropical com duas estações (seca e chuvosa) 
bem marcadas. O per(odo seco, de 4 a 5 meses, inicia em maio, indo 
até setembro. As chuvas concentram-se no verão e 80% caem de 
110vembro a março. 

No leste da Folha (Brasil ia, Pirenópolis) o mês mais chuvoso é o de 
dezembro; a oeste (Aragarças, Merure, Sangradouro), é o de janeiro. 
Nota-se, portanto, um mês de atraso a oeste no trimestre mais chu
voso. 

As temperaturas médias são altas, entre 20°C e 25°C, sendo que as 
mais baixas são registradas _em Brasllia e Piren6polis. Os meses mais 
quentes são setembro e outubro. As médias máximas são variáveis, 
entre 27°C e 32°C, e acompanham as diferenças de altitude. As 
máximas absolutas são muito altas, de 37°C a 40°C, mesmo nos topos 
das chapadas. Nos meses mais frios as máximas absolutas ultrapassam 

• Sangradouro 

Novo Xavantina 

• Toriquejo 

• Merure' 
.General Carneiro 

Borro do Gorcos .. 

BritÕnio . 
Santo Fe' . 

Montes Claros de Goia' 

32°C. As médias das mfnimas têm um abaixamento notável, entre 
16°C e 19°C, As mínimas absolutas chegam próximas a 0°C. A 
latitude é responsável pela maior sensibilidade às entradas de ar frio 
pela calha do rio Paraguai. 

O declfnio da umidade relativa de maio a setembro é um dos 
fatores climáticos marcantes da área, permanecendo abaixo de 70% de 
maio a setembro e em muitos locais abaixo de 50%. 

A situação dos elementos climáticos, numericamente resumida 
acima, obedece ao jogo de dinâmica atmosférica a que a área está 
sujeita. Não é nosso objetivo detalhar a atuação, ocorrência e freqüên
cia das diferentes massas de ar, contudo são enumeradas de acordo 
com Serra & Ratisbonna ( 1942), a fim de se encontrarem explicações 
para a origem dos per(odos secos e chuvosos da área. 

Durante os meses de maio a setembro (inverno austral) é pratica
mente constante o dom(nio dos alísios de sudeste da massa de ar 
Equatorial Atlântica (Ea), com ventos de NE e E, responsáveis pelo 
regime de seca e estabilidade com céu claro e dias ensolarados. 

As massas polares que conseguem alcançar a área provocam chuvas 
frontais e são responsáveis pelo abaixamento das temperaturas, origi
nando esporadicamente mínimas absolutas de até 0°C. 

Há domínio absoluto da Equatorial Continental (Ec) de novembro 
a março (verão) que forma linhas de instabilidade. As chuvas são 
constantes e só em ocasiões especiais é que há o retorno da alta 
tropical, trazendo seca e instabilidade. 
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Além dessas, no pantanal, forma-se no período mais quente uma 
massa de ar de baixa pressão que constitui a Tropical Continental 
(Te) a "Baixa do Chaco" Ela pode atingir o sudeste da Folha. ~ 
convectivamente instável e a limpeza do céu e a fraca umidade impedem 
a formação de nuvens de convecção e trovoadas A fraca umidade 
específica facilita a irradiação noturna, de modo que a amplitude 
diária de temperatura é forte (Figs. 4.15 e 4.16). 

4.1.5.2 -Discussão 

A) Áreas florestais com 4 meses secos 

Esta unidade foi delimitada com a estação de Xingu(MT). Note-se no 
gráfico a diferença entre o leste e o oeste da Folha: Xingu(MT) e 
Peixe(GO) As precipitações estão em torno de 1.800 mm ou próxi
mas a ela. As temperaturas são altas o ano todo, sem grandes amplitu
des. 

A vegetação dominante nesta porção do Planalto dos Parecis é a 
Floresta Estacionai Semidecidual em contato com a Floresta Ombrófi
la Aberta, sob a forma de encraves Algumas áreas de Savana observa
das podem ser explicadas por diferenças pedológicas 

Nos vales de fundo achatado do rio Xingu e afluentes aloiam-se 
terrenos quaternários do Holoceno, formados por aluviões recentes 
que dão condições ao desenvolvimento de Formações Pioneiras Arbus
tiva e Herbácea. 

B) Áreas campestres com 5 meses secos 

A grande extensão da Folha está incluída num período seco de 5 
meses, compreendido de maio a setembro. ~ o que revelam as curvas 
ombrotérmicas e a análise dos dados de Aragarças(GO), Goiás(GO), 
Merure(MT), Pirenópolis(GO) e Sangradouro(MT) 

Há uma diminuição da precipitação que fica ao redor de 1 200 mm 
a 1.600 mm. Há também diminuição sensível das temperaturas míni
mas, principalmente nos topos dos planaltos, e da umidade relativa 

Nesta unidade domina a Savana Arbórea Aberta com floresta-de
galeria, que cobre indistintamente várias estruturas geológicas e tipos 
de solos. 

A variação das fisionomias savanóides não se deve apenas a fatores 
de ordem climática, mas a outros fatores ecológicos, litológicos, 
geomorfológicos, pedológicos e ação antrópica 

A Savana Densa é associada aos melhores solos e ao relevo mais 
movimentado. Predomina nos solos Podzólicos Vermelho-Amarelo e 
Vermelho-Escuro. Localiza-se geralmente nas encostas onde há con
centração de umidade e acumulação de material: como de N iquelândia 
e Planalto Central Goiano. No Planalto dos Guimarães ocupa a parte 
mais rebaixada do planalto com as mesmas características. 

Na Planície do Bananal e na Depressão do Paranatinga a fisionomia 
é de Savana Parque com floresta-de-galeria, coincidindo com o relevo 
de pouca altitude, embora a geologia e os solos seiam diferentes nos 
dois locais. A galeria que contorna os rios origina-se de solos aluviais, 
tipo Glei Pouco Húmico, e da maior umidade. Parques sem floresta-de
galeria ocorrem ainda nos topos de planaltos com solos rasos I itálicos 
como os de Brasília. 

Acompanhando o rio Araguaia, nas planícies quaternárias, onde o 
lençol freático próximo à superfície é fator limitante ao desenvolvi
mento de vegetais maiores, há extensas áreas de Savana Gramíneo-Le
nhosa, com ou sem floresta-de-galeria 

Nas margens dos rios formadores do Xingu, nos terrenos aluvionais 
quaternários, há Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial com dossel 
emergente. Nas mesmas condições, encontra-se no vale do Araguaia e 
no rio das Mortes. 

Disiunções de Floresta Estacionai Semidecidual desenvolvem-se 
numa faixa de mais ou menos 100 km, no sentido norte-sul na 
Depressão do Araguaia, sobretudo em Latossolo Vermelho-Amarelo. 
Esta depressão está localizada entre a Planície de Inundação do 
Bananal e os níveis mais altos dos planaltos Atualmente está quase 
toda devastada e ocupada com a pecuária. 

Foi classificado como Floresta Estacionai Decidual, o chamado 
"Mato Grosso de Goiás". A presença dessas áreas florestais no meio da 
Savana (Cerrado) liga-se ao relevo movimentado do Planalto Central 
Goiano, cuias rochas básicas pré-cambrianas deram origem a solos de 
alta fertilidade: Latossolo Vermelho-Escuro e Roxo; Podzólico Ver
melho-Amarelo Eutrófico e a Terra Roxa Estruturada eutrófica ou 
distrófica. 

Aragarças(GO) é uma estação situada à margem do Araguaia em 
relevo de baixa altitude, onde as chuvas somam 1.503 mm nos totais 
anuais. O período seco é de 5 meses. As temperaturas máximas são 
altas, com redução sensível das mínimas médias e absolutas. O seu 
clima pode ser considerado quente, com período seco prolongado e 
umidade relativa quase o ano todo abaixo de 80%, chegando na 
estiagem abaixo de 50%. 

Brasília(DF) encontra-se próxima à Folha, sendo que o efeito 
acentuado da altitude reduz as temperaturas que se tornam mais 
amenas. 

Semelhante a Aragarças, Goiás(GO), a antiga capital (Vila Boa) 
possui clima quente com altas temperaturas: as máximas absolutas 
atingem 38°C a 40°C em setembro e outubro, devido à sua posição 
seográfica num compartimento rodeado de morros. O total pluviomé
trico anual é de 1.647 mm, valor alto para a Folha, concentrado 
sobretudo de novembro a março (80%), sendo que de maio a setem
bro chove apenas 6% dos totais. ~ o local de temperaturas mais altas 
da Folha. 

Localizada no topo do Planalto dos Guimarães está a estação de 
Sangradouro(MT), ex-Presidente Murtinho Possui altitude elevada 
(552 m) e está si~uada dentro da reserva indígena do mesmo nome. A 
altitude vai se refletir nas mínimas. As mínimas absolutas são as mais 
baixas da Folha, sendo que de maio a setembro estão próximas a 0°C. 
As precipitações somam 1.507 mm, concentradas de outubro a março. 
As temperaturas médias nos meses mais frios estão próximas a 18°C, 
limite que Koeppen ( 1948) estabeleceu para os climas subtropicais 
Apesar do sensível abaixamento das mínimas, as máximas são altas o 
ano todo, acima de 30°C, e as absolutas de 34°C a 39°C Assim, 
dentro da Folha, o seu clima é mais ameno. 

Próximo a Sangradouro há ainda no Planalto dos Guimarães a 
estação de Merure, cuja altitude é menor (416 m) e os totais pluvio
métricos são também menores (1.492 mm). Embora as mínimas este
iam ligeiramente acima das de Sangradouro, as máximas são também 
altas como o restante da Folha. 

Pirenópolis é outra estação situada em altitude considerável 
(740 m) sobre o Planalto Central Goiano. As temperaturas são modifi
cadas pela altitude e os totais pluviométricos elevados para 
1. 696 mm. As mínimas não chegam aos extremos das estações situa
das a oeste da Folha. 

4.1.5.3 -Conclusão 

Um estudo mais preciso das condições reais climáticas da Folha foi 
debilitado não pela falta de estações, mas pela sua distribuição irregu
lar na mesma latitude da Folha. Assim, a planície e depressão do 
Bananal, devido à sua posição altimétrica em relação às áreas adjacen
tes de leste a oeste, forma área distinta, quer do ponto de vista 
geológico, geomorfológico, pedológico e possivelmente climático 
Entretanto, a falta de informações completas tolheu essas avaliações. 

A vegetação mais aberta e menos densa é responsável pelas fortes 
amplitudes diárias de temperaturas principalmente no alto das chapa
das. Considerando os últimos 10 anos, houve uniformidade da dura
ção do período seco de 5 meses onde domina a Savana ~ notável a 
diferença entre os totais pluviométricos das normais climatológicas 
antigas (1941-1960) e dos últimos dez anos; as temperaturas também 
foram modificadas, sofrendo um acréscimo. Nada se pode dizer sobre 
as chuvas, pois elas pouco dependem de fatores locais, porém as 
modificações ambientais, motivadas pela ação antrópica no solo, inter
ferem no balanço da radiação solar, repercutindo nas temperaturas. 

No geral o clima é quente, com estações seca e chuvosa bem 
distintas. 

A cobertura vegetal reflete as condições climáticas da área, princi
palmente a diferença nos totais pluviométricos. Os maiores (ndices no 
noroeste da Folha são acompanhados pelo Contato da Floresta Esta
cionai Semidecidual com a Floresta Ombrófila Aberta. No restante da 
Folha os totais pluviométricos diminuem para leste; a um idade relati
va no período de estiagem atinge os menores valores do País. A secura 
do ar, aliada às altas temperaturas e à pobreza mineral dos solos, 
reflete-se na vegetação da Savana (Cerrado) com diferentes fisiono
mias. 

As disjunções florestais são conseqüência dos tipos de solos mais 
férteis e locais de maior retenção de umidade. 

No momento em que os meios de comunicação e os estudiosos 
proclamam a destruição das nossas reservas florestais, sobretudo da 
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Goiás- GO 
15° 55'S -50° 08' W Grw 
Altitude: 495,00m 
Período: 1965-1977 
Prec onuol: 1650 Omm 

Meruri- MT 
15° 32' S - 52° 05' W Grw 
Altitude: 416,00m. 
Período: 1961 -1976 
Prec anual: 1490 Omm 

PirenÓpolis - GO. 
15° 51' S - 48° 58' W Grw 
Altitude: 740,00m. 
Período: 1931-1960 
Prec anual: 1696 1 mm 

Sangradouro- MT. 
(ex Presidente Murtinho) 
15° 38'S- 53°54' W Grw 
Altitude: 556,00 m 
P1ln'odo: '1961 - 1976 
Prec anual: 15070mm 
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Flg. 4.15- Curvas ombrotérmlcas e análise dos elementos climáticos. 
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área amazomca, chama-se a atenção para a devastação da Savana. 
Apesar de a biomassa envolvida ser menor, a devastação da Savana 
(Cerrado), quer para agricultura, pastagens ou simplesmente obtenção 
de carvão, não provoca desequilíbrio menor. A desnudação total do 
solo e a destruição da fauna e da flora do Cerrado são um fato 
concreto, e o desequilíbrio ecológico é patente. 

4.1.6- ÁREAS ANTRÓPICAS 

O conceito de Áreas Antrópicas se aplica às vegetações resultantes da 
ação do homem sobre a vegetação natural 

Torna-se oportuno ressaltar a opinião de vários autores, que consi· 
deram toda Savana como Antrópica e, portanto, conseqüente da 
interferência humana. Não foi este, entretanto, o conceito aplicado no 
mapeamento por nós efetuado, já que convencionamos chamar de 
áreas antrópicas aquelas em que a cobertura natural tenha sido total 
ou parcialmente substitu ida por espécies vegetais alóctonas. 

Há de se considerar, também, que as imagens de radar, nosso 
sensor básico, foram obtidas em 1976, o que as torna um tanto 
defasadas em virtude de intensa ocupação da terra verificada recente
mente (Fig. 4.17). 

4. 1.6. 1 - Atividades agrícolas 

Na Folha Goiás, as superfícies antrópicas vêm sendo muito rapida
mente aumentadas, principalmente a partir de 1975, quando então o 
Centro-Oeste passou, efetivamente, a ser encarado como a nova fron
teira agdcola brasileira. 

A área vem sofrendo alterações ambientais, desde muito tempo. As 
primeiras ocupações, sem considerar os primitivos habitantes indíge-
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nas, datam do século XVII e coincidiram com o ciclo da mineração do 
ouro; foi quando surgiram os primeiros povoados: Pirenópolis, Goiás, 
Corumbá de Goiás etc. Entretanto, somente com a criação de Colô
nias Agrícolas, já neste século, é que a paisagem passou a alterar-se, 
sobremaneira. As extensas e contínuas florestas existentes nos vales 
do São Patrício e rio das Almas estão reduzidas atualmente a relitos. 
O mesmo pode-se dizer das florestas de São Miguel do Araguaia, Nova 
Crixás e Mozarlândia. 

O advento de modernas técnicas agrícolas abriu perspectivas para a 
utilização dos Cerrados de tal forma que, atualmente, observam-se 
grandes encraves com pastagens artificiais, agricultura e mesmo reflo 
restamentos em áreas anteriomente só utilizadas para pastoreio exten
sivo. 

4.1.6.1.1 - Reflorestamento 

As áreas com reflorestamento concentram-se nas proximidades de 
Niquelândia (SD.22-Z-Bl, onde, inclusive, foi demarcado um distrito 
como sendo prioritário no Estado de Goiás. Sua finalidade precípua é 
produzir carvão para atender as necessidades da indústria extrativa 
mineral que ali se instala. Também em Bras(lia (SD.22·Z-D). implanta
dos ou em fase de implantação, observam-se reflorestamentos, princi· 
pai mente com Euca/yptus spp. e Pinus spp. 

No total, as áreas reflorestadas somam aproximadamente 47 km', 
todas elas localizadas em antigas ocupações de Savana. 

4.1.6.1.2 -Agricultura 

Como regra geral, a utilização mais intensiva de determinadas áreas 
para o cultivo agrícola denota existência de solos férteis. Efetivamen-
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Fig 4 17- Mapa de lacallzaçAo das principais áreas de intervenção humana 
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te, a implantação de cultivos de ciclo curto foi mais acentuada em 
áreas de passado florestal. Entretanto, hoje se observa rotação muito 
grande; as mesmas áreas, ora estão voltadas para a produção de grãos, 
ora sustentando atividades pecuárias, denotando pura conveniência 
mercadológica. 

Na Folha, as grandes áreas de agricultura são ocupadas, principal· 
mente, pela cultura do arroz (Oryza sativa), destacando-se as localida
de de Canarana(MT) e Barra do Garças(MT) como grandes produtoras. 
Próximo a Goianésia(GO), destaca-se a cultura de cana-de-açúcar 
(Saccharum officinarum), que atende a uma usina de álcool, ali 
existente. As áreas assinaladas próximas ao Distrito Federal correspon
dem ao cinturão hortifrutigranjeiro local. 

4.1.6.1.3 - Pecuária 

A criação bovina é sem dúvida a atividade econômica mais dissemina
da dentro da Folha SD.22 Goiás. Ela se efetua, em parte, na forma 
extensiva, aproveitando-se das pastagens naturais existentes em toda a 
Região da Savana. Hodiernamente, entretanto, áreas com pastagens 
artificiais vão paulatinamente ocupando as superfícies naturais de 
coberturas florestais ou savânicas. 

Na implantação de pastagens, os capins colonião (Panicum maxi
mum), jaraguá (Hyparrhenia rufa) e elefante (Pennisetum sp.) são 
usados preferencialmente nas antigas áreas de floresta, enquanto que, 
para as áreas de cerrado, se utilizam mais comumente as várias 
espécies de Brachiaria. 

A formação de pastagens com braquiária é feita normalmente em 
consonância com a lavoura de arroz. Em geral, após a operação de 
"desmate", que por ser dispendiosa exige um retorno mais rápido do 
capital, planta-se a semente do capim juntamente à do arroz Após 
colher-se o cereal, o "pasto" encontra-se waticamente formado 

Sobre este domlnio é comum verificarem-se indivlduos arbóreos 
remanescentes e eventualmente agrupamentos de vegetação que teste
munham a ocupação anterior. As palmeiras são os elementos mais 
figurativos. Nas áreas da Floresta Estacionai Decidual (Mato Grosso de 
Goiás), as pastagens são ornamentadas com gariroba (Syagrus sp ) ; nos 
antigos contatos de Savana/Floresta Estacionai são mais comuns o 
babaçu (Qrbignya sp.) e a macaúba (Acrocomia sp.); na Floresta 
Estacionai Semidecidual, como nas proximidades de São Miguel do 
Araguaia, predominam a bacaba (Oenocarpus sp.) e o tucum (Astroca
ryum sp.); enquanto na extremidade setentt ional do Contato Floresta 
Ombrófila/Fioresta Estacionai rlesponta o inajá (Maximiliana sp.). 

4.1.7- CONCLUSOES E RECOMENDAÇ0ES 

4.1.7.1 -Cobertura natural 

-A observação sobre a vegetação revela o predomlnio marcante das 
diversas fitofisionomias pertencentes à Região Fitoecológica da Sava
na, recobrindo cerca de 2/3 da Folhas_ 22 Goiás. 
- A ocorrência de Floresta Estacionai Semidecidual e Floresta Esta
cionai Decidual corresponde a fatores locais de exceção, de ordem 
litológica (manchas básicas), pedológica (alta fertilidade) ou relevo, 
que resultaram em terrenos dissecados de melhor capacidade de reten
ção de água. Não estão afetas ao regime de precipitação pluviométrica, 
uma vez que se encontram dentro do mesmo tipo climático, isto é, o 
tropical de longo perfodo seco (4-5 meses). 
-A parte noroeste da Folha, caracterizada no Planalto dos Parecis, 
assinala um dos limites meridionais de ocorrência da Hiléia, manifes
tando-se na forma de contato Floresta Ombrófila Aberta com Floresta 
Estacionai Semidecidual. Constituem as maiores reservas de floresta 
de toda a área, em parte por estarem localizadas em terrenos de diflcil 
acesso e também pelo fato de formarem uma reserva ind(gena (Parque 
Nacional do Xingu). 
-As Áreas de Tensão Ecológica representam a segunda expressão 
fitogeográfica, em termos de superfície, precedida apenas pela Região 
Fitoecológica da Savana. Constituem-se, normalmente, em encraves de 
fitofisionomias que se interpenetram, sobressaindo-se os contatos de 
Savana/Floresta Estacionai e de Floresta Ombrófila/Fioresta Estacio
nai. 
-Os diferentes aspectos fisionômicos, fitossociológicos e estruturais 
dentro da Região Ecológica da Savana podem derivar de causas 
naturais como impedimento de drenagem, diferenças pedológicas ou 
condições extremas de aridez litólica. Certamente, porém, o homem, 

através de queimadas e desmate que efetua ordinariamente, tentando 
ampliar as pastagens naturais, contribui substancialmente na mudança 
da paisagem. 
-A retirada da cobertura natural para o estabelecimento de agrope
cuária fez surgirem grandes campos de culturas, principalmente nas 
áreas de antiga cobertura florestal. As áreas de Savana encontram-se 
mais conservadas porque, até pouco tempo atrás, eram consideradas 
inaptas para um manejo agrícola desenvolvido Com a expansão das 
fronteiras agr(colas e o advento de modernas técnicas, utilizando-se 
máquinas e insumos adequados, entretanto, o Cerrado passou a ser 
encarado como alternativa viável. Prevê-se com isso a sua transforma
ção, em prazo relativamente curto, assim como sucedeu a quase todas 
as áreas florestais da Folha, desde que não se adotem medidas conser
vacionistas. 

4.1. 7.2 -Potencial econômico extrativista 

Resguardando-se de comparações com áreas amazônicas praticamente 
inexploradas, os recursos extrativistas da Folha SD.22 Goiás podem 
ser considerados razoáveis. 

4.1.7 .2.1 -Madeiras 

Os recursos madeireiros atendem ao mercado regional e local, com 
espécies valiosas para a construção civil, móveis, marcenaria e outros 
fins. As melhores madeiras, bem como a sua distribuição, volume e 
utilização, são pormenorizadas na seção 4.2 -Análise Estatt'stica de 
Dados (Apêndice 1). 

Grandes reservas florestais praticamente não existem mais, exceto 
na extremidade noroeste da Folha, onde se estende o contato da 
Floresta Ombrófila com a Floresta Estacionai. Entretanto, a intensida
de da rede de drenagem, distribuída por toda a Região da Savana, 
condicionou a existência de florestas-de-galeria, supridoras talvez da 
maior parte da matéria-prima madeireira. 

4.1.7.2 2- Potencial lenhoso 

Com a crise energética atual, o potencial lenhoso para carvoejamento, 
representado pelas reservas de Cerrado, não pode deixar de ser consi
derado Com esse intuito, a Divisão de Vegetação do Projeto RADAM
BRASI L procurou levantar o volume representado pelas diversas For
mações e ambientes da Savana (Apêndice 1). 

4.1.7.2.3- Babaçu 

Apresenta ampla dispersão natural na Folha, existindo nos locais mais 
úmidos dos vales ou nas áreas de contato entre Savana e Floresta. É 
uma espécie que se alastra com facilidade, respondendo muito favora
velmente ao estimulo do fogo. Por este motivo, em certos locais se 
observam grandes adensamentos desta Palmae, chegando mesmo a se 
tornar um empecilho para a manutenção de atividades agropastoris. A 
extração, portanto, de suas amêndoas oleaginosas, bem como o apro
veitamento dos reslduos para obtenção de carvão coquetável, poderá 
constituir atividade rentável em futuro próximo 

4.1.7.2.4- Produtos diversos 

O potencial extrativo nas áreas de Cerrado oferece ainda uma gama 
considerável de produtos que só dependem de uma polltica de incenti
vos adequados para serem melhor aproveitados. Dentre as espécies que 
ocorrem abundantemente podem-se destacar as plantas produtoras de 
óleos e gorduras; plantas taníferas, corticeiras, laticíferas, gumlferas, 
têxteis, medicinais e ornamentais; plantas com frutos edules, além de 
madeiras úteis para as construções rurais, moirões de cerca, cabos de 
ferramentas etc. 
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FAMfLIA 

F.002 
F.003 
F.004 
F.005 
F.006 
F.007 

Buchnera /avandulacea Cham. & Sch. 
Chaetocarpus echinocarpus (Baill.) Ducke 
Heisteria sp. 

Leguminosae 
Scrophulariaceae 
Euphorbiaceae 
Olacaceae 
Lythraceae 
Moraceae 
Chrysobalanaceae 

Physocalymma scaberrimum Pohl 
Brosimum gaudichaudii Tréc. 
Couepia sp. 

*Alguns pontos de florfstica não se encontram relacionados, uma vez que o material botânico dos mesmos está sendo identificado 
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F.008 

F.009 
F.010 

F.011 
F.012 

F.013 

F.015 

F.016 

F 018 

F.019 
F.020 

F.021 
F.022 
F 025 
F.026 
F 028 

F.029 
F 030 

F 031 

F 033 

F 034 
F.035 

F.036 

F.037 
F.038 
F.039 
F.040 

F.041 
F 042 

F.043 

F.044 

F.045 

NOME CIENTI'FICO 

Emmotum nitens (Benth.) Miers. 
Licania sp. 
Ouratea sp. 
Casearia sp. 
Erythroxylum sp. 
Eugenia sp. 
Ferdinandusa elliptica Pohl 
Heteropteryx sp. 
Simarouba versicolor St. Hil. 
Cassia calycioidis DC. ex Collad 
lndigofera /espedezioides H B.K. 
Krameria argentea Mart. 
Mouriri sp. 
Cassia velutina L. 
Trachypogon sp. 
Arrabidea brachypoda (DC.) Bur. 
Byttineria sp. 
Aristida sp 
Pennisetum sp. 
Aristida sp. 
Axonopus sp. 
Eriosema sp. 
Helicteres sp. 
Riencourtia oblongifolia Gardn 
Lippia sp. 
Pseudobombax marginatum (St. Hil., Juss. & Camb.) A. Robyn. 
Sloanea sp. 
Arrabidea brachypoda (DC.) Bur. 
Axonopus sp 
Calo/isianthus sp. 
Cyperus sp 
Heliotropium salicoides (Cham.) Fresen 
Solanum juripeba Rich. 
Tapura amazonica Poepp. & Endl. 
Salacia sp. 
Acosmium subelegans (Mohl.) Yakoul. 
Myrcia aff. regeliana Berg. 
Memora sp. 
Odontadenia lutea (Vell ) Mgf. 
Plathymenia reticu/ata Benth. 
Bredemeyera lucida (Benth.) Hassk. 
Cal/isthene sp. 
Rourea induta Planch 
Calea sp. 
Hyptis conferta Pohl ex Benth 
lpomoea nictaginea Choisy 
Camptosema goiasana Cowan 
Coussarea cornifolia (Benth ) Benth. & Hook. 
Macrosiphonia martii Muell Arg. 
Callisthene sp. 
Paspalum plicatulum Michaux 
Thrasya petrosa (Trin ) Chase 
Aspi/ia floribunda Baker 
Chomelia sp. 
Epistephium sp 
Heteropogon sp. 
Riencourtia sp. 
Aspidosperma dasycarpon A.DC. 
Vernonia sp 
Borreria sp 
Spermacoce sp. 
Guettarda sp. 
Eupatorium sp 
Piptocarpha rotundifolia Baker 
Calathea sp. 
Dioc/ea /atifolia Benth. 
Cassia bicapsularis L. 
Termina/ia brasiliensis Camb. 
Mimosa sp. 

FAMIUA 

lcacinaceae 
C h rysobalanaceae 
Ochnaceae 
Flacourtiaceae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 
Rubiaceae 
Malpighiaceae 
Simaroubaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Krameriaceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Bignoniaceae 
Sterculiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminofrae 
Sterculiaceae 
Compositae 
Verbenaceae 
Bombacaceae 
Elaeocarpaceae 
Bignoniaceae 
Gramineae 
Gentianaceae 
Cyperaceae 
Bo rag i naceae 
Solanaceae 
Dichapetalaceae 
Hippocrateaceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Bignoniaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Polygalaceae 
Vochysiaceae 
Connaraceae 
Compositae 
Labiatae 
Convolvulaceae 
Legu m i noseae 
Rubiaceae 
Apocynaceae 
Vochysiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Compositae 
Rubiaceae 
Orchidaceae 
Gramineae 
Compositae 
Apocynaceae 
Compositae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Compositae 
Compositae 
Marantaceae 

. Leguminosae 
· Leguminosae 
Combretaceae 
Leguminosae 
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PONTO DE COLETA 

F.046 
F.048 
F 049 

F 050 
F.051 
F 052 
F 053 
F 054 
F.055 

F 056 

F.057 
F 058 

F 059 

F 060 

F.061 
F 062 

F 063 

F.064 

F 065 

F.066 

F.067 
F.068 

F.069 

F 070 

F 071 
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NOME CIENTI.FICO 

Poiretia sp 
Cattleya sp 
Aspidosperma verbascifolium Muell Arg. 
Erythroxylum sp. 
Ouratea sp. 
Tabebuia sp. 
Cordia glabrata (Mart) DC. 
Casearia sp. 
P/atypodium elegans Vog. 
Brame/ia sp. 
Chame/ia cf. brasiliensis H. Rich. 
Mimosa sp. 
Rhynchospora sp 
Scleria sp. 
Magonia pubescens St Hil. 
Himatanthus obovata (Muell. Arg.) Woods. 
Hymenaea stigonocarpa Mart. 
Ríencourtia oblongifolia Gardn 
Tocoyena formosa Schum. 
Eugenia sp. 
Plenckia polpunea Reiss. 
Diplusodon strigosus Pohl 
Mezilaurus sp. 
Mimosa sp. 
Sal vertia convallariodora A St H il 
Vochysia aff. rufa Mart 
Solanum /ycocarpum St Hil. 
Hírtella gracílipes (Hook f ) Prance 
Serjania velutina Camb 
Viro/a sebifera Au bl 
Calliandra sp. 
Hyptis obtecta Benth. 
lpomoea cf procumbens Mart. 
Galactia aff. marginalis Benth. 
/pomoea, schomburgkii Choisy 
Andira cuiabensis Benth 
Borreria sp. 
Cyperus sp 
Psittacanthus glaucocoma Eichl. 
Rhynchospora sp 
Xyris sp 
Arrabídea brachypoda (DC ) Bur 
Styrax ferrugineus Nees & Mart. 
Byrsonima sp. 
Allamanda angustifolia Pohl 
Epistephium sp. 
Manihot sp. 
Stachytarpheta sp 
Borrería sp. 
Cassia sp. 
Eupatorium epaleaceum (Gardn.) Robinson 
Macrosiphonia martii Muell. Arg. 
Memora sp. 
Poiretia sp. 
Stachytarpheta sp. 
Vernonía elegans Less 
Aspidosperma macrocarpon Mart. 
Galactia sp. 
Gouania latifolia Reiss. 
Harpa/ice brasiliana Benth. 
Mimosa sp. 
Waltheria sp. 
Byrsonima sp. 
Dimorphandra mollis Benth. 
Eremanthus goyazensis Schz. Bip. 
Galactia sp. 
Kielmeyera coriacea (Spreng.) Mart 
Qualea aff. multiflora Mart 
Tocoyena formosa Schum. 

FAMILIA 

Leguminosae 
Orchidaceae 
Apocynaceae 
E ryth roxylaceae 
Ochnaceae 
Bignoniaceae 
Bo rag i naceae 
F lacourtiaceae 
Leguminosae 
Bromeliaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Sapindaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Rubiaceae 
Myrtaceae 
Celastraceae 
Lythraceae 
Lauraceae 
Leguminosae 
Vochysiaceae 
Vochysiaceae 
Solanaceae 
Chrysobalanaceae 
Sapindaceae 
Myristicaceae 
Leguminosae 
Labiatae 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Cyperaceae 
Loranthaceae 
Cyperaceae 
Xyridaceae 
B ignoniaceae 
Styracaceae 
Malpighiaceae 
Apocynaceae 
Orchidaceae 
Euphorbiaceae 
Verbenaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Apocynaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Compositae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Rhamnaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Stercu I iaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Vochysiaceae 
Rubiaceae 



PONTO OE COLETA 

F072 

F.073 

F 074 
F 075 
F 076 
F 077 
F 078 
F 079 
F.080 

F.081 
F.083 
F 085 

F.086 

F 087 
F 089 
F 090 

F.091 

F.092 
F.093 

F.094 

F 095 

F 096 

F.097 

NOME CIENT(FICO 

Cassia sp. 
Eupatorium 
Evolvulus pterocaulon Moricand 
Rue/lia sp. 
Amasonia hirta Benth. 
Himatanthus obovata (Muell. Arg.) Woods 
Hymenaea stigonocarpa Mart ex Hayne 
Hyptis aff. dictyodea Pohl 
Mimosa sp 
Pa/icourea rígida H.B K 
Vernonia buddleiaefo/ia Mart. 
Mikania sp 
Ludwigia sp. 
Hyptis crenata Pohl ex Benth. 
Eupatorium odoratum L 
Hyptis velutina Pohl ex Benth. 
Ludwigia sp 
Alstroemeria sp. 
Anagallis pumilla Sw. 
Cordia aff. glabrata (Mart.) DC. 
Hyptis obtecta Benth. 
Oiplusodon virgatus Pohl 
Hyptis conferta Pohl ex Benth 
Byrsonima sp 
Myrcia sp 
Alibertia amplexicaulis S Moore 
Annona sp 
Glaziovianthus purpureus G M Barroso 
Jacarandá cuspidifolia Mart 
Jatropha elliptica Muell Arg 
Simarouba versico/or St Hil 
Cnidosculus sp. 
Bauhinia sp 
Eugenia aff. punicifolia (H B K.) DC 
Eugenia sp 
lsocarpha sp 
Salacia micrantha (Mart ) Peyr 
Euphorbia sp. 
Myrcia superba Berg 
Myrcia variabilis DC. 
Vernonia ferruginea Less 
Jacaranda brasiliana (Lam) Pers 
Simarouba versicolor St. Hil 
Aspilia sp. 
Banisteriopsis sp. 
Bauhinia sp. 
Borreria sp 
Helicteres sp. 
Hyptis obtecta Benth 
Potygala longicaulis H.B.K. 
Rhynchospora sp. 
Allophylus sp 
lschnosiphon ovatus Koern. 
Cassia sp. 
Coussarea cornifolia (Benth) Benth. & Hook. 
Oipteryx a/ata Vog 
Oyckia sp. 
Oualea grandiflora Mart 
Banisteriopsis angustifolia (Adr Juss ) Gates 
Banisteriopsis aff. campestris (Adr Juss.) little 
Byrsonima sp 
Calophyllum sp 
Cura te/la americana L 
Didymopanax sp 
Diospyros sp. 
Eremanthus goyazensis Schz Bip 
Lafoensia aff. pacari St. Hil. 
Melochia aff splendes St Hil & Naud 
Mimosa sp. 

FAMfLIA 

Leguminosae 
Compositae 
Convolvulaceae 
Acanthaceae 
Verbenaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Labiatae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Compositae 
Compositae 
Onagraceae 
Labiatae 
Compositae 
Labiatae 
Onagraceae 
Alstroemeriaceae 
Primulaceae 
Boragi naceae 
Labiatae 
Lythraceae 
Labiatae 
Malpighiaceae 
Myrtaceae 
Rubiaceae 
Annonaceae 
Compositae 
Bignoniaceae 
E uphorbiaceae 
Simaroubaceae 
E uphorbiaceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Compositae 
H ippocrateaceae 
Euphorbiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Simaroubaceae 
Compositae 
Malpigh iaceae 
Legum inosae 
Rubiaceae 
Stercu liaceae 
Labiatae 
Polygalaceae 
Cyperaceae 
Sapindaceae 
Marantaceae 
Legum inosae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Bromeliaceae 
Vochysiaceae 
Malpighiaceae 
Malpigh iaceae 
Malpigh iaceae 
Guttiferae 
Dilleniaceae 
Araliaceae 
Ebenaceae 
Compositae 
Lythraceae 
Stercul iaceae 
Leguminosae 
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PONTO DE COLETA 

F.098 
F.099 

F.100 

F.101 

F.102 

F.103 
F.104 
F.105 

F.106 

F.107 

F.108 
F.109 

F.110 

F .111 

F.112 

F. 113 
F. 114 

F. 115 

F. 116 

F. 117 
F. 118 
F. 119 

542/VEGETAÇÃO 

NOME CIENT!'FICO 

Ouratea sp. 
Paepa/anthus sp. 
Psittacanthus sp. 
Trimezia juncifolia (Kiatt.) Benth. & Hook. 
Xyris sp. 
Licania sp. 
Banisteriopsis sp. 
Byrsonima verbascifolia (L) Rich. 
Eremanthus g/omeratus Less. 
Styrax ferrugineus Nees & Mart. 
Bauhinia sp. 
Diplusodon sp. 
Psittacanthus robustus Mart. 
Sabicea brasi/iensis Wernh. 
Vernonia sp. 
Brickelia pinnifolia A. Gray 
Dimerostemma sp. 
Tocoyena formosa (Cham. & Schl.) Sch. 
Cassia obtecta Benth. 
Eriosema glaziovii Harms 
Piptocarpha rotundifolia Baker 
Galactia grewiaefo/ia (Benth.l Burkart 
Aspi/ia platyphyl/a (Baker) Blake 
Croton grandivelum Baill 
Eriosema glaziovii Harms 
Erythroxylum campestre St. H i I. 
Helicteres sp. 
Ju/ocroton aff. humilis F r. Diedr. 
Sebastiania ditassoides Muell. Arg. 
Cyperus sp. 
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase 
Eupatorium sp. 
Kielmeyera rubriflora Camb. 
Mimosa sp. 
Rhynchospora sp. 
Cybistax antisyphilitica Mart. 
Alstroemeria sp. 
Hortia brasiliana Vand. 
Hyptis brachystachys Pohll ex Benth 
Hyptis eriophylla Pohl ex Benth. 
Merremia tomentosa (Choisy) Hallier 
Sebastiania sp. 
Mimosa sp. 
P/enckia sp. 
Tibouchina sp. 
Cordia sp. 
Eremanthus goyazensis Schz. Bip. 
Ga/actia stereophylla Harms 
Ca/ea rotundifolia Baker 
Cassia aff. orbiculata Vog. 
Eremanthus sphaerocephalus Baker 
Hyptis sp. 
Lippia sp. 
Mimosa sp. 
Rue/lia sp. 
Pouteria sp. 
Diplusodon sp. 
Rhynchospora sp. 
Wedelia macrodonta DC. 
Crotalaria anagyroides H .B.K. 
Diospyros hispida DC. 
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. 
Viro/a sebifera Aubl 
Ca 1/iandra sp. 
Gomphrena officinalis Mart. 
Alchornea schomburgkii Klotsch. 
Ardisia martiana Miq. 
Clavija integrifolia Mart. 
Galipea jasminiflora (St. Hil.) Engl. 
Hirtel/a sp. 

FAMIUA 

Ochnaceae 
Eriocaulaceae 
Loranthaceae 
lridaceae 
Xyridaceae 
C h rysoba la naceae 
Ma lp igh iaceae 
Malpighiaceae 
Compositae 
Styracaceae 
Leguminosae 
Lythraceae 
Loranthaceae 
Rubiaceae 
Compositae 
Compositae 

Compositae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Legum inosae 
Compositae 
Leguminosae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
E ryth roxy laceae 
Sterculiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Cyperaceae 
Gramineae 
Compositae 
Guttiferae 
Leguminosae 
Cyperaceae 
B ignon iaceae 
A I stroem eriaceae 
Rutaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Convolvulaceae 
Euphorbiaceae 
Legum inosae 
Celastraceae 
Melastomataceae 
Boraginaceae 
Compositae 
Legum inosae 
Compositae 
Leguminosae 
Compositae 
Labiatae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Sapotaceae 
Lythraceae 
Cyperaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Ebenaceae 
Leguminosae 
Myristicaceae 
Leguminosae 
Amaranthaceae 
E uphorb iaceae 
Myrsinaceae 
Theophrastaceae 
Rutaceae 
Ch rysobalanaceae 



PONTO DE COLETA 

F. 121 

F. 122 
F. 123 
F. 124 

F. 125 
F. 126 
F. 127 

F. 128 

F. 129 

F.130 

F. 131 
F. 132 
F. 133 
F. 134 

F. 135 

F. 137 

F. 138 

F. 139 

F. 140 
F. 142 
F. 143 
F. 144 

F. 145 
F. 146 
F. 147 
F. 148 
F. 149 
F. 150 

F. 151 

NOME CIENT(FICO 

Miconia sp. 
Mollinedia cf. lamprophylla Perk. 
Psychotria sp. 
Solanum americanum Will. 
Centrolobium tomentosum Benth. 
Platymiscium nitens Vog. 
Guarea kunthiana A. Juss. 
Chaetocarpus echihocarpus (Baill.) Ducke 
Bonafousia tetrastachya (H.B.K.) Magf. 
Securidaca bialata Benth. 
Eugenia sp. 
Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 
Acosmium nitens (Vog.) Yakoul. 
Byrsonima coriacea (Sw.) Kunth 
Discocarpus brasiliensis Klotzsch 
Panicum sp. 
Panopsis rubescens (Pohil Pittier 
Sloanea sp. 
Agonandra excelsa Gris. 
Cathedra sp. 
Duguetia cf. furfuracea (St. Hil.) Benth. & Hook. 
Heliotropium indicum L. 
Psychotria sp. 
Acosmium dasycarpum (Vog.) Yakoul. 
Erythroxylum sp. 
Eugenia sp. 
Rourea sp. 
Simaba sp. 
Xanthosoma aff. pentaphyllum Schott. 
Eugenia sp. 
Mo/lia burchelli Sprague 
Tetrastylidium aff engleri Schwake 
Crotalaria anagyroides H.B. K. 
Platypodium elegans Vog. 
Helicteres sp. 
Sabiacea brasiliensis Wernh. 
Tocoyena formosa (Cham. & Schl.l K. Schum. 
Arrabidea annamomea (DC.) Sandw. 
Cassia chartacea I rwin var. chartacea 
Declieuxia sp. 
Ferdinandusa el/iptica Pohl 
Mimosa densa Benth. 
Trachypogon sp. 
lpomoea sp. 
Rhynchospora sp. 
Chaetotylax cf. tocantinus Nees 
Cephaelis sp. 
Rue/lia sp. 
Eugenia florida DC. 
lnga affinis DC. 
Byrsonima sp. 
Calophyllum aff. brasiliense Camb. 
Heteropteryx sp. 
Myrcia sp. 
Bocoa racemulosa (Huber) Cowan 
Neea spruceana Heim. 
Ouratea sp. 
Psychotria sp. 
Micropholis rígida Pierre 
Guatteria sp. 
Lacistema serrulatum Mart. 
Swartzia acutifolia Zoz. var. spathulata Rizz. 
Unonopsisguatterioides (A. DC.) R.E. Fries 
Calolisianthus sp. 
Cissus sp. 
Deianira pallescens Cham. & Schlecht 
Eriosema sp. 
Peltogyne confertiflora (Hayne) Benth. 
Tibouchina pogonanthera (Naud.l Cogn. 
Zeyhera montana Mart. 

FAM(LIA 

Melastomataceae 
Monnimiaceae 
Rubiaceae 
Solanaceae 
Legum inosae 
Leguminosae 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Apocynaceae 
Polygalaceae 
Myrtaceae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Euphorbiaceae 
Gramineae 
Proteaceae 
E laeocarpaceae 
Opiliaceae 
Olacaceae 
Annonaceae 
Boraginaceae 
Rubiaceae 
Legum inosae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 
Connaraceae 
Simaroubaceae 
Araceae 
Myrtaceae 
Tiliaceae 
Olacaceae 
Leguminosae 
Legum inosae 
Sterculiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Bignomiaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Legum inosae 
Gramineae 
Convolvu laceae 
Cyperaceae 
Acanthaceae 
Rubiaceae 
Acanthaceae 
Myrtaceae 
Legum inosae 
Malpighiaceae 
Guttiferae 
Malpighiaceae 
Myrtaceae 
Legum inosae 
N yctagi naceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Sapotaceae 
Annonaceae 
Lacistemaceae 
Legum inosae 
Annonaceae 
Gentianaceae 
Vitaceae 
Gentianaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Melastom ataceae 
Bignoniaceae 
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PONTO DE COLETA 

F. 152 
F. 153 

F. 154 
F. 155 

F. 156 

F. 157 
F. 158 
F. 159 
F. 160 
F. 161 

4.2.1 -APRESENTAÇÃO 

NOME CIENTÍFICO 

Costus sp. 
Banisteriopsis pubipetala (Adr. Juss.} Cuatr. 
Bonafousia tetrastachya (H.B.K.} Mgf. 
Capparis sp. 
Egletes viscosa Less. 
Eugenia sp. 
lnga affinis DC. 
Chiocca a/ba (L.} Hitch. 
Vernonia herbacea ( Vell.} Rusby 
Rheedia brasiliensis (Mart.} Pl. & Tr. 
Sa/acia sp. 
Kielmeyera sp. 
Pleonotoma aff brittonii Rusby 
Dioclea sp. 
Diospyros coccolobifolia Mart. 
Kie/meyera rubriflora Camb. 
Magonia pubescens St. Hil 

4.2- ANÁLISE ESTATISTICA DE DADOS (Apêndice I) 

4.2.2.3 - Variância 

r: Xi2 -nx2 

s2 = 
n-1 

onde, 
S2 = variância 

FAMÍLIA 

Zingiberaceae 
Malpighiaceae 
Apocynaceae 
Capparidaceae 
Compositae 
Myrtaceae 
Legum inosae 
Rubiaceae 
Compositae 
Guttiferae 
H ippocrateaceae 
Guttiferae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Ebenaceae 
Guttiferae 
Sapindaceae 

O presente estudo faz uma análise da situação atual da área da Folha 
SD.22 Goiás, no tocante às possibilidades de aproveitamento econômi
co de seus recursos florestais. Dada a diferenciação fisionômica entre 
as formações existentes, devido principalmente à decidualidade de 
seus indivíduos, foram feitos alguns testes estatísticos visando a cons
tatar se tais diferenciações também se refletiam nos seus parâmetros 
numéricos. Igualmente foi feita uma análise estatística dos dados do 
levantamento para aferir sua precisão e avaliar suas potencialidades 

X i =volume ou número de árvores de cada unidade de amostra 

As áreas de Savana (Cerrado) também receberam um tratamento 
estatístico que permitiu diagnosticar as possibilidades de aproveita
mento de seu material lenhoso em escala industrial. Paralelamente foi 
feito um estudo comparativo da potencial idade das áreas já levantadas 
pelo Projeto RADAMBRASI L e cobertas com as formações Savana 
Arbórea Aberta (Campo Cerrado} e Savana Arbórea Densa (Cerradão). 

Finalmente é ressaltada a importância da vegetação nativa existen
te na área, notadamente a Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado), 
em face do aumento da demanda de carvão vegetal, insumo de 
particular importância, usado como redutor nas indústrias siderúrgi
cas. 

4.2.2- FÓRMULAS UTILIZADAS 

4.2.2.1 -Volume individual 

V = _!!_ • </> 2 • H • ff 
4 

onde, 

V Volume individual 

1> 
H 
ff 

D.A.P. (m) 

ai tu r a comercial 
fator de forma (para correção da conicidade das árvores) 

4.2.2.2 - Volume médio e número de árvores por hectare 

:E X i 
X = 

n 

onde, 

x = média do volume ou do número de árvores 
Xi =volume ou número de árvores de cada unidade de amostra 
n = número de unidades de amostras 
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x = média do volume ou número de árvores 
n = número de unidades de amostras 

4.2.2.4 - Desvio padrão 

s =~ 
onde, 
S = desvio padrão 
S 2 = variância 

4.2.2.5 -Erro padrão 

s 
SX= 

onde, 
Sx = erro padrão 
S = desvio padrão 
n = número de unidades de amostras 

4.2.2.6- Erro de amostragem 

sx-
E% 100 

X 

onde, 
E% = erro de amostragem 
Sx = erro padrão 
x= média 

4.2.2.7- Coeficiente de variação 

CV% = 
s 

• 100 



onde, 
CV% = coeficiente de variação 
S = desvio padrão 

x =média 

4.2.2.8- Intervalo de confiança 

IC [x- tSx .;; ll .;; x + tSx I = 95% 

onde, 
IC = intervalo de confiança 
X: = média (estimativa) 
t = valor tabelar 
Sx = erro padrão 
J.! = média verdadeira 

4.2.2.9 -Teste F 

Visa a testar a igualdade ou não das variações de duas populações 
distintas Tem a mesma finalidade do teste de Bartlett, sendo este 
utilizado quando as variâncias pertencem a mais de duas populações. 

F'= 
S 2 maior 

S 2 menor 

F' =valor calculado 
S2 maior = variância de maior valor absoluto 
S 2 menor= variância de menor valor absoluto 
Procedimento do teste: 
Formulação de hipóteses 

onde, 
x 1 e x2 representam as variâncias a serem testadas 

4.2.2.1 O- Teste t 

Objetiva testar a igualdade ou não das médias de duas populações 
distintas. ~ um teste análogo à análise de variância, sendo sua utiliza
ção restrita à comparação entre duas médias de cada vez. 

t' = 

onde, 

x, e x2 = estimativas das médias 
n, e n2 = número de unidades de amostras 

S2 = variância média (ponderada) 

Gomes ( 1978) ressalta que este teste dá resultados aproximados 
quando o número de observações (n) de cada população a ser testada 
é diferente. 
Procedimento do teste: 
Formulação de hipóteses 

Ho :X:,= X:, 
H, : x1 * x2 

onde, 
x1 e X: 2 representam as médias a serem testadas 

4.2.3- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTA DOS 

Permite visualizar o comportamento das variáveis (volume e número 
de árvores) nas diferentes unidades de amostras, possibilitando desta 
maneira uma análise empírica da sua homogeneidade ou heterogenei
dade. 

4.2.4 - METODOLOGIA 

4.2.4.1 -Sistema de amostragem 

Foi utilizado o Sistema de Amostragem Estratificada ao Acaso, de 
grande aplicação em levantamentos de extensas áreas e comprovada 

diversificação de sua cobertura vegetal. Aliado a isto, este sistema 
proporciona um aumento na precisão das estimativas (Cochran, 
1965). 

4.2.4.2- Tamanho e forma das unidades de amostras 

Todas as unidades de amostras constituíram um retângulo de 250m x 
20m, equivalente a uma superHcie de 0,5 ha. 

4.2.4.3- Equações de regressão utilizadas para a obtenção do volume 
de biomassa parcial nas áreas de Savana (Cerrado) 

4.2.4.3.1 -Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

V(st) = 1,380315052 + 10,59567734. G 

4.2.4.3.2 -Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

V(st) = 1,009546076 + 7,279679252. G 
onde, 
V(st) = volume de biomassa parcial (estéreo/ha) 
G = área basal por hectare 

4.2.5- CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAÇ0ES E CONTATOS 

4.2.5.1 -Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

4.2.5.1.1 - Localização, extensão e acesso 

Ocorre dispersamente por toda a área da Folha, notadamente nas 
encostas das serras. Suas maiores concentrações são observadas na 
serra da Terra Vermelha, partes da serra Dourada e serra da Mantiquei
ra. Ocupa uma superHcie pouco expressiva, de 3.903 km2

, situando-se 
normalmente em áreas de difícil acesso. 

4.2.5.1.2 -Geologia, relevo e solos 

Assenta-se sobre terrenos pertencentes ao Pré-Cambriano Inferior (vi
de 1 - Geologia). ocorrendo geralmente em relevo dissecado, mais 
raramente nas superfícies aplainadas (vide 2 - Geomorfologia); os 
solos predominantes são os Litólicos e Podzólicos, enriquecidos por 
depósitos coluviais nos vales ou oriundos de decomposição de rochas 
com melhor teor de nutrientes (vide 3- Pedologia). 

4.2.5.2 -Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

4.2.5.2.1 -Localização, extensão e acesso 

Localiza-se em praticamente toda a área da Folha, à exceção de seu 
quadrante noroeste. Ocupa uma significativa superfície de 
147.042 km 2 , o que corresponde a mais da metade do total. A 
acessibilidade à área é extremamente facilitada pela existência de 
inúmeras rodovias estaduais e federais, com destaque para a BR-153 
(Belém-Brasflia). 

4.2.5.2.2 - Geologia, relevo e solos 

A litologia dominante onde ocorre esta formação é o Pré-Cambriano 
Médio (Grupo Tocantins) e Superior (Grupo Bambuí) (vide 1 -
Geologia); ocupa variadas formas de relevo, como as superfícies dis
secadas em colinas, superfícies pediplanadas e áreas de acumulação 
inundáveis (vide 2 - Geomorfologia); diferentes tipos de solos, como 
Cambissolo Álico e Distrófico, Solos Litólicos, Latossolo Vermelho
Amarelo Distrófico e Areias Quartzosas Distróficas, ocorrem em sua 
área de dispersão (vide 3- Pedologia). 

4.2.5.3- Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

4.2.5.3.1 - Localização, extensão e acesso 

Ocorre de forma expressiva ao sul de São Miguel do Araguaia 
(SD.22-X-C) e na bacia hidrográfica do rio Pindaíba (SD.22-Y-B e 
Y-D); foi observado também um pequeno agrupamento na extremida
de sudoeste da Folha, junto ao rio das Mortes Ocupa uma superfície 
de 1.875 km 2

• A acessibilidade a sua área de ocorrência pode ser feita 
principalmente pelas diversas rodovias estaduais localizadas nos estados 
de Mato Grosso e Goiás, além da BR-070. 
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4.2.5.3.2 -Geologia, relevo e solos 

Cobre supertrcies litológicas do Terciário ao Pré-Cambriano (vide 1 
Geologia), ocupando pequenas manchas de relevo tabular na Depres
são do Araguaia (vide 2- Geomorfologia). 

4.2.5.4- Floresta Estacionai Decidual Submontana 

4.2.5.4.1 -Localização, extensão e acesso 

Localiza-se descontinuamente em diminutos agrupamentos situados 
entre os meridianos 48°30'WGr. e 50°30'WGr., ao norte do paralelo 
16°S. A superfície ocupada por esta formação está em torno de 
94 km2 e a acessibilidade é feita através da extensa rede rodoviária 
existente. 

4.2.5.4.2 - Geologia, relevo e solos 

Ocupa terrenos pertencentes ao Pré-Cambriano Superior (vide 1 -
Geologia), situados no Planalto Central Goiano (vide 2- Geomorfolo
gia). Seus solos são férteis em decorrência da decomposição de rochas 
eruptfveis básicas e ultrabásicas (vide 3 - Pedologia). 

4.2.5.5- Contato Savana/Floresta Estacionai 

4.2.5.5.1 - Localização, extensão e acesso 

A Savana Arbórea Densa (Cerradão) distribui-se por quase toda a área, 
ocorrendo entretanto de forma mais expressiva nas Folhas SD.22-Y -A 
e Y-C; já a Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) situa-se principal
mente no Planalto do Alto Tocantins (SD.22-X-D e X-B), aparecendo 
também no Centro-Sul e extremo sudoeste. A Floresta Estacionai 
Semidecidual Submontana ocorre de forma mais significativa numa 
faixa descontínua situada paralelamente ao rio Araguaia, margem 
direita. A Floresta Estacionai Decidual ocupa áreas pouco expressivas, 
sendo os maiores agrupamentos encontrados na serra Capim Puba e 
serra Santa Bárbara. O total da área ocupada por este contato é de 
57.246 km2 e a acessibilidade é facilitada pela ampla rede rodoviária 
existente. 

4.2.5.5.2 - Geologia, relevo e solos 

A litologia é caracterizada principalmente por terrenos pertencentes 
ao Pré-Cambriano (vide 1 -Geologia), com o relevo se apresentando 
sob a forma de superffcies dissecadas em interflúvios tabulares, super
ffcies pediplanadas e plan(cies de acumulação fluvial (vide 2 - Geo
morfologia). Os solos dominantes estão representados pelo Podzólico 
Vermelho-Amarelo Distrófico, solos Concrecionários e Areias Quart
zosas Distróficas (vide 3- Pedologia). 

4.2.5.6- Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 

4.2.5.6.1 -Localização, extensão e acesso 

Situa-se na parte noroeste da Folha, ocupando uma superffcie de 
aproximadamente 30.255 km 2

• A acessibilidade atualmente é dificul
tada, dada a ausência de rodovias. Há apenas uma proposição para a 
construção de uma rodovia, de sentido radial (BR-080), cujo objetivo 
é ligar Bras(lia a Manaus. 

4.2.5.6.2 -Geologia, relevo e solos 

Ocupa principalmente terrenos do Terciário (vide 1 - Geologia), 
localizados em superffcies pediplanadas e interflúvios tabulares do 
Planalto dos Parecis (vide 2 - Geomorfologia); o Latossolo Verme
lho-Amarelo textura argilosa é a unidade pedológica dominante (vide 
3- Pedologia). 

4.2.6. -DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTA DOS 

4.2.6.1 -Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

Embora a intensidade amostrai tenha sido baixa, a potencialidade 
média desta formação pode ser considerada expressiva. A sua estrutu
ra homogênea pode ser comprovada pelos parâmetros numéricos obti
dos e constantes da Tabela 4.11. Os resultados estatisticos relativos às 
medidas de dispersão (Tab. 4.111) também são satisfatórios, compro
vando os dados empíricos da tabela citada anteriormente. Provavel
mente, por situar-se em áreas de di f! cil acesso, esta vegetação conse
guiu manter as suas características estruturais originais. Este fator, 
aliado à pouca expressividade de sua área de ocorrência, impediu que 
mais unidades de amostras fossem nela alocadas. 

O teste F para comparação entre as variâncias da Savana Arbórea 
Densa, que ocorre de forma isolada, e a mesma formação, situada 
dentro do Contato Savana/Floresta Estacionai, resultou não signifi
cante (Ft = 4,95>F' = 3,08) para um nível de 95% de probabilidade, 
ou seja, as duas variâncias estimam o mesmo parâmetro. Da mesma 
maneira, o teste revelou que não há diferença estatística significativa 
entre as duas médias comparadas (tt = 2,60>t' = 0,38), igualmente 
para uma probabilidade de 95%. Isto significa que os fatores responsá
veis pela existência de áreéls complexas como as de Tensão Ecológica 
entre a Savana e a Floresta Estacionai não exercem nenhuma influên
cia na diferenciação estatística relativa à estimativa dos parâmetros 
ora citados (média e variância). 

4.2.6.2 -Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

Os dados quantitativos obtidos do levantamento em áreas onde ocorre 
esta formação, notadamente a estimativa da média do volume (esté· 
reo/ha), conquanto não revelem uma alta potencialidade, são altamen
te representativos das condições atuais da área. Por outro lado, embo
ra os valores numéricos brutos do volume e do número de árvores por 
unidade de área (ha) tenham acusado uma significativa amplitude de 
variação (Tab. 4.1V e Fig. 4.18), os indicadores do nível de precisão 
do levantamento, como o erro padrão e seu respectivo erro de amos
tragem, demonstram nitidamente que a intensidade amostrai pratica
mente cobriu todas as variações existentes, seja devido a causas natu
rais, principalmente pedológicas, ou a causas antrópicas. O valor 
relativamente elevado do coeficiente de variação muito provavelmente 
se deve à combinação destes dois fatores. A alta precisão obtida 
resultou, sem dúvida, da alta intensidade amostrai (Tab. 4.V). 

Outrossim, os testes F e t, para comparar variâncias e médias desta 
formação que ocorre como vegetação dominante dentro da mesma 
região ecológica e o mesmo tipo de vegetação incluído na área de 
Contato Savana/Floresta Estacionai, resultaram não significativos a 
um n(vel de 95% de probabilidade (Ft = 2,37>F' = 2.13 e tt = 
2,33>t' = 0,44), o que leva a concluir que as referidas estimativas 
pertencem à mesma população sob o ponto de vista estatístico. Disto 
resulta, de forma análoga ao que foi afirmado para a Savana Arbórea 

TABELA411 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

N• da amostra Volume (st/ha) N• de árvores (ha) 

01 109,67 456 
02 112,85 408 
03 189,98 562 
04 131,81 360 
05 97,59 370 
06 148,13 578 

Média 131,67 456 

TABELA4111 

Média Variãncia Desvio padrão Erro padrão 

131,67 1140,66 33,77 13,78 
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Sumário dos resultados estatísticos 
Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

Erro de Coeficiente N° de 
amostragem % de variação % amostras (n) 

10,46 25,65 6 

Intervalo de confiança 

IC[96,24~ JJ. ~167,10]=95% 



TABELA41V 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

N• da amostra Volume (st/ha) N• de árvores (h a) 

007 31,00 314 
008 61,87 304 
009 74,53 318 
010 42,80 138 
011 32,09 258 
012 22,34 200 
013 36,97 356 
014 72,86 580 
015 20,81 186 
016 41,05 288 
017 31,37 210 
018 69,29 372 
019 27,58 164 
020 36,39 284 
021 60,85 406 
022 52,84 364 
023 45,78 394 
024 30,64 204 
025 55,46 360 
026 67,76 404 
027 43,60 366 
028 52,84 366 
029 29,55 286 
030 23,65 176 
031 31,37 374 
032 41,05 386 
033 21,10 238 
034 51,89 452 
035 21,90 254 
036 16,44 242 
037 21,39 204 
038 33,48 260 
039 33,99 376 
040 22,92 194 
041 27,00 204 
042 35,73 230 
043 42,50 260 
044 47,96 452 
045 35,01 236 
046 38,72 314 
047 39,30 302 
048 29,62 238 
049 61,72 406 
050 66,24 248 
051 38,86 214 
052 56,41 366 
053 45,56 240 
054 54,37 402 
055 24,81 256 
056 62,23 370 
057 105,76 318 
058 64,78 348 
059 39,96 276 
060 21,03 238 
061 9,09 178 
062 13,97 112 
063 55,24 420 
064 32,68 312 
065 25,18 258 
066 23,50 92 
067 31,73 268 
068 50,00 436 
069 99,58 496 
070 39,74 226 
071 48,55 442 
072 65,94 228 
073 45,78 208 
074 63,40 312 
075 47,89 248 
076 77,74 530 
077 60,85 302 
078 74,75 414 
079 54,01 402 
080 47,60 420 
081 46,94 410 
082 60,92 470 
083 48,25 296 
084 45,42 394 
085 38,14 256 
086 48,84 296 
087 46,94 330 
088 48,33 386 
089 28,89 262 
090 44,18 394 
091 52,91 546 
092 21,76 160 

TABELA 4 IV- Conclusão 

N• da amostra Volume (st/ha) N' de árvores (ha) 

093 66,38 758 
094 18,70 168 
095 18,84 180 
096 19,14 140 
097 106,35 462 
098 37,99 262 
099 75,26 466 
100 80,14 684 
101 29,04 260 
102 90,48 692 
103 31,37 264 
104 33,04 268 
105 26,20 248 
106 30,86 156 
107 19,86 162 
108 22,05 236 
109 28,60 230 
110 39,01 306 
111 29,55 178 
112 77,59 558 
113 61,21 270 
114 38,55 132 
115 45,93 418 
116 12,07 88 
117 28,82 136 
118 70,89 572 
119 29,25 194 
120 43,45 320 
121 32,53 304 
122 40,10 216 
123 49,93 524 
124 49,35 298 
125 33,48 186 
126 39,48 338 
127 58,59 432 
128 64,93 552 
129 28,09 114 
130 91,42 296 
131 73,08 348 
132 42,87 292 
133 36,75 312 
134 66,38 580 
135 65,36 492 
136 54,73 454 
137 127,02 696 
138 52,91 502 
139 45,05 416 
140 90,55 724 
141 63,47 340 
142 29,25 256 
143 16,81 21.1 
144 53,42 232 
145 17,46 178 
146 23,79 220 
147 10,69 112 
148 72,35 666 
149 21,61 154 
150 13,68 100 
151 24,09 184 
152 24,89 246 
153 30,27 192 
154 40,61 372 
155 34,71 306 
156 27,22 234 
157 20,88 198 
158 24,45 254 
159 22,41 252 
160 38,14 340 
161 20,16 146 
162 48,40 336 
163 23,43 232 
164 44,32 432 
165 22,63 212 
166 41,63 402 
167 37,92 242 
168 68,64 525 
169 13,24 118 
170 48,76 394 
171 21,10 180 
172 21,17 194 
173 21,32 232 
174 27,43 226 

Média 42,97 311 
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Fig 418- Variação do volume (estéreo/ha) e número de árvores (ha) por unidade de amostra Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

Média Variãncia Desvio padrão Erro padrão 

42,97 437,33 20,09 1,61 
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TABELA 4 V 
Sumário dos resultados estatísticos 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

Erro de Coeficiente N• de 
amostragem % de variação % amostras (n) 

3,75 49 168 

Intervalo de confiança 

IC [40,25 :$ J.l :$ 45,69] = 95% 



Densa (Cerradão), que os fatores determinantes do surgimento de 
ecossistemas complexos, como as áreas de Tensão Ecológica, não 
influenciam, nestes casos específicos, na diferenciação das médias e 
variâncias dos volumes destes dois tipos de vegetação, ora comparados 
estatisticamente. 

4.2.6.3- Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

A baixa intensidade amostrai, devida principalmente ao intensivo 
processo de degradação, aliada à pouca relevância de sua área, impediu 
que se analisassem mais profundamente os dados numéricos resultan· 
tes do levantamento nesta formação. A Tabela 4 VI expressa o volume 
e o número de árvores por hectare em cada unidade de amostra, assim 
como os seus respectivos valores médias. 

TABELA 4 VI 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (h a) 

Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

N• da amostra Volume (m3/ha) N• de árvores (h a) 

175 105,80 226 
176 86,74 284 
177 105,76 266 
178 80,92 206 
179 60,14 164 

Média 87,87 229 

4.2.6.4- Floresta Estacionai Decidual Submontana 

Esta fàrmação, sofrendo mais intensamente os efeitos da destruição 
de sua cobertura vegetal para a implantação de projeto agropecuário, 
devido à boa qualidade de seus solos, está restrita a reduzidos núcleos, 
não raro não mapeáveis, na escala de trabalho utilizada. Desta manei
ra, os levantamentos quantitativos efetuados se traduzem por poucas 
unidades de amostras, cujos valores numéricos, relativos ao volume, ao 
número de árvores p/ha e a suas médias, constam da Tabela 4 VIl 

Os testes F e t para comparação entre variâncias e médias, desta e 
da formação precedente, resultaram não significantes (F't = 4,95>F' 
= 2,89 e tt = 2,28 > t' = 0,97). ou seja, não há diferença estatística 
significativa entre as estimativas dos parâmetros pertencentes a duas 
populações distintas. Disto infere-se que estas formações, embora 
fisionomicamente diferentes, podem ser consideradas uniformes em 
relação às suas potencialidades médias e à dispersão de seus valores em 
relação a este parâmetro. Ou, ainda, o fator responsável pela diferen
ciação fisionômica não provoca, neste caso, nenhuma alteração para
métrica significativa nos valores numéricos das formações citadas 

TABELA 4 VIl 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Floresta Estacionai Decidual Submontana 

N• da amostra Volume (m3/ha) N• de árvores (ha) 

180 81,64 176 
181 61,46 144 
182 106,70 210 
183 75,58 166 
184 133,60 186 
185 141,10 246 

Média 100,01 188 

4.2.6.5- Contato Savana/Floresta Estacionai 

O levantamento quantitativo nesta área efetuou-se nas diversas forma
ções que ocorrem em forma de encraves No caso de Savana Arbórea 
Densa (Cerradão) ficou anteriormente demonstrada a não significância 
entre as médias e variâncias de uma mesma formação, mas com 
posicionamentos distintos. De maneira análoga, estas considerações 
também são válidas para a Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado). 
As Tabelas 4.VIll e 4.1X mostram para estas formações a distribuição 
dos volumes e números de árvores por hectare, assim como seus 
valores médios. Igualmente para as outras formações inseridas neste 
contato, Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, Floresta Estacionai 
Semidecidual Submontana e Floresta Estacionai Deci.dual Submonta
na, são fornecidos os volumes e o número de !árvores 1 p/ha e seus 
respectivos valores médios, que são vistos nas Tabs. 4.X, 4.XI e 4.XII. 

TABELA 4 VIII 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 
Contato Savana/Floresta Estacionai (Savana Arbórea Densa) 

N!? da amostra Volume (sl/ha) N• de árvores (ha) 

186 100,45 232 
187 95,58 272 
188 96,95 394 
189 183,84 730 
190 199,10 710 
191 125,35 356 
192 190,20 560 
183 142,62 358 

Média 141,76 451 

TABELA 41X 
Distribuição do volume e numero de árvores por amostra (ha) 
Contato Savana/Floresta Estacionai (Savana Arbórea Aberta) 

N• da amostra Volume (st/ha) N• de árvores (ha) 

194 36,53 402 
195 53,50 446 
196 66,53 406 
197 30,27 328 
198 48,69 322 

Média 47,10 380 

TABELA 4 X 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Contato Savana/Floresta Estacionai (Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial) 

N9 da amostra Volume (m3;ha) N• de árvores (h a) 

199 64,34 116 
200 94,26 112 
201 58,60 136 
202 82,46 122 
203 113,26 152 
204 108,16 98 
205 81,58 210 
206 88,92 132 

Média 86,45 134 

TABELA 4 XI 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Contato Savana/Floresta Estacionai (Floresta Estacionai 
Semidecidual Submontana) 

N9 da amostra Volume (m3/ha) N• de árvores (ha) 

207 106,34 182 
208 84,32 170 
209 31,92 178 
210 70,92 176 
211 42,58 114 
212 76,40 188 
213 167,99 292 
214 69,24 180 
215 74,62 184 
216 98,16 232 
217 67,94 176 
218 29,64 174 
219 59,64 200 

Média 75,36 188 

TABELA 4XII 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Contato Savana/Floresta Estacionai (Floresta 
Estacionai Decidual Submontana) 

N• da amostra Volume (m3/ha) N • de árvores (ha) 

220 73,94 188 
221 101,40 234 

Média 87,67 211 
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4.2.6.6- Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 

Neste contato, onde a Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 
é a vegetação dominante, as amostragens realizadas revelaram um 
razoável volume bruto de madeira em pé por unidade de área (Tab. 
4.XIII e Fig. 4.19). A homogeneidade volumétrica ficou constatada 
através da avaliação das diferentes estimativas dos parâmetros de 
dispersão. Em função dessa homogeneidade, a intensidade amostrai 
foi suficiente para atender a precisão requerida em levantamentos 
desse nível, de modo que o intervalo de confiança é aceitável para 
uma probabilidade de 95% de que a média verdadeira esteja dentro da 
amplitude considerada (Tab. 4.XIV). 

TABELA 4 XIII 
Distribuição do volume e número de árvores por amostras (ha) 

Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 
(Floresta Estacionai Semidecidual Submontana) 

N• da amostra Volume (m3/ha) No de árvores (h a) 

222 100,60 230 
223 80,06 190 
224 88,18 194 
225 60,20 154 
226 107,88 222 
227 114,90 232 
228 122,44 254 
229 95,54 216 
230 59,94 156 
231 124,52 242 
232 68,18 178 
233 80,76 234 
234 118,64 268 
235 101,94 270 
236 68,72 228 

Média 92,83 217 
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Fig 419- Variação do volume (m 3/ha) e numero de árvores (h a) por unidade de 
amostra Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai Semidecidual Submontana 

TABELA 4 XIV 
Sumário dos resultados estatísticos 

Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai (Floresta Estacionai Semidecidual Submontana) 

Média Erro de 
(m3/ha) Variância Desvio padrão Erro padrão amostragem % 

92,83 506,18 22,50 5,81 6,26 

4.2.7- ESTUDO COMPARATIVO DA POTENCIALIDADE DAS 
ÁREAS DE SAVANA (CERRADO) JÁ LEVANTADAS PE
LO PROJETO RADAMBRASIL 

Entre as áreas de Savana Arbórea Densa levantadas até o momento 
pelo Projeto RADAMBRASIL, a Folha SD.22 Goiás é a que apresenta 
um maior valor absoluto em termos de potencialidade média. Todavia, 
esta formação atualmente não é encontrada em áreas contínuas, além 
de estar contida em superfícies relativamente pequenas quando com
paradas com as da Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado). Acres
cente-se ainda que a localização destes núcleos é, via de regra, de 
dificil acesso, o que dificulta como, também, às vezes impede a sua 
exploração, seja para fins produtivos, através do aproveitamento ra-

Coeficiente N• de 
de variação % amostras (n) Intervalo de confiança 

24,23 15 IC [80,37 s Jl s 1 05,29] = 95% 

cional de seu material lenhoso, ou simplesmente para implantação 
de projetos agropecuários. O mesmo não ocorre com a Savana Arbó
rea Aberta (Campo Cerrado) que, não raro, se distribui por extensas 
e contínuas superficies. À exceção da Folha SD.21 Cuiabá, a poten
cialidade média desta formação nas diferentes áreas de ocorrência é 
mais ou menos equivalente. Esta equivalência pode ser explicada 
pela sua pouca variação estrutural e também pelo nível de degrada
ção que ocorre concomitantemente por todo o seu centro de disper
são. Todos os erros devidos à amostragem estão compatíveis com o 
nível do levantamento, e no caso das Folhas SE 21 Corumbá e 
SD.22 Goiás seus valores numéricos podem ser comparados àqueles 
obtidos em levantamentos a nível de detalhe e semidetalhe (Tab. 
4.XV). 

TABELA 4 XV 
Estudo comparativo da potencialidade das áreas de Savana (Cerrado) levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL 

~ 
Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

Volume médio Erro de amostragem Volume médio Erro de amostragem 
Área (ha) (st/ha) % Área (ha) (st/ha) % F 

SC 22 Tocantins 7100000 50,31 6,81 -

SE21 Corumbá 4 825 800 54,11 4,36 2 799 100 100,46 7,89 

SD 21 Cuiabá 9428 000 24,59 8,30 - - -

SD22 Goiás 14 704 000 42,97 3,75 390 300 131,67 10,46 
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4.2.8- CONSIDERAÇÓES FINAIS 

4.2.8.1 -A situação atual das áreas florestais 

Pelos resultados obtidos relativos ao volume bruto de madeira por 
unidade de área (ha), infere-se que estas áreas, em passado não muito 
distante, apresentavam uma significativa potencialidade. Atualmente, 
restritas a núcleos dispersos, devido principalmente à chamada expan
são das fronteiras agrlcolas do País, estas áreas não possuem suporte 
volumétrico nem extensão territorial capaz de permitir a instalação de 
indústrias madeireiras que efetivamente maximizem o aproveitamento 
de seus produtos florestais. Embora estes núcleos remanescentes sejam 
suficientes para abastecer os mercados local e regional, acredita-se que 
num curto espaço de tempo isto não mais será possível, não somente 
pela maneira desordenada como é feita a exploração de seus recursos, 
como também pela destruição pura e simples da cobertura florestal, 
objetivando dar outro uso à terra. 

As áreas do Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai são as 
que se apresentam menos degradadas e com espécies de boa cotação 
comercial como quarubarana e louro-amarelo. Entretanto isto se deve 
muito mais a dificuldades de vias de acesso e de ordem legal (nesta 
área está instalado o Parque Nacional do Xingu) do que propriamente 
a atitudes conservacionistas, o que impede a exploração e utilização 
de seus recursos para fins industriais 

Diante de tais constatações, conclui-se que estas áreas não possuem 
extensão nem potencialidade suficientes para constituírem-se em cen
tros madeireiros integrados à atividade econômica regional. 

4.2.8.2- A Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) e sua impor
tância econômica como supridora de matéria-prima para pro
dução de carvão vegetal 

Com os crescentes custos de importação do carvão mineral, a siderur
gia brasileira impôs ao setor uma reavaliação de seus planos, objetivan
do buscar soluções alternativas que fundamentalmente não pressionas
sem o balanço de pagamentos do Pais. De imediato optou-se pelo uso 
do carvão vegetal como redutor e como fonte de energia térmica na 
indústria siderúrgica. Um passo fundamental para a concretização 
desse objetivo foi dado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (1973), ao criar o grupo de trabalho para estudar o emprego 
do Carvão Vegetal na Siderurgia - GT-CVS. A partir daí desenca
deou-se uma série de programas que visavam a maximizar o aproveita
mento deste insumo em escala industrial. A opção pelo aproveitamen
to do material lenhoso proveniente da vegetação de Savana (Cerrado) 
fluiu naturalmente pela abundância dessa matéria-prima e localização 
próxima dos centros consumidores. Todavia, embora o referido grupo 
de trabalho preconizasse uma utilização racional do potencial lenhei
ro, de forma a estabelecer um sistema de rendimento sustentado, logo 
percebeu-se que tais recomendações não estavam sendo seguidas, pelos 
mais variados motivos, e que a médio prazo haveria o exaurimento 
desta vegetação, notadamente num raio de ação onde o custo do 
transporte era então considerado econômico. 

Assim optou-se pelo reflorestamento com destinação espedfica de 
produzir carvão vegetal siderúrgico. Entretanto, a crescente produção 
de ferro-gusa para atender os diferentes nlveis de mercado e o tempo 
de maturação dos povoamentos artificiais (eucalipto) indicam que as 
fontes próprias de abastecimento não são auto-suficientes, pelo menos 
até meados desta década. Isto porque a projeção para 1985 do 

consumo de carvão vegetal revela que este deverá ficar em torno de 
21.000.000 MDC (Mellin, 1977) para atender uma produção de 
7.200.000 t de ferro-gusa (Fundação Centro Tecnológico de Minas 
Gerais, 1979) e os reflorestamentos contribuirão com aproximada
mente 10.000 000 MDC, se confirmadas as expectativas de um incre
mento de 25 st/ha/ano. 

Desta maneira, acentua-se a importância da vegetação nativa e mais 
especificamente da Savana (Cerrado) como supridora de matéria
prima para complementar as necessidades de carvão vegetal do setor 
siderúrgico nacional. 

Dentro deste contexto, a extensa e contínua área coberta com 
Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado), na Folha SD.22 Goiás, 
surge como uma das opções naturais para o abastecimento de carvão 
vegetal destinado a este parque industrial. Além do mais, a infra-estru
tura rodoviária existente, especialmente no estado de Goiás, viabiliza 
o escoamento deste produto energético até os centros consumidores. 

Por outro lado, para que haja uma efetiva integração desta área ao 
setor produtivo deste importante segmento da economia nacional, 
apenas a disponibilidade de matéria-prima e a existência de vias de 
acesso não são condições suficientes. Há que se estabelecer certos 
critérios que tornem factível a sua exploração, produção e comerciali
zação. 

O primeiro passo seria racionalizar o seu aproveitamento através de 
um delineamento das áreas que deverão ser exploradas no espaço de 
um ano, por exemplo. Sucessivamente, este procedimento seria feito 
ao longo dos anos subseqüentes. A segunda etapa, relacionada com a 
produção e comercialização, consistiria em estabelecer, conforme Oli
veira ( 1977), a compra do carvão vegetal através de fornecedores 
cotistas que garantissem a quantidade, qualidade e o preço mínimo 
deste produto. 

Finalmente, é necessário que se dê prioridade a estas áreas no 
sentido de transformá-las em pólos eminentemente carvoeiros, inver
tendo a tendência dominante, onde todas as atividades de carvoeja
mento se processam de forma marginal em relação à agricultura, à 
pecuária e ao reflorestamento. Somente assim o suprimento de carvão 
vegetal estaria assegurado até a utilização de toda a capacidade instala
da da matéria-prima proveniente de reflorestamentos específicos para 
a produção de carvão vegetal destinado à siderurgia. 
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ESTAMPA 41 

A- l'anorãrnrca ela S;w:ma 1\rbó(ea Aberta Fnllra S022-X-C Março/IH 

B - Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria c Savana Parque folha SD 22'-Z-B Julho/79 
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ESTAMPA411 
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A- Aspecto da Savana Arbórea Aberta com denso tapete gramineo-hertláceo. observando· se alguns exemplares 
de paus·terra (Oua/ea spp) Folha SD22·~·B Junho/80 

B - Detalhe de uma floresta·de·galeria, destacando· se o buriti (Mauritía sp) Folha SD 22·X·C Julho/79 



ESTAMPA4 111 

A - Vege1açao de Savana Parque no relevo d issecado ao norte do Oostrito F~dera l Folha SO 22-Z·D Junho/79 

B - Asl)ilcto da Savana Parque ocupando as cristas Folha SO 22-Z·B Junho/79 
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ESTAMPA 4 IV 

556/VEGETAÇÃO 

A - Savana Parque com hxeora (Curatella ameflcana) na Planície do Bananal, destaque par~ os te rmiteíros que 
ornamentam os "tesos" Folha SD 22·X·C Setembro/79 

B - Ve9etaçao da Savana, típica da Planície do Bananal. predomonando os Parques de Cerrado. onde os ele 
mentos arbóreos se aglomeram em pequenos "tesos•, além de nucleos esparsos de vegetaçao densa Folha 

SO 22-V·O Julho/79 



A - Savana Gramineo·Lenhosa. com capim·llechonha (Tusrachya sp /. souressaindo também pequenos exem· 
piares de Vellozia sp Folha SD 22·Z·B Julho/79 

B - Aspecto da Floresta Estacionai Semidecidual. próximo a Sao Miguel dO Araguaia Em primeiro plano um 
exemplar de jatobá (Hymenaea sp) Folha SD 22·X·C Março/78 

ESTAMPA 4 V 
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ESTAMPA 4 VI 
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A - Areas An trópicas com pastagens notando-se alguns nucleos remanescentes da lloresta, destacando-se a 
palmeira bacaba (Oenocarpus sp ) Folha SD 22-X-C Março/78 

B - Remanescentes de Floresta Estacionai Decidual em áreas do "Mato Grosso de Goiás'', note·se que Quase 
a lolalidade da cobertura natural foi subslitufda por pastagens ou agricultura Folha SD 22-ZC Julho/79 



A - Pas1agens em áreas florestais, com a presença da palmeora acurl (Aifa/oa SP ), IndiCadora de terras de me
lhor fertilidade Folha SD 22·Z·C Julhon9 

B - FormaçOes Pioneiras, herbácea e arbustiva com patmelras ocupando as margens do rio Mlrassol, um 
subafluente do Alto Xingu Folha SD 22·V·A Julho/79 

ESTAMPA 4 VIl 

VEGET A ÇÃ0/559 



ESTAMPA 4 VIII 

560/VEGETAÇÃO 

A - Áreas de acumulação onundâveos próxomas ao roo Araguaoa destacando-se a Floresta Aluvoa l ontercalada 
ês fisionomias de Savana Folha SD 22·Y·B Julho/79 

B - Um trecho encaixado do rio Curisevo, sobressaindo a vegetaçao de Contato Floresta Ombróhla/Fioresta 
Estacionai do Planalto dos Parecia f olha SO 22-V·C Julho/79 
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RESUMO 

Concluindo o Levantamento dos Recursos Naturais para a Folha 
SD.22 Goiás, o presente trabalho propõe-se a atingir um setor técni
co que é especializado em planejamento rural. E, para isso, divide-se 
em duas partes: a primeira dá a Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais Renováveis e vem acompanhada de um mapa; a segunda, 
utilizando-se dos resultados obtidos na parte anterior, trata das Re
lações Uso Atual-Uso Potencial 

A metodologia seguida na primeira parte é própria desta Divisão 
de Uso Potencial da Terra e foi desenvolvida por Mendoza Torrico 
et alii (1981). Através do mapa que vem anexo obtém-se o poten
cial da terra para as atividades agrárias pelos graus de restrição que 
cada um dos três fatores condicionantes, clima, relevo e solo, confe· 
re às diferentes áreas mapeadas. 

Foram identificadas seis classes, 11 subclasses, 68 séries e 145 
unidades. A Classe Agriter predomina largamente sobre as outras, o 
que sugere um grande potencial para a agricultura e pecuária de um 
modo geral. 

Séries e unidades são descritas pormenorizadamente e, a este 
nlvel, já é possível aos interessados um estudo mais específico sobre 

o emprego desta ou daquela cultura, ou criação, e em que tipo de 
manejo. 

São abordadas algumas considerações sobre conservação, tendo 
em vista, principalmente, atingir aqueles que irão consultar este tra
balho no sentido de fazer uso racional de suas terras 

O segundo aspecto tem como objetivo fundamental a análise das 
relações de produtividade, expressas através do parâmetro força de 
trabalho. 

No ano de 1970, todas as microrregiões objeto deste relatório 
apresentavam-se com excedente de mão-de-obra, baixlssima capaci
dade de utilização e o grau de saturação revelando grandes possibili
dades de absorção de um contingente populacional bastante significa
tivo. O município de Bana do Garças, considerado na análise, refle
tiu a mesma situação verificada acima, entretanto se apresentou 
sem excedente de força de trabalho. 

Já para o ano de 1975, o coeficiente de excesso reduziu-se favora
velmente a ponto de tornar-se inferior à unidade Apenas a Microrre
gião 337 - Garças permaneceu na faixa de excedente de mão-de-obra, 
tendo aumentado consideravelmente. Os outros parâmetros de força 
de trabalho continuaram idênticos aos registrados no ano de 1970 
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ABSTRACT 

The present report, concluding the Natural Resources Survey of the 
SD 22 Goiás Sheet, aims at reaching a technical group specialized in 
rural planning lt is divided in two parts: the first deals with the 
Capacity of Using the Renewable Natural Resources, accompanied by 
a map, and the second involves the relations of Present Use and 
Potential Use, applying the results obtained in the previous part 

The methodology followed in the first part is peculiar to this 
Potential Land Use Division and was developed by Mendoza Torrico 
et ai. ( 1981). The potential of the land for agrarian activities is 
obtained through the map by the degree o f restriction wh ich each 
of the conditioning factors, climate, relief and soil, confers on the 
various mapped areas. 

Six classes, 11 subclasses, 68 series and 145 units were identifi· 
ed The Agriter class amply dominates the others, suggesting a 
good potential for agriculture and cattle ranching, in general The 
series and units are described in detail and, at this levei, those 
interested can obtain a more specific study of the employment of 
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this or that type of cultivation or breeding, or of types of manage
ment Some aspects of conservation are considered, mainly with a 
view of reaching those who will consu lt th is report in arder to 
make rational use of their land. 

The second theme has the fundamental objective of analyzing 
the productivity relations, expressed by the parameter of the labour 
torce. In 1970 ali of the microregions included in the area of this 
report showed an excess of manual labou r, a very low capacity o f 
utilization and a degree of saturation revealing great possibilities of 
absorbing a fairly significant population contingent. The township 
of Barra do Garças, considered in the analysis, reflected the same 
situation confirmed above, while failing to show an excess of ma
nual labour. Already in 1975 the coefficient of excess had been 
favourably reduced to less than unity, and only the Garças Micro
region 337 remained in the condition of excess manual labour, 
with a considerable inc;rease. The other parameters of the labour 
force cohtinued identical to those recorded in 1970. 



5.1 - CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

5.1.1 -INTRODUÇÃO 

O presente trabalho estuda a área delimitada pela Folha ao milioné
simo SD.22 Goiás, compreendida pelos paralelos 12b e 16°S e os 
meridianos 48° e 54°WGr., no Centro-Oeste brasileiro, abrangendo 
áreas do Estado de Mato Grosso, Estado de Goiás e Distrito Fe
deral, perfazendo um total de 286 770 km2. 

Complementando o Levantamento de Recursos Naturais efetuado 
de forma multidisciplinar e integrada pelo Projeto RADAMB R ASI L 
para todo o território nacional, a Divisão de Uso Potencial da Terra 
dá a sua contribuição através deste trabalho, que se divide em duas 
partes: Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis e Rela
ções Uso Atual-Uso Potencial 

Foram tomados como objetivos básicos: dotar os órgãos públicos 
de planejamento com subsídios para elaboração de planos de ação e, 
também, facilitar a seleção de áreas para o estudo de detalhe visando 
à implantação de projetos de desenvolvimento; fornecer o potencial 
da terra a empresas privadas que visem a investimentos no setor 
agrário; e munir as instituições de extensão rural e firmas de plane
jamento agrícola de mais um instrumento de trabalho e orientação 

Para se chegar a este produto final tornou-se necessária a inter
pretação dos mapas e documentos elaborados nas demais Divisões 
deste Projeto; consultar bibliografia; realizar pesquisas de campo; e, 
por meio de metodologia própria desta Divisão, retrabalhar esses 
dados e apresentá-los de forma assimilável aos usuários a que são 
dirigidos 

Um Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renová
veis na escala 1 :1.000 000 acompanha este relatório e pode ser en
contrado no envelope anexo Com a mudança de metodologia uti
lizada por esta Divisão, não são mais publicados os Mapas de Uso 
Potencial da Terra e de Subsídios ao Planejamento Regional Por
tanto, não deve ser procurada qualquer relação entre os mapas cons
tantes do volume 21, Folha SC 22 Tocantins, e o mapa ora apresen
tado. 

5.1 2 -METODOLOGIA 

A metodologia utilizada pela Divisão de Uso Potencial da Terra é a 
desenvolvida por Mendoza Torrico et alii (1981) e encontra-se aqui 
resumida. 

5.1.2.1 - Sistema de classificação 

O presente sistema dá a capacidade de uso da terra não pela aptidão 
para esta ou aquela atividade, mas pelo potencial dos fatores natu
rais. Consideram-se três fatores como condicionantes da capacidade 
de uso dos recursos naturais renováveis: clima, relevo e solo. Esses 
três fatores são representados no mapa em anexo por um número 
de três algarismos, em que o primeiro deles está relacionado ao grau 
de restrição por clima, o segundo ao grau de restrição por relevo e o 
terceiro ao grau de restrição por solo. Este número é identificado 
como série. 

O grau máximo de restrição para qualquer um desses fatores 
condicionantes é representado pelo algarismo 7 e o grau mínimo de 
restrição pelo algarismo 1. Para melhor compreensão pode ser con
sultada a Tabela 5.1. 

Como e)(emplo é descrita uma área cuja série poderia ser 174, 
em que o grau de restrição para clima seria 100, para relevo 070 e 
para solo 004. 

Completa-se a classificação deste sistema ao se acrescentarem às 
séries informações mais especfficas sobre o solo, através de uma ou 

TABELA 51 
Representação dos graus de restrição para cada tato r condicionante 

Fatores Graus de restrição 

Clima 100 200 300 400 500 600 700 
Relevo 010 020 030 040 050 060 070 
Solo 001 002 003 004 005 006 007 

duas letras colocadas em seguida ao seu número representativo A 
todo este conjunto alfanumérico dá-se o nome de unidade 

Desse modo, a unidade influencia sobremaneira a apreciação de 
uma área ao indicar as caracterfsticas físico-químico-morfológicas 
menos favoráveis de seu solo. As mais importantes características 
pedológicas e que foram aqui consideradas são apontadas na Tabela 
5,11 com as respectivas letras que as simbolizam 

TABELA 511 
Representação das características físico-químico-rnorfológicas do solo 

Características tísico-químlco-moriológrcas do solo 

Sais soluveis 
Drenagem 
Estrutura e textura do horizonte B 
Capacidade de troca catiôntca 
Bases trocáveis 
Profundidade 
Textura e estrutura do horizonte A 
Matéria orgânica 

Letras-símbolos 

s 
d 
e 
c 
b 
p 
t 

m 

Assim, utilizando-se o exemplo anterior da Série 174, pode-se 
dizer que a Unidade 174/de tem um solo cujo grau de restrição é 
004 e que as caracterfsticas menos favoráveis desse solo encontram
se na drenagem e na estrutura e textura do horizonte B 

Outro exemplo, a Unidade 431 /de conta com as mesmas caracte
rísticas pedol6gicas como as menos favoráveis, só que, por se tratar 
de um solo ótimo, grau de restrição 001, os impedimentos apresen
tados são insignificantes 

Uma observação é ainda feita no mapa, em anexo, pelo siste
ma de classificação através de asterisco aposto às séries Este aste
risco { •) é utilizado quando se quer indicar que o solo, esteja ele 
em que grau de restrição estiver, é concrecionário ou cascalhento ou 
pedregoso ou mesmo uma combinação dessas caracterrsticas Como 
e)(emplo, 274• /et. 

Outra observação refere-se ao grau de restrição 200 para clima, 
que pode estar relacionado ou a uma certa deficiência hídrica ou a 
um excesso no atendimento de água às plantas Assim, quando apare
cer uma série definida por excesso de umidade esta será diferenciada 
de outra por deficiência através de uma simbologia 

No Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renová
veis, em anexo, cada série entra com uma cor previamente estipula
da através de um critério de combinação de três cores elementares 
em cinco tonalidades. Cada cor elementar corresponde a um fator: o 
azul para clima, o vermelho para relevo e o amarelo para solo 

Como pode ser visto no mapa em anexo, em sua margem direi ta, 
os fatores clima e solo têm suas tonalidades mais intensas nos graus 
de restrição 100 e 001, respectivamente, e suas tonalidades mais 
fracas nos graus de restrição 500 e 005, ficando os graus de restri
ção 600 e 700 do clima e 006 e 007 do solo em branco. Já o fator 
relevo tem a tonalidade mais forte do vermelho no grau de restrição 
070 e a tonalidade mais fraca no grau de restrição 030, ficando 
também os graus de restrição 010 e 020 em branco Isso justifica o 
tato de serem encontradas, às vezes, duas ou mais séries com a 
mesma composição de cor Por exemplo, as Séries 112 e 122 têm a 
mesm,acor, resultado d.a combinação da tonalidade de azul para o grau 
de restrição 100 para clima, comum às duas séries, mais a tonalidade 
de amarelo referente ao grau de restrição 002 para solo, também co
mum às duas séries, e mais o branco referente aos graus de restrição 
010 e 020 para relevo 

5.1.2.2- Hierarquização do sistema 

Como ocorre em todo sistema de classificação, há necessidade de se 
agruparem seus elementos para sua melhor compreensão. No sistema 
empregado pela Divisão de Uso Potencial da Terra do Projeto 
RADAMBRASI L, têm-se classe, subclasse, série e unidade. 

Para um melhor entendimento desses níveis hierárquicos, pode-se 
começar pela série. São ao todo 343 séries teoricamente possíveis de 
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serem encontradas e mapeadas. Resultam da combinação dos sete 
graus de restrição para cada um dos três fatores condicionantes As 
séries agrupam-se, conforme a Tab.ela 5.111, primeiramente em sub
classes e depois, de forma mais abrangente, em classes. 

A classe é indicada pelo grau mais restritivo presente na série. 
Dessa forma, são sete classes: Plenater, Lavoter, Agriter, Mesater, 
Agroster, Silvater e Silvester, correspondendo, respectivamente, aos 
graus de restrição de 1 a 7. Procurou-se dar aos nomes das classes 
uma conotação com o seu uso modal (Tab. 5 IV), o que não 
implica dizer que sejam esses os usos mais recomendados, devido ao 
grau de generalização tanto da classe quanto do uso 

Como exempto pode-se citar a Série 113, que se enquadra na 
Classe Agriter porque o seu maior grau de restrição, dentre os três, 

Classes 

Plenater 

Lavo ter 

Agriter 

Mesa ter 

Agroster 

Silvater 

Silvester 

TABELA5111 
Hierarquização das classes, subclasses e séries 

Subclasses Séries 

Plenater·por·Ciima 111 

Lavoter-por-Ciima 211212221222 
Lavoter-por-Relevo 121 122 
Lavoter-por-Solo 112 

Agriter-por-Ciima 311312313321322323331332333 
Agriter-por-Relevo 131 132 133 231 232 233 
Agriter-por-Solo 113123213223 

Mesater-por-Ciima 411412413414421422423424431432433434 
441 442 443 444 

Mesater-por-Relevo 141142143144241242242244341342343344 
Mesater-por-Solo 114124134 214 224 234 314 324 334 

Agroster-por-Ciima 511512513514515521522523524525531532 
533 534 535 541 542 543 544 545 551 552 553 554 
555 

Agroster-por-Relevo 151 152 153 154 155 251 252 253 254 255 351 352 
353 354 355 451 452 453 454 455 

Agroster-por-Solo 115 125 135145 215 225 235 245 315 325335345 
415 425 435 445 

Silvater-por-Giima 611612613614615616621622623624625626 
631 632 633 634 635 636 641 642 643 644 645 646 
651 652 653 654 655 656 661 662 663 664 665 666 

Silvater-por-Relevo 161 162 163 164 165 166 261 262 263 264 265 266 
361 362 363 364 365 366 461 462 463 464 465 466 
561 562 563 564 565 566 

Silva ter-por-Solo 116 126 136 146 156 216 226 236 246 256 316 326 
336 346 356 416 426 436 446 456 516 526 536 546 
556 

Silvester-por·Ciima 711712713714715716717721722723724725 
726 727 731 732 733 734 735 736 737 741 742 743 
744 745 746 747 751 752 753 754 755 756 757 761 
762 763 764 765 766 767 771 772 773 77 4 775 776 
777 

Silvester-por-Relevo 171 172173174175 176177 271 272 273 274 275 
276 277 371 372 373 374 375376 377 471 472 473 
474 475 476 477 571 572 573 574 575 576 577 671 
672 673 67 4 675 676 677 

Silvester-por-Solo 117127137147157167217227237247257267 
317 327 337 347 357 367 417 427 437 447 457 467 
517 527 537 547 557 567 617 627 637 647 657 667 

TABELA 51V 
Nomenclatura das classes 

Nome da classe Grau mais restritivo Elemento mnemônico Conotação 

Plena ter 1 Pleno Uso não restrito 
Lavoter 2 Lavoura Lavoura temporária 
Agriter 3 Agricultura Agricultura geral 
Mesa ter 4 Mesos Intermediário 
Agroster 5 Agrostológico Pastos, pecuária 
Silvater 6 Silvicultura Floresta 
Silvester 7 Vida silvestre Conservação 
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é o de algarismo 3, cujo uso modal é a agricultura geral. Contudo, 
deve ser descartada, a este nível de aproximação, qualquer tentativa 
de se correlacionar a Classe Agriter com a aptidão para uma deter
minada cultura, seja ela permanente ou temporária 

A subclasse vem hierarquicamente logo abaixo da classe A sub
classe tem por função indicar qual o fator condicionante que tem o 
grau mais restritivo, ou seja, qual o fator mais limitante para as 
atividades agrárias. Têm-se assim 19 subclasses, três subclasses para 
cada classe e, como exceção, uma subclasse apenas para a Classe 
Plenater, visto que todos os seus graus de restrição só podem ser 1. 

Assim, por exemplo, a Série 334, além de estar agrupada na 
Classe Mesater, como já foi visto, está incluída na Subclasse Mesa
ter-por-Solo. Quando dois ou mais fatores apresentam o mesmo grau 
de restrição, resolveu-se estabelecer que a série pertencerá à subclas
se que leva o nome do fator mais restritivo que aparece em primeiro 
lugar. Assim, temos a Série 344, que se inclui na Subclasse Mesater
por-Relevo porque o fator relevo precede pela ordem o fator solo, 
que também tem como grau de restrição o algarismo 4. 

Outro caso que pode ser citado como exemplo é a Série 111, 
única série da Classe Plenater porque qualquer outra combinação 
implicaria o seu enquadramento em outra classe A Série 111 é 
considerada como Subclasse Plenater-por-Ciima porque o fator clima 
é o que precede os dois outros fatores pela ordem estabelecida pelo 
sistema de classificação. 

Depois de ter sido visto que as séries agrupam-se em subclasses e 
estas em classes, passa-se à abordagem da série subdividida em uni
dade. A unidade é o nível hierárquico inferior do sistema É a 
unidade que permite que se tenha uma maior aproximação da reali
dade das áreas mapeadas. As unidades, conforme já foi menciona
do, indicam, além dos graus de restrição dos fatores condicionan
tes, as caraterísticas trsico-químico-morfológicas menos favoráveis 
do solo por intermédio de letras minúsculas colocadas em seguida 
ao número indicador da série. 

5.1.2.3 - Análise dos fatores condicionantes 

Para que se possa afirmar qual é o grau de restrição que cada um 
dos três fatores apresenta para o desenvolvimento das atividades 
agrárias, é necessário que se façam uma análise e uma avaliação em 
separado segundo parâmetros previamente estabelecidos 

5.1.2.3.1 - Para clima 

Esta classificação é feita calculando-se o (ndice agroclimático para 
toda a extensão da Folha Este índice representa a percentagem de 
satisfação das necessidades h(dricas das plantas. É obtido utilizando
se a aproximação do cálculo do balanço hídrico de Thornthwaite 
mostrada abaixo. 

IA o=~ X 100 

EP 

Em que: IA= fndíce agroclimático 
P = precipitação pluviométrica 

E R = evapotranspi ração real 
EP "'evapotranspiração potencial 

De posse do índice agroclimático, traçam-se as isolinhas de acor
do com os intervalos de classe descritos na Tabela 5.V. 

TABELA 5 V 
Graus de restrição inerentes ao clima 

Graus de restrição 

700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
200(1) 

Índice agroclimático {%) 

<10 
10-25 
25-40 
40-55 
55-70 
70-85 
85-115 
>115 

(1) Grau de restrição definido por excesso de umidade 



5. 1.2.3.2 - Para relevo 

A avaliação do fator relevo é feita analisando-se um aspecto de 
fundamental importância para a agricultura e pecuária, a declividade 
do terreno. 

Para a escala de um mapa a nível de levantamento exploratório, 
1:1.000.000, o cálculo da declividade deve ser feito de uma forma 
aproximada. As áreas são delimitadas de acordo com o padrão de 
relevo apresentado pela imagem de radar na escala de 1:250 000 e 
escolhe-se a declividade pela média das declividades calculadas nas 
cartas topográficas, na escala 1 :100.000 Onde não existe este ma
peamento, extrapola-se a declividade média através dos padrões de 
relevo. Um ajuste sempre é feito através de operações de campo. 

Conhecendo-se então a declividade média de uma área, recorre-se 
à Tabela 5. VI e, pelos intervalos de classe aí apresentados, dá-se o 
grau de restrição para relevo. 

5 1 2 3 3 - Para solo 

O fator solo, como condicionante da capacidade de uso da terra, é 
avaliado através de oito de suas características físico-químico-morfo
lógicas presentes no perfil do solo e que foram consideradas as mais 
relevantes: salinidade e alcalinidade, drenagem, estrutura e textura 
do horizonte B, capacidade de troca catiônica, bases trocáveis, pro
fundidade efetiva, textura e estrutura do horizonte A e matéria 
orgânica. 

Para esta etapa foi utilizado o Mapa Exploratório de Solos da 
Divisão de Pedologia deste Projeto, bem como os perfis de solo por 
ela coletados. Outros perfis contidos em bibliografia diversa são tam
bém utilizados. 

Os perfis de solo foram analisados de forma a avaliar as ca
racterísticas consideradas, atribuindo-se pesos que variam de O a 9, 
conforme a aptidão do solo amostrado para o crescimento das plan
tas. 

Pela média geométrica dos oito pesos atribuídos, chega-se ao 
índice pedológico, que por sua vez nos dá a correspondência final 
com os graus de restrição para o fator solo, através dos intervalos 
de classe apresentados na Tabela 5 VIl 

Na composição da unidade, subdivisão da série, em que uma ou 
duas características são apresentadas como as menos favoráveis, esco
lhem-se aquelas que tenham obtido o menor peso ao ser feita a avalia
ção. Quando a diferença entre os dois menores pesos for maior que 
dois, a unidade será composta, então, só de uma caracterfstica, a 
menos favorável 

Essa metodologia prevê ainda alertar quanto à presença de solos 
que sejam concrecionários, ou cascalhentos, ou pedregosos, ou mesmo 
uma combinação dessas caracterfsticas. Depois de constatada a sua 
existência, através dos perfis de solo, acrescenta-se um asterisco ( •) à 
série. 

Para a atribuição de pesos às caracterlsticas físico-químico
morfológicas dos solos, tornou-se necessário elaborar tabelas de classi
ficação para padronizar sua avaliação, que são transcritas para aprecia
ção nas Tabelas 5.VIII a 5.XIII e na Figura 51 

TABELA 5VI 
Gra 1JS de restrição inerentes ao relevo 

Graus de restrição 

010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 

Declividade (%) 

<5 
5-t5 

15-25 
25-40 
40-55 
55-70 

>70 

TABELA 5 Vil 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Graus de restrição Índice pedológico 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

TABELA 5 VIII 

8.5-10,0 
7,0-8,5 
5,5-7,0 
4,0-5,5 
2,5-4,0 
1,0-2,5 

<1,0 

Avaliação da alcalinidade e salinidade 

Situação Classificação 
Condutividade 
(milimhos/cm) 

I - Solos sem horizonte Não salinos <4 
extremamente salino Ligeiramente salinos 4-8 
e/ou alcalino ao longo Moderadamente salinos 8-12 
de todo o perfil Acentuadamente salinos 12-16 

Fortemente salinos 16-20 
Muito fortemente salinos 20-24 

li- Solos com horizonte Não salinos <4 
extremamente salino Ligeiramente salinos 4-8 
e/ou alcalino após os Moderadamente salinos 8-12 
primeiros 50 em Acentuadamente salinos ou 

mais >12 

111- Solos com horizonte Não salinos <4 
extremamente salino Ligeiramente salinos 4-8 
e/ou alcalino nos primeiros Moderadamente salinos ou 
50 em de profundidade mais >8 

Pesos 

9 
8 
6 
5 
3 
1 

5 
3 
2 

o 
3 
2 

o 

Obs: um horizonte extremamente salino e/ou alcalino é caracterizado por apresentar 
condutividade maior que 24 milimhos/cm e/ou Na'/T x 100>15 

TABELAS IX 
Avaliação da drenagem 

Classificação 

Muito mal drenado 
Mal drenado 
Imperfeitamente drenado 
Moderadamente drenado (por falta) 
Bem drenado 
Moderadamente drenado (por excesso) 
Acentuadamente drenado 
Fortemente drenado 
Excessivamente drenado 

TABELA 5 X 
Avaliação da capacidade de troca catiônica 

Capacidade de troca catiônica 
(miliequivalentes/1 00 g solo) 

<2 
2-4 
4-8 
8-16 
>16 

TABELA 5 XI 
Avaliação da soma de bases trocáveis 

Pesos 

o 
2 
5 
8 
9 
8 
6 
3 
2 

Pesos 

3 
5 
6 
8 
9 

Situação 
Soma de bases trocáveis 

(miliequivalentes/1 00 g solo) 

1 - Solos sem horizonte extrema- <2 
mente salino e/ou alcalino ao lon- 2-4 
go de todo o perfil 4-8 

8-16 
>16 

11- Solos com horizonte salino e/ou <2 
alcalino após os primeiros 100 em de 2-4 
profundidade 4-8 

8-16 
>16 

111- Solos com horizonte salino e/ou <2 
alcalino nos primeiros 100 em de pro- 2-4 
fundidade 4·8 

>8 

Pesos 

3 
5 
6 
8 
9 

1 
2 
3 
5 
6 

1 
2 
3 
5 
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TABELA 5 XII 
Avaliação da profundidade efetiva 

Profundidade efetiva 

Nula 
Bolsões com afloramentos 

<30 em 
30·60 em 
60-90 em 
90·120 em 

>120cm 

~ T 

Muito leve la rei o l 3 
Leve (orei o franco) 5 

Moderadamente leve(fronco-orenosa) 8 

Médio (fra~co ,franco- or~iloso 
franco- srltosa e srlte . 

9 

Moderadamente pesadO (franco-argilo- 8 
arenoso e franco-argila- s1ltosa). 

Granular 

9 

c::==-5= 

-~-= 

t--9 

Pesos 

o 
2 
3 
5 
6 
8 
9 

Grumoso 

9 

111111111111 -
Blocos 

Subongulore 

8 

~~~ 
~-

Blocos 

Angulares 

6 

TABELA 5 XIII 
Avaliação da matéria orgânica 

Matéria orgânica(%) Pesos 

Prismát 

Moderado 

5 

li 
-6 

<1 
1-2 
2-5 
>5 

Coluna r 

Moderado 

5 

Prismót 

Forte 

2 

-4 

Co lunar 

Forte 

2 

4-= 

Grãos 

Simples 

2 

5 
6 
8 
9 

Maciç;o 

l 

~2=• 
~3--==• 

~"-==· \-

F=~ 

Laminar 

l 

l-

Pes~do (a~gilo, orgÍ!o-orenosa 
argrlo- srltosa) 

e 6 1--- -·r- =-- '-=::::-: ~ 6 -I-~ \- ·3- c_=: ~-

Muito pesada( muito argilosa J 5 ~~ 1- ; -r-<;-\-'\-\-'\ - 3-t---3- -2-1- ·-
CombinopÕes 
na prático 

na o registradas Combinações pouco freqUentes 

na prático 
Combinações 

freqÜentes 

muito 

Fig 51 -Quadro de avaliação da estrutura e textura Valores dos grupos texturais e estruturais e pesos adotados para as diferentes combinações Válido para os horizontes B e A 

5.1.3 -CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES CONDICIONANTES 

Os três fatores condicionantes da capacidade de uso da terra apresen
tam um comportamento tal que coloca a área compreendida pela 
Folha SD 22 Goiás numa boa posição para as práticas agrícolas e 
criatórias 

O clima apresenta-se muito favorável, visto que predominam para 
este fator os graus de restrição 100 e 200, ficando o grau de restrição 
300, ainda favorável, sobre uma área muito pequena 

Da mesma forma o relevo, que entra geralmente com toda a gama 
de variação, se apresenta na maior parte da área mapeada com terre
nos planos, declividade menor que 5%, grau de restrição 010, predo
minando sobremaneira aos terrenos mais movimentados, como pode 
ser observado na Tabela 5.XIV. 

O fator solo, por sua vez, ocupa uma posição mediana, predomi
nando o grau de restrição 003. Não são encontrados solos excelentes 
grau de restrição 001, nem solos extremamente limitativos, graus d~ 
restrição 006 e 007. 

Quanto à distribuição espacial dos fatores, em seus graus de restri
ção, existe uma uniformidade muito grande para o fstor clima e o 
oposto para os fatores relevo e solo, como pode ser observado nos 
mapas na escala 1 :4 000.000 encontrados no rodapé do Mapa de Ca
pacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, em anexo. 

TABELA 5 XIV 
Extensão e percentual dos fatores condicionantes por grau de restrição 

~ 
Clima Relevo Solo 

Extensão Percentual Extensão Percentual Extensão Percentual 
s (km') (%) (km') (%) (km') (%) 

1 124 780 43,5 181 995 63,4 - -
2 161 404 56,3 49400 17,2 5783 2,1 
3 586 0,2 19151 6,7 183 736 64,0 
4 - - 9367 3,3 75424 26,3 
5 - - 6810 2,4 21 827 7,6 
6 - - 12 567 4,4 - -
7 - - 7 480 2,6 - -

568/USO POTENCIAL DA TERRA 

O clima, como resultado principalmente das condições atmosféri
cas, apresenta-se com esta uniformidade porque toda a área da Folha 
SD.22 Goiás encontra-se sob os mesmos mecanismos de massas de ar. 
Pode-se considerar ainda que não existem estações meteorológicas, o 
que torna ainda mais generalizadas as isolinhas de mesmo índice agro
climático. 

Já o relevo e o solo apresentam-se de forma mais diversificada 
principalmente a leste e centro-leste, onde o substrato, composto d~ 
rochas pré-cambrianas, sofreu inúmeros movimentos diastróficos Es
tas rochas estão relacionadas ao Complexo Goiano e aos greenstone 
belts arqueanos; ao Sistema de Dobramentos Araxá e ao Geossinclí
neo Brasflía A oeste e centro a diversificação é menos intensa, sendo 
as rochas representativas das Eras Paleozóica e Mesozóica (Bacia Sedi
mentar do Paraná) e Cenozóica (Coberturas Sedimentares Terciário
Quaternária e do Bananal) Nesta faixa, rochas pré-cambrianas ocor
rem formando um arco que orla o Planalto do Roncador e posiciona
das nos Grupos Cuiabá e Alto Paraguai, pertencentes ao Geossinclíneo 
Paraguai (vide 1 - Geologia) 

5.1.3 1 - Avaliação do clima 

O clima para a Folha SD 22 Goiás pode ser classificado como quente e 
subúmido com quatro a cinco meses secos, segundo Nimer (1972) 
Com características monçônicas marcantes, 80% das chuvas caem de 
novembro a março, enquanto que de maio a setembro a umidade 
relativa do ar permanece abaixo de 70% (vide 4 - Vegetação) 

Quanto ao sistema regional de circulação atmosférica, a região fica 
sob o domínio dos ventos de leste e de nordeste provenientes do 
Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul que dá origem ao tempo 
bom. Esta normalidade é interrompida principalmente pelo Sistema 
de Circulação de Oeste (it - instabilidade tropical) com freqüência a 
noroeste e perdendo intensidade nas direções leste, sul e sudeste Tam
bém o Sistema de Circulação Perturbada de Sul (frente polar) atinge a 
área estudada com mais freqüência no inverno, quando está mais forte 
para penetrar no Centro-Oeste, trazendo chuvas esporádicas seguidas 
de queda de temperatura. 



Para considerar o clima no presente mapeamento, as evapotranspi
rações mensais foram calculadas pelo método de Penman, utilizando
se as equações de regressão para o Centro-Oeste obtidas por Oliveira, 
Mata e Silva (1978), que consideraram os fatores altitude, latitude e 
distância mínima do Oceano Atlântico. 

As precipitações pluviométricas mensais foram obtidas através do 
Atlas Climatol6gico do Brasil (Brasil Ministério da Agricultura Escri
tório de Meteorologia, 1969) Com os resultados mensais de precipita
ção pluviométrica e evapotranspiração potencial obtidos, calculou-se o 
balanço hídrico pelo método de Thornthwaite, adaptado por Ribeiro 
& Gonçalves (1978). 

Computando-se os somatórios mensais (total anual) de precipita
ção pluviométrica, evapotranspiração potencial e evapotranspiração 
real (Figs. 5.2, 5.3 e 5.4), chegou-se ao índice agroclimático, que 
mostra a relação entre a chuva e a evapotranspiração, indicando a 
disponibilidade de água no solo, tirando-se daí, então, os respectivos 
graus de restrição para clima com base na Tabela 5 V 

O grau de restrição 100 para clima aparece em uma grande área a 
noroeste e em outra menor a sul, ocupando ao todo quase a metade 
da extensão da Folha em estudo. As atividades agrárias encontram 
nessas áreas excelentes condições de aproveitamento com relação a 
clima, tendo em vista o atendimento de 85 a 115% das necessidades 
hídricas da planta. 

O grau de restrição 200, que ocupa mais da metade da extensão 
total da área mapeada, estende-se de sudoeste a leste e nordeste da 
Folha em estudo. Apresenta boas condições para o desenvolvimento 
das atividades agrfcolas e criatórias, visto que a demanda hídrica das 
plantas é atendida em 70 a 85%. 

Já o grau de restrição 300 ocupa uma extensão insignificante, 0,2"/o 
da área total, situada a nordeste da Folha. Não chega a ser um clima 
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desfavorável para a agricultura e pecuária, embora atenda à demanda 
hídrica das plantas em 55 a 70%. 

5.1.3.2- Avaliação do relevo 

Diferentes unidades geomorfol6gicas (vide 2 - Geomorfologia) em
prestam à área estudada diferentes fisionomias que bem podem definir 
o comportamento geral da declividade, característica do relevo que foi 
analisada para a avaliação do seu grau de restrição às atividades agrá
rias. 

Assim, pode-se dizer que a Planície do Bananal, situada na parte 
central da Folha, é completamente plana, sendo considerada, por isso, 
dentro do grau de restrição 01 O para relevo. As Depressões do Ara
guaia e do Tocantins podem ser consideradas também como áreas 
planas, salvo exceções de relevo mais movimentado em que se atribuí
ram os graus de restrição 020 e 030. Já o Planalto dos Parecis, que é 
uma grande área plana e uniforme situada a noroeste da Folha, somen
te nas suas bordas vai apresentar declividades superiores a 5% 

Embora os terrenos planos ainda tenham participação significativa, 
é encontrada maior variação de áreas com diferentes declividades a 
oeste, na Depressão lnterplanáltica do Paranatinga e no Planalto dos 
Guimarães, e a leste, no Planalto Goiano, onde também se encontram 
as áreas mais montanhosas, graus de restrição de 040 a 070 

O relevo não representa, portanto, impedimento para as práticas 
agrícolas e criatórias para a quase totalidade da Folha SD 22 Goiás, já 
que declividades entre O e 25% não se constituem em sérios obstáculos 
para tal 

5.1.3.3- Avaliação do solo 

Na Folha SD 22 Goiás, onde predominam os Latossolos e as Lateritas 
Hidromórficas (vide 3 - Pedal agia), foram identificados os graus de 
restrição para a agricultura e pecuária que variam do 002 ao 005. 
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Fig 52- Mapa de precipitação pluviométrica 
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Fig 53- Mapa de evapotranspiração potencial 

Com o grau de restrição 002, índices pedológicos entre 7,0 e 8,5, 
foram consideradas pequenas áreas de Brunizém Avermelhado, Terra 
Roxa Estruturada eutrófica e similar distrófica, Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico, Latossolo Roxo distrófico e Cambissolo eutrófi
co. 

Foram inclu(dos no grau de restrição 003, índices pedológicos 
entre 5,5 e 7,0, o Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico, o 
Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico, os Solos Concrecioná
rios distróficos, o Cambissolo álico e distrófico e o Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico, distrófico e distrófico latossólico. 

O grau de restrição 004, índices pedológicos entre 4,0 e 5,5, é 
admitido para a Laterita Hidromórfica álica e distrófica, Glei Húmico 
eu tráfico e Pouco Húmico distrófico e também para os Solos Litólicos 
álicos, distróficos e eutróficos. 

As Areias Quartzosas álicas e distróficas, bem como as Areias 
Quartzosas Hidromórficas álicas e distróficas, foram identificadas co
mo apresentando grau de restrição 005, lndices pedológicos entre 2,5 
e4,0. 

5.1.4- DESCRIÇÃO DO MAPA 

Na Folha SD.22 Goiás, pelo levantamento da Capacidade de Uso dos 
Recursos Naturais Renováveis, foram identificadas as Classes Lavoter, 
Agriter, Mesater, Agroster, Silvater e Silvester; seis dentre as sete clas
ses possfveis de serem encontradas. Nenhuma área reuniu em conjunto 
condições excelentes para os três fatores, clima, relevo e solo, para 
que fosse enquadrada na Classe Plenater, a única ausente. Foram ainda 
definidas 11 subclasses, 68 séries e 145 unidades 

Quanto à representatividade em termos de extensão, a Classe Agri
ter destaca-se amplamente, perfazendo 60% do total da Folha em 
estudo, como pode ser visto na Tabela 5.XV, e distribui-se generaliza-
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damente (Fig. 5.5). Já a Classe Mesater predomina na parte central, a 
Classe Agroster a sudoeste e as Classes Lavoter, Silvater e Silvester 
concentram-se a leste. 

5.1.4.1 - Classe Lavoter 

A Classe Lavoter, a que reúne as melhores condições de capacidade de 
uso da terra na área da Folha em estudo, ocupa a menor extensão, 
2.256 km 2

, ou seja, 1% 
Em duas subclasses, Lavoter-por-Ciima e Lavoter-por-Relevo (Tab. 

5.XVI), distribui-se esta classe pelas partes sudeste e leste. A Subclasse 
Lavoter-por-Solo não está representada porque os fatores relevo e 
clima, que, por questões metodológicas, antecedem o fator solo, não 
se encontram nos graus de restrição 100 e 010, respectivamente, em 
combinação com o grau de restrição 002 para solo. 

5.1.4.1.1 - Subclasse Lavoter-por-Ciima 

A Subclasse Lavoter-por-Ciima conta com uma extensão de 
1.628 km 2

, distribuídos por pequenas áreas, como pode ser visto na 
Figura 5.6. Apenas uma série foi identificada, a 222, cujas respectivas 
unidades são caraterizadas na Tabela 5.XVII. 

A) Série 222 

Localizada a sudeste da Folha, com exceção de uma área no nordeste, 
ocorre de coincidirem todos os três fatores com o mesmo grau de 
limitação. De uma maneira geral, a vegetação natural de Savana Arbó
rea, densa e aberta, e da Floresta Estacionai Decidual (vide 4 - Vege
tação) foi retirada pelo homem para dar lugar a pastos e lavouras de 
milho, feijão e arroz, principalmente, e também, em menor escala, 
cana-de-OJçúcar, melancia e melão. 
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Fig 54- Mapa de evapotranspiração real 

TABELA 5 XV 
Extensão e percentual das classes de capacidade de uso 

Classes Superfície (km') Percentual {%) 

Plena ter 
La vote r 2 256 1 
Agriter 171 205 60 
Mesater 64672 22 
Ag10ster 28590 10 
Sl\vater 12567 4 
Silvester 7 480 3 

Climatologicamente, abrange áreas onde o índice agroclimático fi
ca entre 70 e 85%, grau de restrição 200 para clima, com precipitação 
pluviométrica total anual que varia de 1.350 a 1 550 mm, aproxima
damente. A evapotranspiração potencial encontrada vai de 1.346 a 
1.567 mm e a evapotranspiração real, de 887 a 994 mm. 

Com o grau de restrição 020 para relevo, declividade variando de 5 
a 15%, apresenta-se em terrenos suavemente ondulados e ondulados, 
dissecados em colinas da Depressão do Tocantins, em colinas e inter
flúvios tabulares do Planalto Goiano e em interflúvios tabulares da 
Depressão do Araguaia (vide 2 - Geomorfologia) 

O fndice pedol6gico encontrado variou de 7.4 a 8,5 sugerindo um 
grau de restrição 002 para solo. 

As Séries 222 e 122 (descritas a seguir) foram as que se revelaram 
as melhores, em termos de exoloração agrícola, devido à interação 
clima-relevo-solo observada não ter sido limitante para a maioria das 
plantas cultiváveis (Est. 5.1 A). 

As unidades desta série, seis ao todo, foram identificadas por suas 
particularidades quanto às caracterlsticas de seus solos 

A estrutura em blocos subangulares e a textura pesada do horizon
te B foram os fatores definidores em cinco unidades, ou seja; 222/e, 
222/ep, 222/eb, 222/ec e 222/de, mas não se constituindo num fator 
limitante quanto ao uso. O segundo fator, sim, tornou-se agravante, 
ou seja, profundidade, soma de bases trocáveis, capacidade de troca 
catiônica e drenagem. O pH desses solos variou de 5.7 a 7,3. Todos 
apresentaram alta concentração de bases trocáveis, com exceção da 
Unidade 222/eb, onde variou de 8,5 a 11.7 mE/100 g de solo, sendo 
todos eutr6ficos. 

A 222/cb é a unidade mais pobre, em termos de fertilidade, da 
Classe Lavoter, pois apresenta como definidores dois elementos im
portantes para nutrição dos vegetais. Mas devemos lembrar que, nesta 
classe, todos os fatores condicionantes apresentam-se com limitação 
moderada. Como esta unidade apresenta boas condições de clima e 
relevo e ótimas condições flsicas de solo, bastaria uma adubação orgâ
nica, ou mineral, para que seu uso fosse irrestrito, pois o alumlnio 
trocável não se apresenta em níveis tóxicos, sendo o solo distrófico 
com pH em torno de 5,6. 

5.1.4.1.2- Subclasse Lavoter-por-Relevo 

Com uma extensão de 628 km 2 distribuídos em seis áreas (Fig. 5.7), a 
Subclasse Lavoter-por-Relevo conta apenas com a Série 122, que apre
senta maior disponibilidade de água para as plantas. Suas unidades 
estão caracterizadas na Tabela 5.XVIII 

A) Série 122 

Esta série é representada por algumas áreas a sudeste da Folha em 
estudo em que a ocupação humana se fez sentir sobremaneira, através 
de pastos plantados e lavouras de milho, feijão e arroz Resqu feios de 
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Fig 55- Mapa com a distribuição das classes de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis 

Classe 

Lavoter 

TABELA 5 XVI 
Subdivisões da Classe Lavoter 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras das unidades 

Lavoter-por-Ciima 222 de, ec, eb, ep, e, cb 

La vote r-por-Relevo 122 de, e 

Área 
(km') 

1 628 

628 

Savana Arbórea Densa e de Floresta Estacionai Decidual (vide 4 -
Vegetação) são encontrados ainda em caráter disperso. 

O fndice agroclimático para essas áreas varia de 85 a 115%, grau de 
restrição 100 para clima, o que indica condições ideais para a agricul
tura e a pecuária. A precipitação pluviométrica total anual varia de 
1.450 a 1.600 mm; a evapotranspiração potencial vai de 1.400 a 
1.447 mm e a evapotranspiração real, de 955 a 990 mm. 

A declividade média fica entre 5 e 15%, grau de restrição 020 para 
relevo. Os terrenos suavemente ondulados e ondulados apresentam-se 
sobre formas convexas de dissecação, colinas do Planalto Goiano (vide 
2- Geomorfologia). 

Os solos desta série apresentaram alto fndice pedológico, variando 
de 7,8 a 8,2, grau de restrição 002, de alta fertilidade, todos eutrófi
cos, não apresentando limitações quanto a sua capacidade de uso. 
Foram identificadas duas unidades: 122/de e 122/e, ambas apresen
tando as condicionantes estrutura e textura do horizonte B como 
fatores pouco favoráveis, devido a uma textura pesada e estrutura em 
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blocos subangulares, mas se verificou que, no primeiro caso, esta argila 
não tem grande capacidade de retenção de água, pois o solo apresenta
se acentuadamente drenado. 

Estes solos não se apresentam com nfveis tóxicos de alumínio, 
estando o pH em torno de 5,9 e 6,2. 

5.1.4.2- Classe Agriter 

A Classe Agriter ocupa, sozinha, mais da metade da extensão total da 
Folha em estudo, 171.205 km2

, ou seja, 60%. !: a única classe, nesse 
mapa, que reúne todas as três subclasses: Agriter-por-Ciima, Agriter
por-Relevo e Agriter-por-Solo (Tab. 5.XIX). 

5. 1.4.2.1 - Subclasse Agriter-por-Ciima 

Esta subclasse, com área de 458 km2
, tem pouca representatividade 

em termos de extensão (Fig. 5.8). O clima atinge nesta subclasse suas 
condições mais limitantes na Folha em estudo. Foram identificadas 
duas séries; 313 e 323, cujas unidades encontram-se caracterizadas na 
Tabela 5.XX. 

A) Série 313 

Localizada em uma área apenas, a nordeste da Folha em estudo, em 
região de Savana Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação). esta série está 
inclufda na Subclasse Agriter-por-Ciima, embora o maior grau deres
trição não esteja só com o fator clima e sim com dois dos três fatores 
condicionantes, isto é, também o fator solo. 
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Fig 5 6 - Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Lavoter-por-Clima 

TABELA 5 XVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-Clima) 

Decli- Índice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Unidade vidade pedo- Salini- Cap troca Soma Prol Horizonte A Mal 
(km') da de Horizonte B ele- orgã-(%) lógico (mmhos/ Drenagem de cátions de bases tiva nica 

em) Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

222/de 40 5 a 15 7,8 <4 Acentuada Blocos Pesada 20,6 11,7 100 Média Blocos 4,2 
subangulares subangulares 

222/ec 165 5 a 15 8,5 <4 Boa Blocos Pesada 17,6 10,7 120 Média Granular 9,4 
subangulares 

222/eb 930 5 a 15 7,9 <4 Boa Granular Pesada 10,5 4,0 120 Média Granular 4,0 
222/eb 5 a 15 7,9 <4 Boa Blocos Muito pesada 13,2 7,8 120 Média Blocos 7,4 

subangulares subangulares 
222/ep 381 5 a 15 8,0 <4 Boa Blocos Pesada 13,2 10,8 90 Média Granular 5,2 

subangulares 
222/e 10 5 a 15 8,2 <4 Boa Blocos Pesada 12,8 8,5 100 Média Blocos 7,8 

subangulares subangulares 
222/ec 102 5 a 15 7,4 <4 Boa Blocos Pesada 6,0 2,4 100 Média Blocos 7,4 

subangulares subangulares 

Obs. as unidades que se encontram repelidas foram definidas por ma1s de um perfil pedológiCO, de acordo com sua localização e Unidade de mapeamento do solo 

O fndice agroclimático fica entre 55 e 7ff'!o, grau de restrição 300 
para clima. O total anual de chuvas fica entre 1.300 e 1.350 mm; a 
evapotranspiração potencial é de 1.600 mm aproximadamente; e a 
evapotranspiração real, 940 mm. 

Situada na Depressão do Tocantins, embora dissecado em interflú
vios tabulares, o relevo pode ser considerado plano, uma vez que a 
declividade média não ultrapasse os 5%, grau de restrição 010. 

Pedologicamente, os solos desta série são de baixa fertilidade. 
Definiu-se apenas a Unidade 313* /b, que tem como fator limitante 

a soma de bases trocáveis, 1,1 mE/100 g de solo. Apresenta média 
capacidade de troca catiônica, 4,5 mE/100 g de solo, drenagem mode
rada, textura média e estrutura em blocos subangulares O alumfnio 
não aparece em nfveis t6xicos, visto ser distr6fico, com pH de aproxi
madamente 5,4. Mas sua maior limitação está representada pelo aste-
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Fig 57 - Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Lavoter-por-Relevo 

TABELA 5 XVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-Relevo) 

Decli- fndice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Unidade Are a v idade pedo- Salini- Cap troca Soma Prol Mal 
(krrr') Horizonte B Horizonte A 

da de ele- orgã-(%) lógico Drenagem (mmhos/ 
crrr) Estrutura 

122/de 45 5 a 15 7,8 <4 Acentuada Blocos 
subangulares 

122/e 583 5 a 15 8,2 <4 Boa Blocos 
subangulares 

risco, por ser um solo muito cascalhento desde a supertrcie, até os 
horizontes mais profundos, impedindo sua mecanização 

B) Série 323* 

Situada a nordeste da Folha em estudo, em região de Savana Arbórea 
Aberta (vide 4 - Vegetação). e identificada numa área apenas, esta 
série é semelhante à anterior, 313, diferenciando-se apenas com rela
ção ao 1 elevo, que passa a apresentar grau de restrição 020. 

O (ndice agroclimático entre 55 e 70% a coloca no grau de restri
ção 300 para clima. A precipitação pluviométrica total anual varia de 
1.300 a 1.400 mm; a evapotranspiração potencial fica entre 1.589 e 
1.618 mm; e a evapotranspiração real, entre 938 e 959 mm. 

Situada na Depressão do Tocantins, não só em terrenos dissecados 
em interfiÍlvios tabulares como também em colinas, o seu relevo sua
vemente ondulado apresenta declividade média entre 5 e 15%, grau de 
restrição 020. 
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de cátions de bases 
tiva nica 

Textura (rrrE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

Pesada 20,6 11,7 100 Média Blocos 4,2 
subangulares 

Pesada 12,8 8,5 100 Média Blocos 7,8 
subangulares 

Os solos desta série apresentaram (ndice pedo16gico 7,0, estando, 
portanto, no limite dos graus de restrição 002 e 003, mas, por não 
serem de alta fertilidade, optamos pelo grau de restrição 003. 

O fator que definiu esta unidade foi a baixa soma de bases trocá
veis, 1,3 mE/1 00 g de solo, com o agravante de ser um solo cascalhen
to. Caso esses impedimentos não fossem tão fortes, ele teria um bom 
aproveitamento, pois tem média capacidade de troca catiônica, é bem 
drenado, pH aproximadamente 5,8, não tem problemas de toxidez, 
sendo de textura moderadamente pesada a pesada e bem estruturado, 
da( ter seu (ndice pedol6gico cardo no limite do grau de restrição 002. 

5.1.4.22- Subclasse Agriter-por-Relevo 

Encontra-se distrlbu(da numa extensão de 16.576 km 2 (Fig. 5.9) e 
foram identificadas quatro séries: 132, 133, 232 e 233, cujas respecti
vas unidades têm suas caracterfsticas descritas na Tabela 5.XXI. 



Classe 

Agriter 

TABELA 5XIX 
Subdivisões da Classe Agriter 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras das unidades 

Agriter-por-Ciima 313' b 
323' b 

132 de, e, bp 
133 eb, cb, bt, b 

Agriter-por-Relevo 133• cb 
232 de, ec, eb, cb 
233 eb, cb, bt, b 
233• cb, b 

113 cb, b 
113• b 
123 eb, cb, bt, b 

Agriter-por-Solo 
123• cb, b 
213 eb, cb, bt, b 
213• cb, b 
223 eb, cb, bt, b 
223• cb, b 

Área 
(km') 

51 
407 

343 
3 214 
2472 

902 
4166 
5479 

52494 
1 036 

11441 
445 

63 204 
2 771 

17 383 
5397 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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Nesta subclasse deve ser observado o cuidado quanto ao uso do 
solo, pois o relevo é movimentado sugerindo práticas de conservação 
dos solos. 

A) Série 132 

A área da Série 132 está localizada a sudeste da Folha, em Área de 
Tensão Eco16gica da Floresta Estacionai Decidual com Savana (vide 4 
- Vegetação). Devido, principalmente, à qualidade de seus solos, o 
uso pelo homem tem sido intensivo, sendo o desmatamento freqüen
te, dando lugar a pastos e cultivos predominantemente de milho, arroz 
e feijão. 

Com índice agroclimático entre 85 e 115%, grau de restrição 100 
para clima, proporcionando às plantas grande disponibilidade de água, 
pois conta com 1.450 a 1.600 mm de chuvas por ano; com evapo
transpiração potencial de 1.398 a 1.443 mm; e a evapotranspiração 
real de 956 a 988 mm. 

A declividade média para estas áreas varia de 15 a 25%, grau de 
restrição 030 para relevo. O terreno ondulado é o resultado da disseca 
ção, dando formas em colinas, cristas e interflúvios tabulares no Pla
na/ to Goiano. 

Os solos desta série acusaram um alto índice pedolbgico, qua va
riou de 7, 7 a 8,2, caindo, por conseguinte, no grau de restrição 002. 
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Fig 58- Mapa com a distribuiçao das séries na Subclasse Agriter-por-clima 
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TABELA 5XX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-Ciima) 

Área Decli- Índice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Unidade (km') vidade pedo· Sal in i- Horizonte B da de 
Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 

e te- orgâ-(%) lógico Drenagem (mmhos/ 
em) Estrutura 

313*/b 51 <5 6,4 <4 Moderada(+) Blocos 
subangulares 

323*/b 407 5 a 15 7,0 <4 Boa Blocos 
subangulares 

* Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade 
(+) Drenagem por excesso 

Textura 

Média 

Pesada 
cascalhenta 

de cátions de bases 
tiva nica (mE/100g) (mE/1 OOg) (em) Textura Estrutura (%) 

4,5 1,1 70 Moderadamente 
pesada 

Granular 1,8 

5,6 1,3 120 Moderadamente Granular 2,9 
pesada 

I6°00'L _______ __j__:--____ L__-,L-'!"~------=-f==-----'===~-!2';:-::;-------;;~~ê'==""-_:_---,-4.,8 • .,0=0
,16•oo• 

54•oo· 53°00' 51°00' 

o 55 1\0km 

.Série 132 -Sériel33 -Série 232 -Série 233 

Fig 59- Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Agriter·por-Relevo 

São três as unidades da Série 132: 132/de, 132/e e 132/bp; as duas 
primeiras apresentam os fatores textura e estrutura do horizonte diag
nóstico como as caracter(sticas menos favoráveis. Mas este caráter só 
apareceu por estarem os outros elementos em seu maior grau. Apesar 
dessa textura pesada e a estrutura em blocos subangulares terem sido 
consideradas como não muito favoráveis, esse caráter não chega a ser 
prejudicial, pois a drenagem do primeiro fator chega a ser acentuada 
enquanto que a do segundo é boa. 

Ambos são de boa fertilidade, conteúdo de matéria orgânica e 
propriedades Hsicas boas. Não apresentam alum(nio trocável no com
plexo sortivo, seus pH variam de 5,9 a 6,2, sendo também eutróficos 

A Unidade 132/bp apresenta como condicionantes soma de bases 
trocáveis de 6,5 mE/100 g de solo e profundidade efetiva de 65 em. 
Como no primeiro caso, esses fatores foram os menos favoráveis den-
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tro do perfil, mas não chegando a ser prejudiciais à maioria das plantas 
cultivadas. Possuem alta capacidade de troca catiônica, boas proprie
dades ffsicas e não apresentam problemas quanto a alum(nio trocável 
em n(veis tóxicos, pH por volta de 6,0, sendo também eutróficos. 

B) Série 133 

Foi identificada em duas partes da Folha em estudo Um grupo de 
áreas alinha-se em arco do leste ao norte, correspondendo à borda do 
Planalto dos Parecis, recoberta pela vegetação de Savana e pela Área 
de Tensão Ecológica da Floresta Estacionai Semidecidual com Savana 
(vide 4- Vegetação). 

O outro grupo de áreas situa-se no sudeste, região mais movimenta
da, onde a vegetação da Savana e da Floresta Estacionai Decidual, 



TABELA5 XXI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-Relevo) 

Índice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli-
Área Unidade v idade pedo- Sal in i- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 
(km') da de ele- orgâ-(%) lógico Drenagem (mmhos/ 

em) Estrutura 

132/de 200 15 a25 7,8 <4 Acentuada Blocos 
subangulares 

132/e 68 15a 25 8,2 <4 Boa Blocos 
subangulares 

132/bp 75 15a 25 7,7 <4 Boa Blocos 
subangulares 

133/eb 61 15 a 25 5,9 <4 Boa Maciça 

133/cb 701 15 a 25 6,3 <4 Acentuada Granular 

133/cb 15 a 25 6,8 <4 Boa Granular 

133/cb 15 a25 6,6 <4 Boa Granular 

133*/cb 2472 15 a25 6,3 <4 Boa Granular 

133/bt 50 15 a 25 5,7 <4 Boa Granular 

133/b 2402 15a 25 6,8 <4 Moderada (-) Blocos 
subangulares 

133/b 15 a 25 6,9 <4 Boa Granular 
232/de 200 15 a 25 7,8 <4 Acentuada Blocos 

subangulares 
232/ec 286 15a 25 8,5 <4 Boa Blocos 

subangulares 
232/eb 215 15a 25 8,3 <4 Boa Blocos 

subangulares 
232/cb 201 15a 25 7,4 <4 Boa Blocos 

subangulares 
233/eb 1958 15 a 25 5,7 <A Boa Maciça 
233/cb 216 t5 a 25 6,9 <4 Boa Granular 

233/cb 15 a 25 6,3 <4 Boa Granular 

233*/cb 2479 15a 25 6,3 <4 Boa Granular 

233*/cb 15 a25 7,0 <4 Moderada (•) Blocos 
subangulares 

233/bt 69 15 a 25 5,7 <4 Boa Granular 

233/b 1923 15 a 25 6,9 <4 Boa Blocos 
subangulares 

233*/b 3000 15 a25 6,9 <4 Boa Angular 

233*/b 15 a 25 7,0 <4 Boa Blocos 
subangulares 

*Unidades definidas por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade 
(+) Drenagem por exesso (-) Drenagem por falta 

Textura 

Pesada 

Pesada 

Média 

Média 

Pesada 

Pesada 

Moderadamente 
leve 
Moderadamente 
pesada 
Moderadamente 
leve 
Média 

Muito pesada 
Pesada 

Pesada 

Muito pesada 

Pesada 

Média 
Pesada 

Moderadamente 
leve 

Moderadamente 
pesada 

Média 

Moderadamente 
leve 
Pesada 

Pesada 

Pesada 

de cátions de bases ti v a nica 
(mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

20,6 11,7 100 Média Blocos 4,2 
subangulares 

12,8 8,5 100 Média Blocos 7,8 
subangulares 

13,3 6,5 65 Média Blocos 5,0 
subangulares 

4,8 1,0 55 Moderadamente Granular 3,3 
leve 

3,6 0,6 120 Moderadamente Granular 1,6 
pesada 

2,6 1,0 120 Moderadamente Blocos 3,3 
pesada subangulares 

3,9 1,6 50 Moderadamente Granular 1,7 
leve 

2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 
leve 

2,5 0,7 120 Muito leve Grãos simples 1,6 

5,0 0,6 120 Média Granular 2,0 

6,8 0,5 120 Pesada Granular 3,0 
20,6 11,7 100 Média Blocos 4,2 

subangulares 
17,7 10,8 120 Média Granular 9,5 

20,8 13,1 120 Moderadamente Blocos 10,5 
pesada subangulares 

6,0 2,4 100 Média Blocos 7,4 
subangulares 

3,6 1,1 90 Média Granular 1,9 
2,7 1,0 120 Moderadamente Blocos 3,3 

pesada subangulares 
4,0 1,7 50 Moderadamente Granular 1,8 

leve 
2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 

leve 

4,3 0,6 105 Méoia Granular 2,6 

2,5 0,7 120 Muito leve Grãos simples 1,6 

6,8 2,1 120 Média Blocos 
subangulares 2,8 

7,2 1,4 120 Moderadamente Granular 3,4 
leve 

5,6 1,3 120 Moderadamente Granular 3,0 
pesada 

Obs: as unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um periil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento do solo 

bem como as respectivas Areas de Tensão Ecológica, encontra-se às 
vezes bastante aproveitada pelo homem para pastagens e lavoura. 

O lndice agroclimático para essas áreas varia de 85 a 115%, grau de 
restrição 100 para clima O total anual de chuvas varia de 1.400 a 
2150mm; a evapotranspiração potencial, de 1359 a 1.618mm; a 
evapotranspiração real, de 914 a 1.087 mm. 

Com o grau de restrição 030 para relevo, declividade média varian
do de 15 a 25%, apresenta-se em terrenos ondulados, dissecados em 
colinas, cristas e interflúvios tabulares das unidades geomorfológicas 
dos Planaltos Goiano, dos Guimarães e dos Parecis e das Depressões do 
Araguaia e lnterplanáltica de Paranatinga. 

Os diferentes tipos de solos encontrados nesta série deram origem 
às seguintes unidades: 133/eb, 133/cb, 133/bt, 133/b, 133*/cb. 

O fator mais comum a essas cinco unidades é a baixa fertilidade 
Seu valor soma de bases varia de 0,5 a 1,6 mE/1 00 g de solo, apesar de 
apresentarem boas propriedades flsicas 

A Unidade 133/eb apresenta como fator agravante a estrutura ma
ciça, apesar da textura média. As Unidades 133/cb e 133*/cb apresen
tam os dois fatores importantes para fertilidade de um solo como 
limitantes. Não apresentaram nlveis tóxicos de alumínio trocável, pH 
variando de 4,7 a 5,3, sendo que o fator mais limitante ao uso está 
representado pelo asterisco da Unidade 133* /cb, por ser muito casca
lhento. 

A 133/bt abrange uma área de 50 km2 aproximadamente, índice 
pedológico 5,7. 1: um solo bem drenado, seu horizonte superficial 
apresenta uma textura muito leve, sendo pobre em matéria orgânica e 
soma de bases. 

C) Série 232 

Localizada somente a sudeste da Folha em estudo, a Série 232 
encontra-se em regiões de Savana e de Floresta Estacionai Decidual, 
bem como em suas Areas de Tensão Ecológica (vide 4- Vegetação). 
Muito utilizada pelo homem para pastagens e lavouras de milho, arroz 
e feijão. 

O índice agroclimático está entre 70 e 85%, grau de restrição 200 
para clima O total anual de chuvas varia de 1 250 a 1 450 mm; a 
evapotranspiração potencial, de 1.386 a 1.588 mm; e a evapotranspi
ração real, de 886 a 1.101 mm. 

A declividade média fica entre 15 e 25%, grau de restrição 030 
para relevo. Dentro da unidade geomorfológica do Planalto Goiano, 
seus terrenos ondulados encontram-se dissecados em colinas, cristas e 
interflúvios tabulares. 

O alto índice pedológico desta série, que variou de 7,4 a 8,5, 
indica solos férteis, de boas propriedades flsicas, daí apresentarem uso 
intensivo; são quatro as unidades da Série 232, quais sejam, 232/de, 
232/ec, 232/eb e 232/cb. 
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Nas três primeiras, o fator textura e estrutura do horizonte B 
aparece como condicionante por ser pesada e em blocos subangulares. 
Particularmente, não julgamos ser este um caráter prejudicial, pois o 
elemento aposto a este na Série 232/de, ou seja, a drenagem, não é 
limitante por falta e sim por excesso. Não sendo, portanto, essa argila 
de grande capacidade de retenção de água, funciona então como se 
fosse mais leve. 

Os outros fatores condicionantes das Unidades 232/ec, 232/eb e 
232/cb não chegam a ser limitantes e só apareceram porque, durante a 
elaboração do índice pedológico, os elementos levados em considera
ção apareceram em seus níveis ótimos. Seus solos são todos eutrófi
cos, com exceção de 232/cb, que é distrófico; pH variando de 5,5 a 
6,0 e com 4,2 a 10,5% de matéria orgânica. 

D) Série 233 

Com distribuição bem dispersa a sudoeste e, principalmente, a leste da 
Folha, encontra-se em região da Savana Arbórea e também na sua 
Área de Tensão Ecológica com a região da Floresta Estacionai (vide 4 
- Vegetação). De uma maneira geral, tem sido utilizada para criação 
de gado e lavouras de arroz. 

O grau de restrição 200 para clima corresponde ao índice agrocli
mático calculado para essas áreas que varia de 70 a 85%. O total anual 
de chuvas varia de 1.250 a 1.800 mm; a evapotranspiração potencial, 
de 1.374 a 1.622 mm; e a evapotranspiração real, de 932 a 1.048 mm. 

O grau de restrição para relevo é 030, declividade média de 15 a 
25%, fator que denota perda de potência na utilização das máquinas 
automotrizes. Esses terrenos ondulados são o resultado da dissecação 

-Série 113 llllsérie 123 

nos Planaltos Goiano e dos Guimarães e nas Depressões do Araguaia e 
do Tocantins em colinas, interflúvios tabulares e cristas (vide 2 -
Geomorfologia). 

O índice pedológico encontrado variou de 5,7 a 7,0, todos de 
baixa fertilidade, grau de restrição 003. 

As seis unidades dessa série perfazem um total de 9.645 km2 • 

Todas apresentaram a condicionante soma de bases trocáveis como 
fator limitante, ou seja, 233/eb, 233/cb, 233*/cb, 233/bt, 233/b e 
233 * /b. Por apresentarem boas propriedades físicas, se bem adubadas 
e com práticas de conservação, o uso é ilimitado, pois não apresentam 
problemas de toxidez por alumínio solúvel. 

5.1.4.2.3- Subclasse Agriter-por-Solo 

Esta subclasse é a que, espacialmente, tem mais representatividade, 
154.171 km 2 (Fig. 5.10). Compõe-se de quatro séries: 113,123,213 
e 223, todas representadas por solos de baixa fertilidade, isto é, soma 
de bases < 2 mE/100 g de solo, como pode ser observado na Tabela 
S. XXII. 

A) Série 113 

Com uma distribuição bem grande a sul, centro e, principalmente, a 
oeste da Folha em estudo, localiza-se em região de Savana Arbórea e 
nas Áreas de Tensão Ecológica da região da Floresta Estacionai Semi
decidual com a região da Floresta Ombrófila e da região da Floresta 
Estacionai Decidual com a região da Savana. No Estado de Mato 
Grosso, parte significativa encontra-se intacta por estar protegida pelo 

--Série 213 1::.· ·< Jsérie 223 

Fig 51 O- Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Agriter-por-Solo 
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TABELA 5 XXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por·Solo) 

Decli· Índice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Unidade 
Área vidade pedo· Salini· Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 
(km') da de Horizonte B ele- orgâ-(%) lógico 

(mmhos/ Drenagem de cátions de bases ti v a nica 
em) Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

113/cb 7684 <5 7,0 <4 Boa Granular Moderadamente 3,7 0,7 120 Moderadamente Granular 1,9 
pesada pesada 

113/cb <5 5,8 <4 Acentuada Granular Moderadamente 1,5 0,6 120 Leve Granular 1,0 

113/cb <5 6,6 <4 Moderada(+) Granular 
pesada 
Moderadamente 3,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,9 
pesada pesada 

113/cb <5 6,3 <4 Acentuada Granular Pesada 4,0 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 
Pesada 

113/cb <5 6,7 <4 Boa Granular Moderadamente 3,0 0,5 120 Moderadamente Granular 1,6 
pesada leve 

113/cb <5 7,0 <4 Boa Granular Média 4,5 0,6 120 Média Granular 1,6 
113/cb <5 6,6 <4 Boa Granular Moderadamente 2,2 0,4 120 Leve Granular 1,0 

leve 
113/b 44810 <5 5,6 <4 Boa Granular Moderadamente 2,5 0,7 120 Muito leve Grãos simples 1,5 

leve 
113/b <5 6,9 <4 Boa Granular Pesada 4,6 0,3 120 Pesada Granular 3,6 
113/b <5 6,8 <4 Moderada (+) Blocos Média 5,0 0,6 120 Média Granulat 2,0 

subangulares 
Granular 113/b <5 6,5 <4 Acentuada Granular Pesada 5,3 0,8 120 Pesada 2,4 

113/b <5 7,0 <4 Boa Granular Muito pesada 9,7 2,0 120 Pesada Granular 4,8 
113*/b 1036 <5 6,9 <4 Boa Angular Pesada 7,2 1,4 120 Moderadamente Granular 3,4 

leve 
123/eb 160 5 a 15 5,8 <4 Moderada (+) Maciça Moderadamente 5,0 1,8 45 Moderadamenle Granular 2,4 

pesada leve 
123/cb 2751 5 a 15 7,0 <4 Boa Granular Moderadamente 3,7 0,7 120 Moderadamente Granular 1,9 

pesada pesada 
123/cb 5a15 6,3 <4 Acentuada Granular Pesada 4,0 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 

pesada 
123/cb 5 a 15 7,0 <4 Moderada(+) Granular Média 6,7 1,0 100 Média Granular 2,0 
123*/cb 234 5 a 15 6,3 <4 Boa Granular Moderadamente 2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 

pesada leve 
123/bt 758 5 a 15 5,7 <4 Boa Granular Moderadamente 2,5 0,7 120 Muito leve Grãos simples 1,6 

leve 
123/b 7772 5 a 15 6,9 <4 Boa Granular Pesada 4,6 0,3 120 Pesada Granular 3,6 
123/b 5 a 15 7,0 <4 Boa Blocos Média 5,3 0,9 120 Média Granular 2,2 

subangulares 
123/b 5 a 15 7,0 <4 Boa Granular Pesada 5,7 0,5 120 Moderadamente Blocos 2,7 

pesada subangulares 
123/b 5 a 15 7,0 <4 Boa Granular Pesada 6,3 1,5 120 Moderadamente Granular 4,3 

leve 
123/b 5 a 15 6,9 <4 Boa Granular Muito pesada 6,8 0,5 120 Pesada Granular 3,0 
123*/b 211 5 a 15 6,9 <4 Boa Blocos Pesada 7,2 1,4 120 Moderadamente Granular 3,4 

subangulares leve 
213/eb 238 <5 6,0 <4 Boa Maciça Média 4,6 0,5 67 Média Blocos 2,6 

subangulares 
213/cb 38618 <5 6,3 <4 Acentuada Granular Pesada 4,0 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 

pesada 
213/cb <5 6,6 <4 Boa Granular Moderadamente 2,2 0,4 120 Média Granular 1 ,O 

leve 
213/cb <5 5,8 <4 Acentuada Granular Moderadamente 1,5 0,6 120 Leve Granular 1,0 

pesada 
213/cb <5 6,7 <4 Boa Granular Moderadamente 2,7 0,7 120 Moderadamente Granular 1,4 

pesada leve 
213/cb <5 6,4 <4 Boa Granular Moderadamente 2,4 0,7 70 Moderadamente Granular 1,4 

pesada pesada 
213/cb <5 6,7 <4 Boa Granular Pesada 2,9 0,5 120 Pesada Granular 2,2 
213/cb <5 7,0 <4 Boa Granular Moderadamente 3,9 0,4 120 Moderadamente Granular 3,2 

pesada pesada 
213/cb <5 6,8 <4 Boa Granular Pesada 3,4 0,8 100 Moderadamente Granular 3,0 

pesada 

213/cb <5 6,7 <4 Boa Blocos Pesada 6,6 1,3 80 Média Angular 2,8 
subangulares 

213*/Cb 1964 <5 6,2 <4 Moderada(+) Blocos Pesada 3,3 1,5 74 Moderadamente Granular 1,9 
subangulares leve 

213*/cb <5 6,3 <4 Boa Granular Moderadamente 2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 
pesada leve 

213*/cb <5 7,0 <4 Moderada(+) Blocos Média 4,3 0,6 105 Média Granular 2,6 

213/bt 571 <5 5,7 
subangulares 

<4 Boa Granular Moderadamente 2,5 0,7 120 Muito leve Grãos simples 1,6 
leve 

213/b 23777 <5 6,6 <4 Acentuada Granular Pesada 5,3 0,8 120 Pesada Granular 2,4 
213/b <5 7,0 <4 Boa Granular Pesada 5,8 0,7 120 Moderadamente Granular 3,1 

pesada 
213/b <5 6,9 <4 Boa Granular Muito pesada 6,8 0,5 120 Pesada Granular 3,0 
213*/b 807 <5 6,4 <4 Moderada (+) Blocos Média 4,5 1,1 70 Moderadamente Granular 1,7 

subangulares pesada 
213*/b <5 6,9 <4 Boa Blocos Pesada 7,2 1,4 120 Moderadamente Granular 3,4 

subangulares leve 
223/eb 4572 5 a 15 5,9 <4 Boa Maciça Média 4,8 1,0 55 Moderadamente Granular 3,3 

leve 

223/eb 5 a 15 6,0 <4 Boa Maciça Média 4,7 0,5 67 Média Blocos 2,6 
subanaulares 
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Tf\BELA 5 XXII- Conclusão 

Decli- Índice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Unidade vidade pedo- Sal in i- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A Mat. 

(km') da de e te- orgâ-(%) lógico Drenagem (mmhos/ 
em) Estrutura 

223/cb 8846 5a 15 5,6 <4 Boa Granular 

223/cb 5a15 6,5 <4 Acentuada Granular 

223/cb 5 a 15 6,7 <4 Boa Blocos 
subangulares 

223/cb 5 a 15 6,3 <4 Boa Granular 

223/cb 5 a 15 6,9 <4 Boa Granular 

223*/cb 3305 5 a 15 6,3 <4 Boa Granular 

223*/cb 5 a 15 6,9 <4 Boa Blocos 
subangulares 

223*/Cb 5 a 15 6,2 <4 Moderada (+) Blocos 
subangulares 

223/bt 269 5 a 15 5,7 <4 Boa Granular 

223/b 3696 5a15 7,0 <4 Boa Granular 

223/b 5 a 15 6,6 <4 Acentuada Granular 
223/b 5 a 15 6,8 <4 Moderada(+) Blocos 

subangulares 
223/b 5 a 15 6,9 <4 Boa Blocos 

subangulares 
223/b 5 a 15 7,0 <4 Boa Granular 

223/b 5 a 15 7,0 <4 Boa Granular 
223*/b 2092 5 a 15 7,0 <4 Boa Blocos 

subangulares 

*Unidades definidas por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade 
(+)Drenagem por excesso 

Textura 

Moderadamente 
pesada 
Moderadamente 
leve 
Média 

Moderadamente 
leve 
Pesada 

Moderadamente 
pesada 
Pesada 

Pesada 

Moderadamente 
teve 
Pesada 

Pesada 
Média 

Pesada 

Pesada 

Pesada 
Pesada 

de cátions de bases 
ti v a nica (mE/100g) (mE/1 OOg) (em) Textura Estrutura (%) 

4,3 1,0 33 Moderadamente Granular 2,6 
leve 

3,8 0,9 120 Leve Granular 2,9 

6,6 1,3 80 Média Blocos 2,8 
subangulares 

3,9 1,6 50 Moderadamente Granular 1,7 
leve 

2,7 1,0 120 Moderadamente Blocos 3,3 
pesada subangulares 

3,2 0,7 44 Moderadamente Granular 2,1 
leve 

7,2 1,4 120 Moderadamente Granular 3,4 
leve 

3,3 1,5 74 Moderadamente Granular 1,9 
leve 

2,5 0,7 120 Muito leve Grãos simples 1,6 

5,8 0,7 120 Moderadamente Granular 3,1 
pesada 

5,3 0,8 120 Pesada Granular 2,4 
5,0 0,6 120 Média Granular 2,1 

6,8 2,1 120 Média Blocos 2,8 
subangulares 

6,3 1,5 120 Moderadamente Granular 4,3 
teve 

9,7 2,0 120 Pesada Granular 4,8 
5,6 1,3 120 Moderadamente Granular 3,0 

pesada 

Obs: as unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento do solo 

Parque Indígena do Xingu, cujos limites podem ser vistos nos mapas 
em envelope anexo. 

A outra parte encontra-se sob ocupação recente, ou com grandes 
fazendas de gado, ou com projetos de colonização. No Estado de 
Goiás, as áreas dessa série já estão bem ocupadas com pastagens e 
lavouras de milho, arroz, feijão e café. 

Apresenta um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restrição 
100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 450 a 2.200 mm; a 
evapotranspiração potencial, de 1.366 a 1 633 mm; e a evapotranspi
ração real, de 958 a 1.102 mm. 

A declividade média é inferior a 5%, grau de restrição 01 O para 
relevo. Os terrenos planos correspondem às unidades geomorfológicas 
dos Planaltos Goiano, dos Guimarães e dos Parecis e das Depressões 
do Araguaia e 1 nterplanáltica de Paranatinga, dissecadas em colinas e, 
principalmente, em interflúvios tabulares (vide 2 - Geomorfologia) 

O índice pedológico variou de 5,6 a 7,0, grau de restrição 003. 
Esta série compõe-se das Unidades 113/cb, 113/b e 113*/b Embo

ra possuindo boas propriedades físicas e sejam de bem a acentuada
mente drenados, são solos que necessitam de boa adubação e calagem, 
pois, além de baixa fertilidade, apresentam o problema de toxidez por 
alum fnio solúvel no complexo sortivo. 

A Unidade 113* /b possui um fator de impedimento à mecaniza
ção, que é a presença de grande concentração de cascalhos e concre
ções. 

B) Série 123 

Da mesma forma que a anterior, a Série 123 localiza-se a oeste, centro 
e sul da Folha, em regiões de Savana Parque e Arbórea e de Floresta 
Estacionai. Encontra-se ocupada em geral com criação de gado e la
vou r as de arroz nas áreas recém-desmatadas. 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restri
ção 100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.500 a 2.150 mm; 
a evapotranspiração potencial de 1.396 a 1.632 mm; e a evapotranspi
ração real, de 945 a 1.101 mm. 

A declividade média oscila entre 5 e 15%, grau de restrição 020 
para relevo Os terrenos suavemente ondulados correspondem às unida-
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des geomorfológicas dos Planaltos Goiano, dos Guimarães e dos Pare
eis e das Depressões do Araguaia e lnterplanáltica de Paranatinga, 
dissecadas em colinas e interflúvios tabulares (vide 2 - Geomorfolo
gia). 

A Série 123 teve para índice pedológico a variação de 5,8 a 7,0, 
todos de baixa fertilidade, grau de restrição 003. 

Os diversos tipos de solos originaram seis unidades: 123/eb, 
123/cb, 123/bt, 123/b, 123"'cb e 123"'b. 

Em todos os casos, a fertilidade foi a maior deficiência dessas 
unidades, que necessitam de adubação e calagem para um bom apro
veitamento, pois também o alumínio aparece como fator indesejável, 
visto que há uma grande tendência desses solos serem ou tornarem-se 
álicos. 

Mas devem ser aproveitados, devido à grande disponibilidade de 
água para as plantas e ao relevo pouco acidentado. 

As Unidades 123./cb e 123*/b possuem como fator mais restritivo a 
presença de mais de 6<J>Io de seu volume em concreções e cascalhos. 

C) Série 213 

Localizada a leste e sudoeste da Folha, em região de Savana e na 
Área de Tensão Ecológica da Savana com a Floresta Estacionai (vide 4 
- Vegetação). Encontra-se bastante aproveitada com pastagens, lavou
ras de arroz em áreas recém-desmatadas e também com culturas de 
milho, feijão e cana-de-açúcar, na região de Ceres e Goianésia. 

Apresenta um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restrição 
200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.250 a 1 800 mm; a 
evapotranspiração potencial, de 1 345 a 1 639 mm; e a evapotranspi
ração real, de 887 a 1.037 mm. 

A declividade média é inferior a 5%, grau de restrição 010 para 
relevo. Os terrenos planos são englobados pelas formas de acumulação 
inundáveis, por superffcies pediplanadas, pelos relevos pouco disseca
dos em formas de colinas e de interflúvios tabulares amplos ou ainda 
formas residuais de topo plano. Estes relevos são encontrados nas 
unidades geomorfo16gicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães e nas 
Depressões do Araguaia e do Tocantins (vide 2- Geomorfologia). 

Pedologicamente, é idêntica à série anterior, diferindo apenas 
quanto à disponibilidade de água para as plantas. 



Possui grande semelhança com a série anterior também quanto ao 
nómero e limitações das unidades, que são: 213/eb, 213/cb, 213/bt, 
213/b, 213* /cb e 213* /b. 

Tem como principal fator limitante a soma de bases trocáveis. Seus 
solos vão de epiálicos a distróficos, pH variando de 4,3 a 5,5. As duas 
óltimas unidades possuem a agravante representada pelo asterisco, sig· 
nificando presença de cascalhos, calhaus e matacões 

D) Série 223 

Com distribuição bem dispersa, mas razoavelmente extensa, a Série 
223 foi localizada a sudoeste e, principalmente, a leste da Folha. 
Encontra-se na região da Savana Arbórea (vide 4 - Vegetação) e vem 
sendo utilizada, de maneira geral, para pastagens. 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri· 
ção 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.250 a 1.800 mm; 
a evapotranspiração potencial, de 1.345 a 1.644 mm; e a evapotranspi· 
ração real, de 887 a 1.048 mm. 

A declividade média oscila entre 5 e 15%, grau de restrição 020 
para relevo. Os terrenos suavemente ondulados correspondem às uni
dades geomorfológicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães e das 
Depressões do Araguaia e do Tocantins, dissecadas em interflúvios 
tabulares e colinas (vide 2- Geomorfologial. 

Pedologicamente, seus solos são de boas propriedades Hsicas, mas 
de baixa fertilidade. 

Este fator definiu seis diferentes unidades: 223/eb, 223/cb, 
223/bt, 223/b e mais duas com impedimento à mecanização, devido à 
grande quantidade de cascalhos e concreções, presentes desde o hori
zonte superficial, estendendo-se por todo o perfil: 223* /cb e 223* /b. 

As unidades da Série 223 têm muita semelhança com as unidades 
da Série 213. 

5.1.4.3 - Classe Mesater 

A Classe Mesater é a segunda em termos de extensão, com seus 
64.672 km 2

, ou seja, 22"/o do total da Folha em estudo. Reúne as 
Su bc I asses Mesater-por-Relevo e Mesater-por-8olo. A Subclasse 
Mesater-por-Ciima não foi identificada (Tab. 5.XXIII) porque o índice 
agroclimático não se apresentou menor que 55% na área da Folha 
SD.22 Goiás. 

Classe 

Mesater 

TABELA 5 XXIII 
Subdivisões da Classe Mesater 

Subclasse Série Caracten'sticas pedológicas 
definidoras das unidades 

143 eb, cb, b 
143* cb 
144* eb, ep, et 

Mesater-por-Relevo 242 de,eb 
243 eb, cb, bt, b 
243' cb, b 
244 eb,ep 
244' eb, ep, et 

114 de,eb 
114* eb 
134' eb, ep, et 

Mesater-por-Solo 214 de, eb 
214' eb 
234 ep 
234' eb, ep, et 

Área 
(km') 

1 128 
1 322 

638 
1018 
3186 

486 
363 
478 

37 529 
17 

216 
17 578 

10 
29 

674 

•série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

5.1.4.3.1 - Subclasse Mesater-por-Relevo 

Distribufda por 8.619 km 2 (Fig. 5.11 ), esta subclasse encontra-se divi
dida nas seguintes séries: 143, 144, 242, 243 e 244 e as variantes 
143*, 144*, 243* e 244*, de acordo com a interação dos fatores 
clima, relevo e solo. As séries desta subclasse, assim como suas unida
des, estão caracterizadas na Tabela 5.XXIV. 

A) Série 143 

Encontrada em um arco que vai de oeste a norte e também a sudeste 
da Folha, em região de Savana e na sua Área de Tensão Ecológica com 
a região da Floresta Estacionai (vide 4- Vegetação). 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restri
ção 100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 550 a 2 150 mm; 
a evapotranspiração potencial, de 1.401 a 1.618 mm; e a evapotranspi
ração real, de 954 a 1.101 mm. 

A declividade média é de 25 a 40%, grau de restrição 040 para 
relevo. Os terrenos fortemente ondulados correspondem às unidades 
geomorfológicas das Depressões do Araguaia e I nterplanáltica de Para
natinga e dos Planaltos dos Guimarães, dos Parecis e Goiano, disseca
das em colinas, cristas e interflúvios tabulares (vide 2 - Geomorfolo
gia) 

Nesta subclasse, o relevo foi o elemento de interação mais limitan
te, pois para seu aproveitamento não ·será possível o uso da tração 
mecânica, devido a ser o terreno muito acidentado. 

O índice pedológico variou de 5,9 a 6,8, sugerindo o grau de 
limitação 003. São solos de boas propriedades físicas, mas de baixa 
fertilidade, como se pode observar pelas suas Unidades 143/eb, 
143/cb, 143/b e 143* /cb. Por outro lado, o pH variou de 5,1 a 5,5, 
não apresentando problemas quanto à toxidez de alumínio. 

B) Série 144 

Pode ser encontrada a oeste e a sudeste da Folha, em região de Savana 
Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação) 

Apresenta um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restrição 
100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 550 a 1.850 mm; a 
evapotranspiração potencial, de 1 550 a 1 850 mm; e a evapotranspi
ração real, de 991 a 1.079 mm. 

A declividade predominante varia de 25 a 40%, grau de restrição 
040 para relevo. Os terrenos fortemente ondulados correspondem às 
unidades geomorfológicas das Depressões do Araguaia e I nterplanálti
ca de Paranatinga e do Planalto Goiano, dissecadas em colinas, cristas 
e interflóvios tabulares (vide 2- Geomorfologia). 

O solo, como o relevo, encontra-se dentro desta série em seu grau 
de restrição máximo, ou seja, 004 para solo. São de baixa fertilidade 
como os da série anterior, mas possuem impedimentos físicos à pene
tração das raízes e são geralmente Solos Litólicos 

Foram definidas as -Unidades: 144 */eb, 144 • /ep e 144 * /et As três 
têm em comum as condicionantes estrutura e textura do horizonte B 
que foram limitantes, ora por serem moderadamente pesadas, ora por 
serem moderadamente leves O fator mais prejudicial está representa
do pelo asterisco, pois todas as unidades apresentaram grande concen
tração de cascalhos, calhaus e mesmo matacões. 

C) Série 242 

Localizada apenas a sudeste da Folha, em região de Floresta Estacio
nai Decidual, bem como na sua Área de Tensão Ecológica com a 
região da Savana (vide 4- Vegetação) Encontra-se bem ocupada pelo 
homem, apesar do relevo movimentado, com pastagens e cultivos de 
milho, arroz e feijão. 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.250 a 1.550 mm; 
a evapotranspiração potencial, de 1.396 a 1.588 mm; e a evapotranspi
ração real, de 830 a 969 mm. 

A declividade média varia de 25 a 40%, grau de restrição 040 para 
relevo. Os terrenos fortemente ondulados correspondem à unidade 
geomorfológica do Planalto Goiano, dissecada em colinas e cristas 
(vide 2 - Geomorfologia). 

A Série 242 apresenta alguns dos mais férteis solos da Folha SD.22 
Goiás, por isso vêm sendo intensamente cultivados, apesar do relevo 
bastante movimentado. 

Definiram-se duas unidades: 242/de e 242/eb. A estrutura e te"tu
ra do horizonte B aparecem como fatores limitantes, por apresenta
rem te)(turas pesada e muito pesada, apesar dessa argila ter pouca 
capacidade de retenção de água, pois na Unidade 242/de o solo 
apresenta-se acentuadamente drenado. Quanto à Unidade 242/eb, o 
fator soma de bases trocáveis aparece como condicionante devido aos 
outros fatores estarem em nfvel bastante alto, mas não representando 
com isso um solo estéril, pois possui 13,1 mE/100 g de solo de soma 
de bases, sendo por isso um sol o eu trófico. 

D) Série 243 

Localizada a leste e a sudoeste da Folha em estudo, na região da 
Savana Arbórea Aberta, bem como na sua Área de Tensão Ecológica 
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Fig 511 -Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Mesater-por-Relevo 

com a Floresta Estacionai (vide 4- Vegetação) Encontra-se de uma 
forma geral utilizada para criação extensiva de gado e com lavouras de 
arroz em áreas recém-desmatadas. 

Apresenta um fndice agroclimático de 70 a 85%, grau de restrição 
200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 250 a 1 800 mm; a 
evapotranspiração potencial, de 1.345 a 1 601 mm; e a evapotranspi
ração real, de 864 a 1.033 mm. 

A declividade média varia de 25 a 40%, grau de restrição 040 para 
relevo. Os terrenos fortemente ondulados correspondem às unidades 
geomorfol6gicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães e das Depres
sões do Araguaia e do Tocantins, dissecadas em colinas, interflúvios 
tabulares e cristas (vide 2 - Geomorfologia) 

O grau de restrição 003 para solo indica um índice pedol6gico 
variando de 5,5 a 7,0. Os solos são de baixa fertilidade, com soma de 
bases sempre inferior a 2,0 mE/100 g de solo 

Nesta série estão as seguintes unidades: 243/eb, 243/cb, 243/bt e 
243/b e as variantes 243* /cb e 243* /b. 

Em todas, o fator soma de bases aparece muito bem, definindo a 
baixa fertilidade dos solos, mas são solos profundos, com pH variando 
de 5,1 a 5,9, e não apresentam nfveis tóxicos de alumínio. 

E) Série 244 

Ocorre em áreas isoladas, de pequena extensão, localizadas a leste e 
sul da Folha SD.22 Goiás. Apresenta como cobettura vegetal a Savana 
Arbórea Densa (vide 4 - Vegetação). 
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O índice agroclimático observado ficou entre 70 e 85% grau de 
restrição 200 para clima O total anual de chuvas vai de 1.250 a 
1 700 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 436 a 1 579 mm; e a 
evapotranspiração real, de 923 a 1 010 mm 

A declividade média varia de 25 a 40%, grau de restrição 040 para 
relevo. Os terrenos fortemente ondulados correspondem às unidades 
geomorfol6gicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães e da Depressão 
do Araguaia, dissecadas em colinas, interflúvíos tabulares e cristas 
(vide 2- Geomorfología). 

Pedologicamente, são de baixa fertilidade, quase sempre muito 
cascalhentos e pouco profundos, raramente alcançando 40 em, mas 
todos dístr6fícos, com pH variando de 5,1 a 6,4. Apresenta as seguin
tes unidades: 244/eb e 244/ep e as cascalhentas: 244 * /eb, 244 * /ep e 
244 * /et. 

5.1.4.3.2 - Subclasse Mesater-por-Solo 

Esta subclasse distribuí-se por 56.053 km2 
( Fíg. 5 12) e encontra-se 

subdividida em quatro séries: 114, 134, 214 e 234, que se encontram 
caracterizadas na Tabela 5.XXV, a nfvel de unidade. O parâmetro 
mais restritivo que definiu esta subclasse foi o solo, com fndice pedo-
16gico variando de 4,0 a 5,5. 

A) Série 114 

Ocupa a parte central e oeste da Folha em estudo, em região de 
Savana Parque e Arbórea, nas Áreas de Tensão Ecológica entre as 



TABELA 5 XXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-Relevo) 

Decli- Índice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Are a Unidade vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A Mat 
(km') da de efe- orgâ-

(%) lógico Drenagem 
(mg'~Fs/ Estrutura 

143/eb 22 25 a40 5,9 <4 Boa Maciça 

143/cb 871 25 a40 6,3 <4 Boa Granular 

143*/cb 1322 25 a40 6,3 <4 Boa Granular 

143/b 235 25 a40 6,8 <4 Moderada(+) Blocos 
subangulares 

144*/eb 591 25a 40 4,8 <4 Moderada(-) Granular 

144*/ep 13 25a40 5,5 <4 Boa Granular 

144*/et 34 25 a 40 5,3 <4 Boa Grãos simples 

242/de 651 25 a40 7,8 <4 Acentuada Blocos 
subangulares 

242/eb 367 25 a40 8,3 <4 Boa Blocos 
subangulares 

243/eb 1379 25 a40 5,7 <4 Boa Maciça 
243/cb 118 25 a40 6,9 <4 Boa Granular 

243*/cb 205 25 a40 6,3 <4 Boa Granular 

243/bt 10 25 a40 5,6 <4 Boa Granular 

243/b 1679 25 a40 6,9 <4 Boa Blocos 
subangulares 

243/b 25 a40 6,8 <4 Moderada(') Blocos 
subangulares 

243*/b 281 25 a40 7,0 <4 Boa Blocos 
subangulares 

244/eb 105 25 a40 5,5 <4 Boa Granular 

244*/eb 375 25a 40 4,9 <'4 Acentuada Granular 

244/ep 258 25 a40 5,5 <4 Acentuada Granular 
244*/ep 61 25 a40 5,5 <4 Boa Granular 

244*/et 42 25a40 5,2 <4 Boa Grãos simples 

* Unidades definidas por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou ped regosidade 
(+) Drenagem por excesso (-) Drenagem por falta 

de cátions de bases 
Textura (mE/100q) (mE/100q) {~;';) Textura Estrutura 7~? 

Média 4,8 1,0 55 Moderadamente Granular 3,3 
leve 

Moderadamente 3,9 1,6 50 Moderadamente Granular 1,7 
leve leve 
Moderadamente 2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 
pesada leve 
Média 5,0 0,6 120 Média Granular 2,0 

Moderadamente 5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,3 
pesada leve 
Moderadamente 6,2 2,1 20 Moderadamente Granular 3,1 
pesada pesada 
Moderadamente 5,1 2,4 40 Leve Grãos simples 2,8 
leve 
Pesada 20,6 11,7 100 Média Blocos 4,2 

subangulares 
Muito pesada 20,8 13,1 120 Moderadamente Blocos 10,5 

pesada subangulares 
Média 3,6 1,1 90 Média Granular 1,9 
Pesada 2,7 1,0 120 Moderadamente Blocos 3,3 

pesada subangulares 
Moderadamente 2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 
pesada leve 
Moderadamente 2,5 0,7 120 Muito leve Grãos simples 1,5 
leve 
Pesada 6,8 2,1 120 Média Blocos 2,8 

subangulares 
Média 5,0 0,6 120 Média Granular 3,0 

Pesada 5,6 1,3 120 Moderadamente Granular 2,9 
pesada 

Moderadamente 4,3 1,0 33 Moderadamente Granular 2,6 
pesada leve 
Moderadamente 5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,2 
pesada leve 
Leve 12,9 3,3 20 Leve Granular 6,0 
Mod&radamente 6,2 2,0 20 Moderadamente Granular 3,1 
pesada pesada 
Moderadamente 5,1 2,3 40 Leve Grãos simples 2,8 
leve 

Obs: as unidades que se encontram repetidas foram defínídas por mais de um perfil pedofógico, de acordo com sua focalização e unidade de mapeamento do solo 

regiões da Savana e da Floresta Estacionai e nas áreas das Formações 
Pioneiras (vide 4- Vegetação). De um modo geral, vem sendo bastan
te utilizada para criação de gado nas áreas de campos naturais 

Apresenta índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restrição 
100 para clima O total anual de chuvas vai de 1 550 a 2 200 mm; a 
evapotranspiração potencial de 1.421 a 1 645 mm; e a evapotranspira
ção real, de 956 a 1 114 mm 

A declividade predominante é inferior a 5%, grau de restrição 010 
para relevo. Os terrenos planos correspondem às formas de acumula
ção ao longo da maioria dos grandes rios e às unidades geomorfológi
cas da Planície do Bananal e da Depressão do Araguaia (vide 2 -
Geomorfologia) 

Pedologicamente, correspondem às Lateritas Hidromórficas e aos 
Solos Glei Pouco Húmico, isto é, têm deficiência de drenagem, são 
geralmente de baixa fertilidade, variando de rasos a pouco profundos 

Foram encontradas as unidades: 114/de, 114/eb e 114*/eb 
Apesar do regime pluviométrico oferecer boa disponibilidade de 

água para as plantas e do relevo ser praticamente plano, o problema da 
drenagem deficiente torna-se um grande impedimento para o uso des
sas áreas em seu estado natural. A textura pesada vem agravar este 
problema. Além disso, são geralmente álicos, com pH variando de 4,1 
a 5,7. Alguns apresentam alta capacidade de troca catiônica, mas isto 
é devido à grande concentração de alumínio tóxico que chega a alcan
çar a faixa de 5,5 mE/100 g de solo na Unidade 114/de 

B) Série 134 

De pouca expressão espacial, foi localizada a oeste e a sul da Folha em 
estudo, em região de Savana Arbórea e na Área de Tensão Ecológica 

entre as regiões da Savana e da Floresta Estacionai (vide 4- Vegeta
ção) 

Apresenta um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restrição 
100 para clima O total anual de chuvas vai de 1 500 a 1.800 mm; a 
evapotranspiração potencial, de 1 448 a 1.525 mm; e a evapotranspi
ração real, de 991 a 1.055 mm 

A declividade média varia de 15 a 25%, grau de restrição 030 para 
relevo. Os terrenos ondulados correspondem às unidades geomorfoló
gicas do Planalto dos Guimarães e da Depressão do Araguaia, disseca
das em colinas e cristas (vide 2- Geomorfologia) 

As três unidades encontradas referem-se a Solos Litólicos, ou seja: 
134*/eb, 134*/ep e 134*/et 

Essas três unidades são de pouca representatividade quanto à área, 
216 km 2 , e quanto ao uso, pois são solos de baixa fertilidade, muito 
cascalhentos, pouco profundos, limitando sua mecanização à tração 
animal, embora tendo drenagem de boa a acentuada, não apresentan
do níveis tóxicos em alumínio e pH variando de 5,1 a 6,0. 

C) Série 214 

Esta série foi localizada a leste e a sul da Folha, em região de Savana 
Parque e Arbórea e nas Áreas de Tensão Ecológica da Floresta Esta
cionai com a Savana (vide 4 - Vegetação). Encontra-se ocupada, de 
um mcx:Jo geral, com criação de gado, ora em pastos plantados, ora em 
campos naturais. 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 350 a 1.950 mm; 
a evapotranspiração potencial, de 1.303 a 1.645 mm; e a evapotranspi
ração real, de 830 a 1.098 mm. 
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.Série 134 214 --Sério 234 

Fig 5 12- Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Mesater-por·Solo 

A declividade predominante é inferior a 5%, grau de restrição 010 
para relevo. Os terrenos planos correspondem a formas de acumulação 
ao longo de grandes rios e às unidades geomorfológicas da Planície do 
Bananal e da Depressão do Araguaia (vide 2- Geomorfologia). 

Pedologicamente, está representada por solos de baixa fertilidade e 
com problemas quanto a impedimento de drenagem, definindo as 
Unidades 214/de, 214/eb e 214*/eb. 

A Unidade 214/de está relacionada a Solos Glei Húmico, de textu
ra pesada, apresentando-se mal drenados, pouca profundidade efetiva, 
pH ácido em torno de 4,0 e com problemas de toxidez de alumínio 

A 214/eb, representada pela Laterita Hidromórfica, também é de 
baixa fertilidade, algumas vezes distrófica outras álica, textura de mé
dia a pesada e imperfeitamente drenada 

O asterisco indica a presença de cascalhos 

D) Série 234 

Encontra-se em pequenas áreas, dispersas por todo o sul da Folha, na 
região da Savana Arbórea (vide 4 - Vegetação). 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.400 a 1. 700 mm; 
a evapotranspiração potencial, de 1.432 a 1 508 mm; e a evapotranspi
ração real, de965 a 1.007mm. 

A declividade média varia de 15 a 25%, grau de restrição 030 para 
relevo. Os terrenos ondulados correspondem às unidades geomorfoló
gicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães, dissecadas em colinas, 
interflúvios tabulares e cristas (vide 2 - Geomorfologia). 
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O índice pedológico, encontrado através do método paramétrica, 
oscilou entre 4,9 e 5,5, correspondendo ao grau de restrição 004 para 
solo. São solos de baixa fertilidade e cascalhentos. 

Definiram-se quatro unidades: 234 */eb, 234/ep, 234* /ep e 
234 * /et. 

A capacidade de uso desses solos está limitada por um relevo movi
mentado, baixa soma de bases, muito rasos e a presença de cascalhos. 
Representam os Solos Litólicos distróficos muito cascalhentos 

5.1.4.4 -Classe Agroster 

A Classe Agroster ocupa cerca de 28.950 km2
, ou seja, 1 0"/o do total 

da Folha em estudo, e reúne as Subclasses Agroster-por-Relevo e 
Agroster-por-Solo (Tab. 5.XXVI ). A Subclasse Agroster-por-Ciima não 
foi identificada, porque a região em estudo não apresenta áreas com 
rigores climáticos. 

5.1.4.4.1 - Subclasse Agroster-por-Relevo 

Encontra-se distribufda por uma extensão de 6 810 km 2 (Fig. 5.13), 
subdividindo-se em sete séries: 152, 153, 154, 252, 253, 254 e 354, 
cujas unidades estão relacionadas na Tabela 5.XXVII. 

A) Série 152 

Está representada por apenas uma área a sudeste da Folha, na Área de 
Tensão Ecológica entre a Floresta Estacionai Decidual e a Savana 
(vide 4- Vegetação). 



TABELAS XXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesa ter-por-Solo) 

Decli- Índice 
Caracten'sticas físico-químicas do perfil de solo 

Unidade Área vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A Mal (km') da de efe· (%) lógico Drenagem de cátions de bases orgâ-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) tiva 

Textura Estrutura nica em) (em) (%) 

114/de 15323 <5 4,6 <4 Má Maciça Pesada 16,2 0,9 35 Moderadamente Granular 10,8 
pesada 

114/de <5 4,3 <4 Má Maciça Moderadamente 4,1 0,5 50 Moderadamente Maciça 4,1 
leve pesada 

114/eb 22206 <5 5,3 <4 Má Maciça Moderadamente 11,0 0,8 80 Média Granular 9,1 
pesada 

114/eb <5 5,5 <4 Imperfeita Maciça Média 7,6 1,3 60 Média Granular 4,0 
114/eb <5 5,4 <4 Imperfeita Maciça Pesada 6,5 0,8 120 Moderadamente Blocos 4,0 

pesada subangulares 
114*/eb 17 <5 4,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,2 

pesada leve 
134*/eb 201 15 a 25 4,9 <4 Acentuada Granular Moderadé!mente 5,4 1,0 40 Moderadament Grãos simples 2,2 

pesada leve 
134*/ep 8 15a 25 5,5 <4 Boa Granular Moderadamente 6,2 2,0 20 ModeradamentE Granular 3,1 

pesada pesada 
134*/et 7 15 a 25 5,3 <4 Boa Grãos simples Moderadamente 5,1 2,4 40 Leve Grãos simples 2,8 

leve 
214/de 7782 <5 4,3 <4 Má Maciça Moderadamente 4,1 0,5 50 Moderadamente Maciça 4,1 

teve pesada 
214/de <5 4,6 ~4 Má Maciça Pesada 16,2 0,9 35 Moderadamente Granular 10,8 

pesada 
214/eb 9796 <5 5,5 <4 Imperfeita Maciça Média 7,6 1,3 60 Média Granular 4,0 
214/eb <5 5,4 <4 Imperfeita Maciça Pesada 6,5 0,8 120 Moderadamente Blocos 4,0 

pesada subangulares 
214*/eb 10 <5 4,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,2 

pesada leve 
234*/eb 289 15 a 25 4,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,2 

pesada leve 
234/ep 29 15 a 25 5,5 <4 Acentuada Granular Leve 12,9 3,3 20 Leve Granular 6,0 
234*/ep 93 15 a 25 5,5 <4 Boa Granular Moderadamente 6,2 2,1 20 Moderadamente Granular 3,1 

pesada pesada 
234*/et 292 15 a 25 5,3 <4 Boa Grãos simples Mode1adamente 5,1 2,4 40 Leve Grãos simples 2,8 

leve 

-*Unidades deflmdas por excesso de concreçoes e/ou cascalhos e/ou pedregosidade 
Obs: as unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento do solo 

Classe 

Agroster 

TABELA 5 XXVI 
Subdivisões da Classe Agroster 

Subclasse Sér1e CaracterístiCas pedológ1cas 
definidoras das unidades 

152 de 
153 cb h 
153' c h 
154 0p 
154' eb en et 

Agroster-por-Relevo 252 oe eb 
253 eb cb b 
253' cb b 
254 eb ep 
254' eb et 
354' eb 

115 de, et 
125 de 
135 de 

Agroster-por-Solo 145 ue 
215 de, et 
225 de, et 
235 de 
245 de 

Área 
(klll'l 

147 
410 

18 
118 
650 
254 

2 437 
453 

1 191 
1 109 

23 

2 427 
4 473 

235 
338 

4 878 
7 598 
1 421 

410 

*Série definida por excesso de concreçào e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Apresenta um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restrição 
100 para clima. O total anual de chuvas é de aproximadamente 
1 500 mm; a evapotranspiração potencial, 1 396 mm; e a evapotrans
piração real, 945 mm 

A declividade média varia de 40 a 55%, grau de restrição 050 para 
relevo. Esse terreno montanhoso corresponde à unidade geomorfológi
ca do Planalto Goiano, dissecada em cristas (vide 2- Geomorfologia). 

Esta área de 14 7 km 2 alcançou um índice pedológico de 7,8, grau 
de restrição 002 para sol o. 

A Unidade 152/de está representada por um solo eutrófico com 
11,7 mE/1 00 g de solo, soma de bases e, apesar da textura pesada, 

apresenta-se acentuadamente drenado A ú11ica limitação ao seu uso 
está em o relevo ser muito movimentado, podendo seu cultivo ser 
feito somente a tração animal, observando as práticas de conservação 
dos solos. 

B) Série 153 

Localiza-se a sul e a oeste da Folha, em região de Savana Arbórec: 
Aberta e Arbórea Densa e na região da Floresta Estacionai Deciduai 
Encontra-se, principalmente, junto à cidade de Goiás, muito utilizadé, 
para a criação de gado bovino 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restr· 
ção 100 para clima O total anual de chuvas vai de 1 550 a 1 800 mrn 
a evapotranspiração potencial, de 1 421 a 1 545 mm; e a evapotranso. 
ração real, de 956 a 1 072 mm 

A declividade média varia de 40 a 55%, grau de restrição 050 pare: 
relevo Os terrenos montanhosos correspondem às unidades geomodo 
lógicas do Planalto Goiano e das Depressões do Araguaia e lnterplanâl 
tica de Paranatinga, dissecadas em cristas e colinas 

O grau de restrição 003 para solo, encontrado para esta série, 
define solos de baixa fertilidade, como vemos a seguir: 153/cb, 
153*/cb e 153/b; apresentam soma de bases inferior a 1,7mE/100 g 
de solo e capacidade de troca catiônica < 4,0 mE/100 g de solo Ape
nas a Unidade 153/b, de pH 5, 1, apresenta problemas quanto a níveis 
tóxicos de alumínio, 1,4 mE/100 g de solo 

A 153* /cb apresenta grande percentagem de concreções, mas to
das possuem boas propriedades físicas, embora em relevo acidentado 

C) Série 154 

Foi localizada ern toda a parte sul da Folha em estudo, principalmente 
a oeste. Encontra-se na região da Savana Arbórea Aberta e Arbóre;; 
Densa (vide 4- Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restri 
ção 100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 550 a 1 800 mm; 
a evapotranspiração potencial, de 1 419 a 1 559 mm; e a evapotranspi 
ração real, de 962 a 1.077 mm. 
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Fig 513- Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Agroster-por-Relevo 

A declividade média varia de 40 a 55%, grau de restrição 050 para 
relevo. Os terrenos montanhosos correspondem às unidades geomorfo
lógicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães, dissecadas em colinas e 
cristas (vide 2- Geomorfologia). 

O (ndice pedológico variou de 4,8 a 5,5, grau de restrição 004 para 
solo. 

As unidades desta série são: 154*/eb, 154/eb, 154/ep, 154*/ep e 
154 * /et, representadas por Solos Lítólicos de baixa fertilidade, textu
ra variando de moderadamente pesada a leve, drenagem de boa a 
acentuada, distróficos, com pH variando de 5,1 a 6.4. Como limita· 
ção, além da baixa fertilidade, são rasos e cascalhentos, com o agra
vante de um relevo muito movimentado. 

D) Série 252 

Localizada a sudeste da Folha, em regiões de Savana Arbórea e de 
Floresta Estacionai Decidual, bem como nas Áreas de Tensão Ecológi
ca entre essas duas regiões (vide 4- Vegetação). Encontra-se bastante 
utilizada para pastagens e lavouras de milho, arroz e feijão, principal
mente no municfpio de Ceres. 

Apresentou um fndice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima O total anual de chuvas varia de 1.250 a 
1.550 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 436 a 1 588 mm; e a 
evapotranspiração real, de 886 a 1.101 mm. 

A declividade média varia de 40 a 55%, grau de restrição 050 para 
relevo. Os terrenos ondulados correspondem à unidade geomorfológi-

586/USO POTENCIAL DA TERRA 

ca do Planalto Goiano, dissecada em cristas (vide 2 - Geomorfo
logial. 

Pedologicamente, apresenta-se de boa fertilidade, tendo alcançado 
fndice pedológico de 7,8 a 8,3, com um grau de restrição 002 para 
solo. 

Foram definidas duas unidades: 252/de e 252/eb. A primeira apre
senta, como caracterfsticas definidoras da unidade, drenagem acentua
da e textura pesada, mas apresenta-se de alta fertilidade, eutrófico, 
profundidade efetiva de 100 em, alta capacidade de troca catiônica e 
pH de 5,9. 

A maior restrição ao uso está no relevo muito movimentado, só 
sendo possível o cultivo com tração animal. 

O mesmo acontece com a Unidade 252/eb, que tem um solo de 
boa fertilidade. Os parâmetros (eb) soma de bases trocáveis e estrutura 
e textura do horizonte B aparecem como características pedológicas 
definidoras da unidade, somente porque os outros elementos usados 
para medir a capacidade deste solo estão em seu maior grau. Do mesmo 
modo que a Unidade 252/de, a Unidade 252/eb pode ser bem utiliza
da, levando-se em conta as práticas de conservação dos solos. 

E) Série 253 

Localizada esparsamente em todo o leste da Folha em estudo, em 
região de Savana (vide 4- Vegetação). 

Apresentou um fndice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.250 a 1.600 mm; 



TABELA 5 XXVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-Relevo) 

Índice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

De c li· Área Unidade v idade pedo- Salini· Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 
(km') da de ele- orgã· (%) lógico Drenagem (mmhos/ 

em) Estrutura 

152/de 147 40a55 713 <4 Acentuada Blocos 
subangulares 

153/cb 311 40a55 6,9 <4 Boa Blocos 
subangulares 

153/cb 40 a 55 6,3 <4 Boa Granular 

153*/cb 18 40a 55 6,3 <4 Boa Granular 

153/b 99 40a55 613 <4 Moderada(*) Blocos 
subangulares 

154*/eb 615 40a55 4,9 <4 Acentuada Granular 

154/ep 118 40a 55 4,8 <4 Acentuada Granular 
154*/ep 18 40a 55 5,5 <4 Boa Granular 

154*/et 17 40a 55 5,3 <4 Boa Grãos simples 

252/de 118 40 a 55 7,8 <4 Acentuada Blocos 
subangulares 

252/eb 136 40 a 55 8,3 <4 Boa Blocos 
subangulares 

253/eb 833 40 a 55 5,5 <4 Moderada(*) Maciça 

253/cb 279 40a55 6,9 <4 Boa Granular 

253*/cb 27 40 a 55 6,2 <4 Moderada(*) Blocos 
subangulares 

253*/cb 40 a 55 6,9 <4 Boa Blocos 

1 325 subangulares 
253/b 40a55 6,9 <4 Boa Blocos 

426 subangulares 
253*/b 40a55 7,0 <4 Boa Blocos 

908 subangulares 
254/eb 40a 55 5,5 <4 Boa Granular 

254*/eb 668 40a 55 5,0 <4 Boa Granular 

254/ep 283 40a55 5,5 <4 Acentuada Granular 
254*/et 441 40a55 5,3 <4 Boa Grãos simples 

354*/eb 23 40a 55 5,0 <4 Boa Granular 

* Untdadesdefm1das porexcessode concreções e/ou cascalhos e/ou pedregos1dade 
(*) Drenagem por excesso 

Textura 

Pesada 

Média 

Moderadamente 
leve 
Moderadamente 
pesada 
Média 

Moderadamente 
pesada 
Leve 
Moderadamente 
pesada 
Moderadamente 
leve 
Pesada 

Muito pesada 

Moderadamente 
pesada 
Pesada 

Pesada 

Pesada 

Pesada 

Pesada 

Moderadamente 
pesada 
Moderadamente 
leve 
Leve 
Moderadamente 
leve 
Moderadamente 
leve 

de cátions de bases ti v a nica (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

20,6 11,7 100 Média Blocos 4,2 
subangulares 

3,4 1,0 100 Moderadamente Blocos 3,6 
pesada subangulares 

4,0 1,7 50 Moderadamente Granular 1,7 
leve 

2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 
leve 

5,0 0,6 120 Média Granular 2,1 

5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,3 
leve 

12,9 3,3 20 Leve Granular 6,0 
6,2 2,1 20 Moderadamente Granular 3,1 

pesada 
6,1 2,4 40 Leve Grãos simples 2,8 

20,6 11,7 100 Média Blocos 4,2 
subangu/ares 

20,8 13,1 120 Moderadamente Blocos 10,5 
pesada subangulares 

5,0 1,8 45 Moderadamente Granular 2,4 
leve 

2,7 1,0 120 Moderadamente Blocos 3,3 
pesada subangulares 

3,3 1,5 74 Moderadamente Granular 1,9 
leve 

7,2 1,4 120 Moderadamente Granular 3,4 
leve 

6,8 2,1 120 Média Blocos 2,8 
subangulares 

5,6 1,3 120 Moderadamente Granular 2,9 
pesada 

4,3 1,0 33 Moderadamente Granular 2,6 
leve 

4,8 1,0 20 Moderadamente Granular 1,7 
leve 

12,9 3,3 20 Leve Granular 6,0 
5,1 2,4 40 Leve Grãos simples 2,8 

4,8 1,0 20 Moderadamente Granular 1,7 
leve 

Obs: as unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento do solo 

a evapotranspiração potencial, de 1.374 a 1.607 mm; e a evapotrans
piração real, de 902 a 975 mm. 

A declividade média fica entre 40 e 55%, grau de restrição 050 
para relevo (Est. 5.1 8) Os terrenos montanhosos correspondem à 
unidade geomorfológica do Planalto Goiano, dissecada em cristas, co
linas e interflúvios tabulares (vide 2 - Geomorfologial. 

O índice pedológico varia de 5,5 a 7,0, grau de restrição 003 para 
solo. Definiram-se cinco unidades: 253/eb, 253/cb, 253/b, 253* /cb e 
253 * /b, todas de baixa fertilidade e capacidade de troca catiônica, 
textura pesada, drenagem de boa a moderada, profundos, com exce
ção da Unidade 253/eb, que possui apenas 45 em de profundidade 
efetiva para as raízes. As Unidades 253*/cb e 253*/b apresentam 
solos com mais de 60% de cascalhos 

F) Série 254 

Foi localizada em caráter disperso por todo o sul e leste da Folha em 
estudo, em região de Savana Arbórea e na Área de Tensão Ecológica 
da Floresta Estacionai com a Savana (vide 4- Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 250 a 1. 700 mm; 
a evapotranspiração potencial, de 1 400 a 1 614 mm; e a evapotranspi
ração real, de 923 a 1.007 mm. 

A declividade média varia de 40 a 55%, grau de restrição 050 para 
relevo. Os terrenos montanhosos correspondem às unidades geomorfo
lógicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães, dissecadas em cristas, 
colinas e interflúvios tabulares (vide 2- Geomorfologia). 

Pedologicamente, está representada por Solos Litólicos, de pouca 
profundidade efetiva (no máximo 40 em) e geralmente cascalhentos, 
com índice pedol6gico entre 5,0 e 5,5, grau de restrição 004 para 
solo. 

As peculiaridades destes solos condicionaram o reconhecimento de 
quatro unidades: 254/eb, 254/ep, 254 * /eb e 254 * /et, perfazendo uma 
área de cerca de 2 300 km 2 

Apresentam-se com texturas moderadamente leves a leves, por isso 
com baixa capacidade de troca catiônica, pH variando de 5,2 a 6,4, 
mas não se apresentam com problemas de alumínio trocável em nível 
de toxidez. O seu uso também se torna restrito devido ao relevo 
acidentado 

G) Série 354 

Localiza-se no extremo nordeste da Folha em estudo, em região de 
Savana Arbórea Aberta (vide 4- Vegetação). 

Nesta série o clima se apresenta menos favorável, isto é, índice 
agroclimático de 55 a 7íY%, grau de restrição 300 para clima O total 
anual de chuvas vai de 1.300 a 1.400 mm; a evapotranspiração poten
cial, de 1.589 a 1.607 mm; e a evapotranspiração real, de 938 a 
959 mm. 

A declividade média varia de 40 a 55%, grau de restrição 050 para 
relevo. Os terrenos montanhosos correspondem às formas aguçadas e 
cristas da unidade geomorfológica Depressão do Tocantins (vide 2 -
Geomorfologia) 

O !ndice pedológico encontrado foi de 5,0, grau de restrição 004 
para solo. A Unidade 354*/eb, única desta série, com cerca de 
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23 km 2 , não apresenta expressão dentro da presente Folha 1: consti
tu (da por Solos Litólicos distróficos muito cascalhentos, de baixa 
fertilidade, com apenas 20 em de profundidade efetiva, tendo, portan
to, um uso muito restrito. 

5.1.4.4.2- Subclasse Agroster-por-Solo 

Esta subclasse distribui-se por uma extensão de 21.780 km2 (Fig 
5.14). Suas oito séries, assim como suas unidades, estão caracterizadas 
na Tabela 5.XXVIII. 

' 13•oo· 

ej 

r a 
rodo 

14°00' 

A) Série 115 

Foi localizada do centro para oeste e sudoeste da Folha em estudo, 
em região de Savana Arbórea e nas Áreas de Tensão Ecológica entre a 
Savana e a Floresta Estacionai (vide 4- Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restri
ção 100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.500 a 1 950 mm; 
a evapotranspiração potencial, de 1.418 a 1.578 mm; e a evapotranspi
ração real, de 962 a 1.077 mm. 

c 

~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~--~--~~~~~~----------~==:t~~--~T:ag:u:a~ti:ng:a~O:J ~ Goia's o 16"00' 
s1·oo· so•oo· 49•oo· 4s•o0' 

= -Serie 115 Serie 125 

indice Área Decli-
Unidade vida de pedo-(km') 

(%) lógico 

115/de 1493 <5 3,7 
115/et 934 <5 4,0 
125/de 4473 5a15 3,7 
135/de 235 15a 25 3,7 
145/de 338 25 a40 3,7 
215/de 1081 <5 3,7 
215/et 3797 <5 4,0 
225/de 7159 5a15 3,7 
225/et 439 5 a 15 4,0 
235/de 1421 15a 25 3,7 
245/de 410 25 a40 3,7 
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Fig 514- Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Agroster-por-Solo 

TABELA 5 XXVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-Solo) 

~ 
~ 
Serie 235 

~ 
~ 
Serva 245 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A 
da de Drenagem de cátions de bases efe-

(mmhos/ ti v a 
em) Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (em) Textura Estrutura 

<4 Excessiva Grãos simples Muito leve 1.3 0.7 120 Muito leve Grãos simples 
<4 Acentuada Grãos simples Muito leve 1,6 0,5 100 Muito leve Grãos simples 
<4 Excess1va Grãos simples Muito leve 1,3 0,7 120 Muito leve Grãos simples 
<4 Excessiva Grãos simples Muito leve 1,3 0,7 120 Muito leve Grãos simples 
<4 Excessiva Grãos simples Muito leve 1,3 0,7 120 Muito leve Grãos simples 
<4 Excessiva Grãos simples Muito leve 1,3 0,7 120 Muito leve Grãos simples 
<4 Acentuada Grãos simples Muito leve 1,6 0,5 100 Muito leve Grãos simples 
<4 Excessiva Grãos simples Muito leve 1,3 0,7 120 Muito leve Grãos simples 
<4 Acentuada Grãos simples Muito leve 1,6 0,5 100 Muito leve Grãos simples 
<4 Excessiva Grãos simples Muito leve 1,3 0,7 120 Muito leve Grãos simples 
<4 Excessiva Grãos simples Muito leve 1,3 0,7 120 Muito leve Grãos simples 

Mat 
orgâ-
nica 
(%) 

1,2 
0,7 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
0,7 
1,2 
0,7 
1,2 
1,2 



A declividade predominante é inferior a 5%, grau de restrição O 10 
para relevo. Os terrenos planos correspondem às unidades geomorfoló
gicas da Planície do Bananal, da Depressão lnterplanáltica de Parana
tinga e dos Planaltos dos Guimarães e dos Parecis, em suas formas 
erosivas, estruturais e de acumulação, bem como em interflúvios tabu
lares (vide 2 - Geomorofologia). 

O índice pedológico variou de 3, 7 a 4,0, grau de restrição 005 para 
solo. 

Definiram-se duas unidades: 115/de e 115/et, cobrindo uma área 
de 2 427 km 2

, aproximadamente Apesar de boas condições de clima e 
relevo, o solo é um fator muito limitante para estas unidades, pois são 
constitu (das pelas areias, de baix íssima fertilidade e capacidade de 
troca catiônica. Além disso, não apresentam boas propriedades físicas, 
devido a textura muito leve e estrutura em grãos simples, o pH variou 
de 5,2 a 5,5 e os horizontes superficiais começam a se tornar álicos. 

B) Série 125 

Foi localizada em toda a parte oeste da Folha em estudo, em região de 
Savana Arbórea (vide 4- Vegetação). 

Apresenta um índice agroctimático de 85 a 115%, grau de restrição 
100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 550 a 2 000 mm· a 
evapotranspiração potencial, de 1 329 a 1 590 mm; e a evapot~ans~ i
ração real, de 962 a 1 074 mm 

A declividade média varia de 5 a 15%, grau de restrição 020 para 
relevo. Os terrenos suavemente ondulados correspondem às unidades 
geomorfológicas dos Planaltos dos Guimarães e dos Parecis, disseca
das em colinas e interflúvios tabulares (vide 2 - Geomorfologia) 

Pedologicamente idêntica à série anterior, grau de restrição 005 
para solo, índice pedológico de 3, 7 

Definiu-se apenas a Unidade 125/de, com limitações de drenagem 
excessiva e textura muito leve, além de ser de baixíssima fertilidade, 
0.7 mE/1 00 g de solo, soma de bases trocáveis, tornando-se de uso 
muito restrito. 

C) Série 135 

Localiza-se a sudoeste, em região de Savana Arbórea Aberta (vide 4 
- Vegetação) 

Apresenta um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restri
ção 100 para clima O total anual de chuvas vai de 1.600 a 
1 700 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 460 a 1.504 mm; e a 
evapotranspiração real, de 973 a 997 mm 

A declividade média varia de 15 a 25%, grau de restrição 030 
para relevo Os terrenos ondulados correspondem à unidade geomor
fológica do Planalto dos Guimarães, dissecada em colinas e interflu
vios tabulares (vide 2 - Geomorfologia) 

Esta série é definida pelo solo Areias Quartzosas distróficas, que 
alcançou um índice pedológico de 3,7, grau de restrição 005 para 
solo 

As Areias Quartzosas apresentaram-se com baixíssima fertilidade, 
drenagem excessiva e estrutura muito leve, definindo a Unidade 
135/de 

D) Série 145 

Localiza-se a oeste dá Folha em estudo, em região de Savana Arbó
rea e na Área de Tensão Ecológica da Savana com a Floresta Esta
cionai (vide 4- Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de res
trição 100 para clima O total anual de chuvas vai de 1 650 a 
1 900 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 468 a 1.557 mm; e a 
evapotranspiração real, de 985 a 1.067 mm 

A declividade média varia de 25 a 40%, grau de restrição 040 
para relevo Os terrenos fortemente ondulados correspondem às uni
dades geomorfológicas dos Planaltos dos Parecis e dos Guimarães e 
da Depressão I nterplanáltica de Paranatinga, ou em superfícies tabu
lares erosivas ou dissecadas em colinas e interflúvios tabulares (vide 
2 - Geomorfologia) 

Pedologicamente, está representada pelas Areias Quartzosas dis
tróficas Encontrou-se apenas a Unidade 145/de dentro desta série. 

As limitações de drenagem excessiva e textura muito leve, além 
da baixíssima fertilidade, constituem-se nos grandes impedimentos 
ao uso desta unidade 

E) Série 215 

Localiza-se a nordeste, a sul e a sudoeste da Folha em estudo, em 
região de Savana Arbórea e na Área de Tensão Ecológica da F lares
ta Estacionai com a Savana (vide 4- Vegetação). 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 400 a 
1 700 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 418 mm a 1 601 mm; 
e a evapotranspiraç_ão real, de 972 a 1.024 mm 

A declividade média predominante é inferior a 5%, grau de restri
ção 010 para relevo. Os terrenos planos correspondem às formas de 
acumulação ao longo de alguns rios e às unidades geomorfológicas 
do Planalto dos Guimarães, Depressão do Araguaia e Planície do Ba
nanal, seja dissecadas em interflúvios tabulares seja em áreas de 
acumulação inundáveis, ou seja em superfícies pediplanadas (vide 2 

Geomorfologia) 
Pedologicamente, é idêntica às anteriores. 
Foram definidas duas unidades: 215/de e 215/et, ambas prove

nientes dos solos Areias Quartzosas distróficas 

F) Série 225 

Ocupando cerca de 7 598 km 2
, localiza-se a sudoeste da Folha em 

estudo, em região de Savana Arbórea e na Área de Tensão Ecológica 
da Savana com a F lo resta Estacionai (vide 4 - Vegetação) Vem 
sendo utilizada para criação de gado bovino, bem como para lavoura 
de arroz nas áreas recém-desmatadas 

Apresenta um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima O total anu2l de chuvas vai de 1.400 a 
1 700 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 418 a 1.508 mm; e a 
evapotranspiração real, de 962 a 1.007 mm. 

A declividade média varia de 5 a 15%, grau de restrição 020 para 
relevo Os terrenos suavemente ondulados correspondem às unidades 
geomorfológicas do Planalto dos Guimarães e da Depressão do Ara
guaia, dissecadas em colinas e interflúvios tabulares (vide 2 - Geo
morfolog ia) 

Pedologicamente, é idêntica às anteriores 
As duas unidades definidas foram: 225/de e 225/et As caracte

rísticas físico-químicas dessas unidades encontram-se na Tabela 
5 XXVIII 

G) Série 235 

Localiza-se a sudeste da Folha em estudo, em região de Savana 
Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação), e ocupa uma área de aproxi
madamente 1 421 km 2 

Tem um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restrição 200 
para clima O total anual de chuvas vai de 1 400 a 1 550 mm; a 
evapotranspir ação potencial, de 1.425 a 1 486 mm; e a evapotrans
piração real, de 969 a 1 002 mm. 

Sua declividade média varia de 15 a 25%, grau de restrição 030 
para relevo. Os terrenos ondulados correspondem à unidade geomor
fológica do Planalto dos Guimarães, dissecada em colinas, cristas e 
interflúvios tabulares (vide 2 - Geomorfologia) 

O solo que identificou esta série e, consequentemente, a Unidade 
235/de foi Areias Quartzosas distróficas, com suas características de
finidoras de drenagem excessiva, textura muito leve e estrutura em 
grãos simples 

H) Série 245 

Localiza-se a sudoeste da Folha em estudo, em região de Savana 
Arbórea Aberta (vide 4- Vegetação). com uma área de 410 km 2 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de res
trição 200 para clima O total anual de chuvas vai de 1 500 a 
1 650 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 418 a 1 470 mm; e a 
evapotranspiração real, de 969 a 998 mm 

O grau de restrição para relevo é 040, pois sua declividade média 
oscilou de 25 a 40% Os terrenos fortemente ondulados cor respon
dem à unidade geomorfológica do Planalto dos Guimarães, seja dis
secada em colinas e interfluvios tabulares seja em superfícies tabula
res erosivas (vide 2 - Geomotfologia) 

Também definida pelo único tipo de solo que definiu a Subclasse 
Agroster-por-So lo, ou seja, as Areias Quartzosas 
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A Série 245 conta apenas com a Unidade 245/de, que, além de 
não possuir um solo com boas reservas de nutrientes para as plantas, 
apresenta-se com um relevo muito movimentado, que para ser ex
plorado precisa de práticas de conservação de solos. 

5.1.4.5- Classe Silvater 

Ocupando uma área de cerca de 12.567 km', a Classe Silvater está 
representada na Folha SD.22 Goiás por uma única subclasse, a 
Silvater-por-Relevo (Tab. 5 XXIX) Isto porque a referida classe 
possui limitações muito fortes, tendo um uso muito restrito. 

Classe 

Silva ter 

TABELA 5 XXIX 
Subdivisões da Classe Silvater 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras das unidades 

163 eb. cb, b 
163" cb 
164" eb, ep 
165 de 

Silva ter-por-Relevo 262 de, eb 
263 eb, cb, b 
263" cb, b 
264 eb, ep 
264" ec, eb, et 

• Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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505 
218 
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t 

51°00 

55 

5.1.4. 5. 1 - Subclasse Silvater-por-Relevo 

Encontra-se dispersa em grande parte da Folha SD.22 Goiás, como 
pode ser visto na Figura 5 15, subdividida em seis séries, ou seja, 
163, 164, 165, 262, 263 e 264, cujas unidades encontram-se carac
terizadas na Tabela 5.XXX 

A maior limitação de uso de~ta subclasse está ligada ao relevo, 
sempre montanhoso, tornando impossível a tração mecânica para 
seu cultivo 

A) Série 163 

A Série 163 localiza-se a oeste e sudoeste da Folha em estudo, em 
região de Savana Arbórea, bem como em sua Área de Tensão Ecoló
gica com a Floresta Estacionai (vide 4- Vegetação) 

O índice agroclimático apresentado foi de 85 a 115%, grau de 
restrição 100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.550 a 
1 850 mm; a evapotranspiração potencial, de 1.401 a 1.565 mm; e a 
evapotranspiração real, de 956 a 1.074 mm. 

A declividade média varia de 55 a 70%, grau de restrição 060 
para relevo Os terrenos montanhosos correspondem às unidades 
geomorfológicas dos Planaltos Goiano, dos Parecis e dos Guimarães, 
dissecadas em interflúvios tabulares e cristas, ou em relevos residuais 
de caráter estrutural ou erosivo (vide 2 - Geomorfologia). 

O índice pedológico desta série oscilou de 5,9 a 6,8, grau de res
trição 003 para solo. 

14°0o• 

#! ~ ... 

c{? 

' 50°00 

IIOkm 

Fig 5 15- Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Silvater-por-Relevo 
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TABELA 5XXX 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-Relevo) 

Decli- fndice 
Características físico-químicas do pertil de solo 

Área 
Unidade vidade pedo· Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof Horizonte A Mat 

(km') da de efe- orgã-(%) lógico Drenagem (mmhos/ 
em) Estrutura 

163/eb 178 55 a 70 5,9 <4 Boa Maciça 

163/cb 158 55 a 70 6,3 <4 Boa Granular 

163*/cb 218 55 a 70 6,3 <4 Boa Granular 

163/b 169 55 a 70 6,8 <4 Moderada(*) Blocos 
subangulares 

164*/eb 601 55 a 70 4,9 <4 Acentuada Granular 

164*/ep 416 55 a 70 5,5 <4 Boa Granular 

165/de 41 55 a 70 3,2 <4 Excessiva Grãos simples 
262/de 776 55 a 70 7,8 <4 Acentuada Blocos 

subangulares 
262/eb 87 55 a 70 8,3 <4 Boa Blocos 

subangulares 
263/eb 1 571 55 a 70 5,9 <4 Boa Maciça 

263/cb 96 55 a 70 6,3 <4 Boa Granular 

263*/cb 162 55 a 70 6,3 <4 Boa Granular 

263/b 538 55 a 70 6,9 <4 Boa Blocos 
subangulares 

263*/b 236 55 a 70 7,0 <4 Boa Blocos 
subangulares 

264*/ec 38 55 a 70 4,8 <4 Boa Granular 

264/eb 406 55 a 70 5,5 <4 Boa Granular 

264*/eb 1 444 55 a 70 5,0 <4 Boa Granular 

264/ep 5360 55 a 70 5,5 <4 Acentuada Granular 
264*/et 72 55 a 70 5,3 <4 Boa Grãos simples 

* Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade 
(*) Drenagem por excesso 

Definiram-se quatro unidades: 163/eb, 163/cb, 163/b e 163*/cb 
Todas com baixa fertilidade, soma de bases trocáveis 
< 2,0 mE/1 00 g de solo, pH variando de 4,6 a 5,7 e não apresentan
do níveis tóxicos de alumínio solúvel no complexo sortivo. 

A Unidade 163*/cb apresenta muitas concreções no perfil do 
solo. 

Podem ser exploradas com criação de gado, culturas permanentes 
e/ou silvicultura. 

B) Série 164 

Esta série foi localizada no sul, no oeste e no centro da Folha em 
estudo, em região de Savana Arbórea e na Área de Tensão Ecológica 
entre a Floresta Estacionai e a Savana (vide 4 - Vegetação) Em 
geral são áreas pouco aproveitadas economicamente, como, por 
exemplo, para criação de gado bovino junto à cidade de Goiás, em 
vegetação na tu r ai de Cerrado 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de res
trição 100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 500 a 
1 900 mm; a evapotranspiração potencial, de 1.418 a 1.584 mm; e a 
evapotranspiração real, de 962 a 1 077 mm. 

A declividade média oscila de 55 a 70%, grau de restrição 060 
para relevo Os terrenos montanhosos correspondem às unidades 
geomorfológicas dos Planaltos Goiano, dos Guimarães e dos Parecis, 
dissecadas em cristas e interflúvios tabulares (vide 2 - Geomorfo
logia). 

Pedologicamente, está representada por Solos Litólicos muito 
cascalhentos. 

As duas unidades definidoras da Série 164 são: 164*/eb e 
164* /ep São unidades de uso muito restrito devido à baixa fertili
dade dos seus solos, e a problemas de mecanização, tanto pela gran
de quantidade de cascalhos quanto pelo relevo muito acidentado. 

de cátions de bases ti v a nica 
Textura (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

Média 4,8 1,0 55 Moderadamente Granular 3,3 
1eve 

Moderadamente 4,0 1,7 50 Moderadamente Granular 1,7 
leve leve 
Moderadamente 2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 
pesada leve 
Média 5,0 0,6 120 Média Granular 2,1 

Moderadamente 5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,3 
pesada leve 
Moderadamente 6,2 2,1 20 Moderadamente Granular 3,1 
Pesada pesada 
Muito leve 1,3 0,7 25 Muito leve Grãos simples 1,2 
Pesada 20,6 11,7 100 Média Blocos 4,2 

subangulares 
Muito pesada 20,8 13,1 120 Moderadamente Blocos 10,5 

pesada subangulares 
Média 4,8 1,0 65 Moderadamente Granular 3,3 

leve 
Moderadamente 4,0 1,6 50 Moderadamente Granular 1,7 
leve 1

1eve 
Moderadamente 2,1 0,5 120 Moderadamente Granular 1,8 
pesada leve 
Pesada 6,8 2,1 120 Média Blocos 2,8 

subangulares 
Pesada 5,6 1,3 120 Moderadamente Granular 2,9 

pesada 
Moderadamente 1,7 0,5 30 Moderadamente Granular 3,8 
leve leve 
Moderadamente 4,3 1,0 33 Moderadamente Granular 2,6 
pesada leve 
Moderadamente 4,8 1,0 20 Moderadamente Granular 1,7 
leve leve 
Leve 12,9 3,3 20 Leve Granular 6,0 
Moderadamente 5,1 2,4 40 Leve Grãos simples 2,8 
leve 

C) Série 165 

Esta série foi localizada a oeste da Folha em estudo, em região de 
Savana Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação) 

Apresenta um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de restri
ção 100 para clima O total anual de chuvas é de 1 850 mm, aproxi
madamente; a evapotranspiração potencial, de 1 549 mm; e a evapo
transpiração real, de 1.069 mm. 

A declividade média varia de 55 a 70%, grau de restrição 060 
para relevo Os terrenos montanhosos correspondem à unidade 
geomorfológica da Depressão I nterplanáltica de Paranatinga sob a 
forma de relevos residuais de caráter erosivo (vide 2 - Geomorfo
logia) 

Seus solos são representados pelas Areias Ouartzosas distróficas 
de baixíssima fertilidade, definindo a Unidade 165/de com pro
blemas de drenagem excessiva e textura mui to leve. 

Seu uso está limitado a pastagens e silvicultura 

D) Série 262 

Foi localizada a leste e a sudeste da Folha em estudo, em região de 
Floresta E,stacional Semidecidual e de Savana Arbórea, bem como 
em suas Áreas de Tensão Ecológica (vide 4 - Vegetação) De um 
modo geral, essas terras encontram-se aproveitadas para criação de 
gado bovino em pasto plantado, principalmente nas cercanias de 
Barro Alto e de Rialma Abrange cerca de 863 km 2 

Apresenta um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1 350 a 
1. 500 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 303 a 1 553 mm; e a 
evapotranspiração real, de 830 a 968 mm. 

A declividade média varia de 55 a 70%, grau de restrição 060 
para relevo Os terrenos montanhosos correspondem à unidade 
geomorfológica do Planalto Goiano, dissecada em cristas e inter
flúvios tabulares (vide 2 - Geomorfologia) 
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Nesta série encontram-se os solos Brunizém Avermelhado e Terra 
Roxa Estruturada, ambos eutróficos. 

As Unidades 262/de e 262/eb apresentam-se com solos de boa 
fertilidade, com alta capacidade de troca catiônica, pH variando de 
5,9 a 6,2 e sem problemas quanto à presença de alumínio trocável 
em níveis de toxidez A 262/de apresenta as condicionantes drena
gem acentuada e textura pesada como fatores menos desejáveis; e a 
262/eb apresenta também a textura muito pesada como fator inde
sejável O elemento soma de bases trocáveis aparece como limitante, 
mas, na real idade, isto foi devido aos outros fatores estarem em seu 
nível ótimo. 

E) Série 263 

Localiza-se a sudoeste e em todo o leste da Folha em estudo, em 
região de Savana Parque e Arbórea, bem como na Área de Tensão 
Ecológica da Floresta Estacionai com a Savana (vide 4 - Vege
tação) 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de res
trição 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.250 a 
1 550 mm; a evapotranspiração potencial, de 1.346 a 1.620 mm; e a 
evapotranspiração real, de 899 a 1.101 mm. 

A declividade média varia de 55 a 70%, grau de restrição 060 
para relevo. Os terrenos montanhosos correspondem às unidades 
geomorfológicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães, dissecadas 
em colinas, interflúvios tabulares e cristas. 

Pedologicamente, está representada pelos Solos Podzól i co Verme
lho-Amarelo latossólico distrófico, Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico, Cambissolo Tropical distrófico e Solos Concrecionários 
distróficos, todos de baixa fertilidade 

Foram identificadas as unidades: 263/eb, 263/cb, 263* /cb, 263/b 
e 263* /b Essas unidades oferecem um uso limitado, não só devido 
à baixa soma de bases como à capacidade de troca catiônica, além 
de estarem sobre um relevo muito movimentado 

F) Série 264 

A Série 264 foi localizada por todo o leste e sul da Folha em es
tudo, em região de Savana Arbórea, bem como em sua Área de 
Tensão Ecológica com a Floresta Decidual (vide 4 -Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de res
trição 200 para clima ') total anual de chuvas vai de 1.250 a 
1 700 mm; a evapotranspiração potencial, de 1.359 a 1.632 mm; e a 
evapotranspiração real, de 864 a 1.058 mm. 

A declividade média varia de 55 a 70"/o, grau de restrição 060 
para relevo Os terrenos montanhosos correspondem às unidades 
geomorfológicas dos Planaltos Goiano e dos Guimarães, dissecadas 
em cristas, interflúvios tabulares e colinas. 

Os solos definidores desta série foram os Solos Litólicos distró
ficos, algumas vezes cascalhentos. 

As Unidades 264 */e c, 264/eb, 264 * /eb, 264/ep e 264 * /et repre
sentam bem as potencialidades dessas áreas 

Os elementos textura e estrutura do horizonte 8 apareceram em 
todas como limitantes, por serem muito leves e de baixa capacidade 
de troca catiônica, baixa retenção de bases e água para as plantas 

A profundidade é outra limitação importante, pois raramente 
alcançam 40 em, além de se apresentarem muito cascalhentos 

Todos esses fatores, aliados a um relevo montanhoso, tornam seu 
uso muito restrito 

5 1.4 6 - Classe Silvester 

Como aconteceu com a Classe Silvater, é representada apenas pela 
Subclasse Silvester-por-Relevo (Tab 5 XXXI), indicando que na Fo
lha SD 22 Goiás não foram identificados solos nem climas demasia
damente restritos. Esta classe abrangeu apenas cerca de 7 480 km 2

, 

ou seja, 3% do total da área da Folha em estudo 

5 1.4 6 1 - Subclasse S ilvester-por-Relevo 

Única representante da Classe Silvester, encontra-se nas partes mais 
acidentadas da Folha em estudo (Fig. 5.16). Seis séries compõem 
esta subclasse: 173, 174, 175, 273, 274 e 374, que se acham gru
padas na Tabela 5.XXXII, segundo suas características pedológicas 
definidoras das unidades 
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Classe 

Silvester 

TABELA 5 XXXI 
Subdivisões da Classe Silvester 

Subclasse Série 
Características pedológicas 

definidoras das unidades 

173 cb 
174* eb, ep, et 
175 de 

Silvester-por-Relevo 273 eb, b 
274 eb,ep 
274* ec, eb, ep 
374* eb 

Área 
(km') 

379 
875 

6 
631 

1 277 
4 207 

105 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

A) Série 173 

Localizada em uma área apenas, a sudeste da Folha em estudo, em 
região de Savana Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de res
trição 100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.500 a 
1.600 mm; a evapotranspiração potencial, de 1.396 a 1.443 mm; e a 
evapotranspiração real, de 945 a 991 mm. 

A declividade predominante é superior a 70%, grau de restrição 
070 para relevo. Os terrenos escarpados correspondem à unidade 
geomorfológica do Planalto Goiano, dissecada em cristas (vide 2 -
Geomorfologia). 

Pedologicamente representada por um Cambissolo Tropical dis
trófico, de textura moderadamente leve e baixa fertilidade, definiu a 
Unidade 173/cb, cuja profundidade efetiva está em torno de 50 em 

8) Série 174 

A Série 174 foi localizada a oeste, sudeste e no centro da Folha em 
estudo, em região de Savana Arbórea e na Área de Tensão Ecológica 
da Floresta Estacionai com a Savana (vide 4 -Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de res
trição 100 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.400 a 
1.800 mm. Sua evapotranspiração potencial, de 1.359 a 1 560 mm, 
e a evapotranspiração real, de 914 a 1.078 mm 

A declividade predominante é superior a 70%, grau de restrição 
070 para relevo. Os terrenos escarpados correspondem às unidades 
geomorfológicas dos Planaltos Goiano, dos Parecis e dos Guimarães, 
dissecadas em interflúvios tabulares, colinas e cristas (vide 2 - Geo
morfologia) 

Os solos dessa série são basicamente Litólicos eutróficos e distró
ficos, definindo as unidades: 174*/eb, 174*/ep e 174*/et. Todas 
apresentam-se com solos muito cascalhentos e de pouca profundi
dade 

C) Série 175 

Foi localizada em apenas uma área a oeste, em região de Savana 
Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 85 a 115%, grau de res
trição 100 para clima. O total anual de chuvas é de aproximadamen
te 1.700 mm; a evapotranspiração potencial, de cerca de 1.504 mm; 
e a evapotranspiração real, de 997 mm 

A declividade predominante é superior a 70%, grau de restrição 
070 para relevo Os terrenos escarpados correspondem ao relevo re
sidual de caráter erosivo do Planalto dos Guimarães (vide 2 - Geo
morfologia) 

A Série 175 está representada pelas Areias Ouartzosas distróficas 
de baixíssima fertilidade, definindo a Unidade 175/de com proble
mas quanto à drenagem excessiva e textura muito leve. 

D) Série 273 

Esta série é encontrada a leste e sudeste da Folha em estudo, em 
região de Savana Arbórea Aberta e na Área de Tensão Ecológica da 
Floresta Estacionai com a Savana (vide 4 - Vegetação) 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de res
trição 200 para clima. O total anual de chuvas vai de 1.350 a 
1.450 mm; a evapotranspiração potencial, de 1 400 a 1.554 mm; e a 
evapotranspiração real, de 890 a 947 mm. 
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Fig 5 16- Mapa com a distribuição das séries na Subclasse Silvester-por-Relevo 

TABELA 5 XXXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvester-por-Relevo) 

Índice 
Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Decli-
Unidade vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A Mat 

(km') (%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe- orgâ-
(mmhos/ ti v a n1ca 

em) Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

173/cb 379 >70 6,3 <4 Boa Granular Moderadamente 4,0 1,7 50 Moderadamente Granular 1,7 
leve leve 

174*/eb 302 >70 4,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,3 
pesada leve 

174*/ep 247 >70 5,0 <4 Acentuada Grãos simples Moderadamente 8,0 4,3 10 Moderadamente Grãos simples 3,2 
leve leve 

174*/et 326 >70 5,3 <4 Boa Grãos simples Moderadamente 5,1 2,4 40 Leve Grãos simples 2,8 
leve 

175/de 6 >70 3,2 <4 Excessiva Grãos simples Muito leve 1,3 0,7 25 Muito leve Grãos simples 1,2 
273/eb 26 >70 5,9 <4 Boa Maciça Média 4,8 1,0 55 Moderadamente Granular 3,3 

leve 
273/b 605 >70 6,9 <4 Boa Blocos Pesada 6,8 2,1 120 Média Blocos 2,8 

subangulares subangulares 
274*/ec 681 >70 4,8 <4 Boa Granular Moderadamente 1,7 0,5 30 Moderadamente Granular 3,8 

leve leve 
274/eb 190 >70 5,4 <4 Boa Granular Moderadamente 4,0 1,0 33 Moderadamente Granular 2,6 

pesada leve 
274*/eb 2360 >70 4,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 5,4 1,0 40 Moderadamente Grãos simples 2,2 

pesada leve 
274/ep 1087 >70 5,4 <4 Acentuada Granular Leve 12,9 3,3 20 Leve Granular 6,0 
274*/ep 1166 >70 5,0 <4 Acentuada Grãos simples Moderadamente 7,9 4,3 10 Moderadamente Grãos simples 3,2 

leve leve 
374*/eb 105 >70 5,0 <4 Boa Granular Moderadamente 4,8 1,0 20 Moderadamente Granular 1,7 

leve leve 

* Unidades definidas por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade 
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A declividade predominante é superior a 70%, grau de restrição 
070 para relevo. Os terrenos escarpados correspondem à unidade 
geomorfológica do Planalto Goiano, dissecada em cristas (vide 2 -
Geomorfologia) 

Os solos Cambissolo Tropical distrófico e Podzólico Vermelho· 
Amarelo latossólico distrófico definiram as Unidades 273/eb e 
273/b Ambas de baixa fertilidade, pH variando de 5,3 a 5,8 e sem 
problemas quanto à toxidez por alumínio trocável, mas tendo no 
relevo o maior empecilho à sua exploração 

E) Série 274 

Foi localizada a sudoeste e em todo o leste da Folha em estudo, em 
região de Savana Parque e Arbórea, bem como em Área de Tensão 
Ecológica da Savana com a Floresta Estacionai (vide 4 - Vege
tação) 

Apresentou um índice agroclimático de 70 a 85%, grau de restri
ção 200 para clima O total anual de chuvas vai de 1.250 a 
1.700 mm; a evapotranspiração potencial, de 1.345 a 1.616 mm; e a 
evapotranspiração real, de 864 a 1.003 mm 

A declividade predominante é superior a 70%, grau de restrição 
070 para relevo (Est 5 11 A) Os terrenos escarpados correspondem 
às unidades geomorfológicas do P I anal to Goiano e dos Guimarães, 
dissecadas em cristas (vide 2 - Geomorfologia) 

Quanto ao solo, está representada por Litólicos eutróficos e dis
tróficos, originando as seguintes unidades: 274/eb, 274*/eb, 274/ep 
e 274* /ep Suas características condicionantes são a baixa fertili
dade, textura de moderadamente leve a leve e profundidade efetiva, 
pois apresentam-se raramente alcançando os 40 em, além de alguns 
serem muito cascalhentos 

F) Série 374 

Foi localizada a nordeste da Folha em estudo, em região de Savana 
Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação) 

O índice agroclimático calculado foi de 55 a 70%, grau de restrição 
300 para clima O total anual de chuvas vai de 1 300 a 1.350 mm; a 
evapotranspiração potencial, de 1 589 a 1.614 mm; e a evapotranspi
ração real, de 938 a 951 mm 

A declividade média predominante é superior a 70%, grau de res
trição 070 para relevo Os terrenos escarpados correspondem à uni
dade geomorfológica do Planalto Goiano, dissecada em colinas e in
terfluvios tabulares (vide 2 - Geomorfologia) 

Representada pedologicamente pela Unidade Rd13, Solos Litó
licos distróficos, de baixa fertilidade, textura moderadamente leve 
muito cascalhenta, pH em torno de 5,2, com apenas 20 em de pro
fundidade efetiva Essas características definiram a unidade 374*/eb. 

51 5 - CONCLUSÁO 

Com a descrição de todas as séries da Folha SD 22 Goiás, bem 
como de suas unidades, pôde-se chegar a uma visão do seu conjun
to, com sua inerente capacidade de uso da terra. 

Encontra-se sob o domínio de um tipo climático favorável em 
toda a Folha em estudo, conquanto apresente uma estação seca pro
longada de quatro a cinco meses (Est 5 li B); possui um relevo pre
dominantemente plano; e seus solos, mesmo onde chegam a ser de 
boa aptidão, quase sempre apresentam uma maior ou menor defi
ciência quanto à soma de bases trocáveis e quanto à estrutura e tex
tura do horizonte B 

Para um aproveitamento racional dessas terras, é necessário que 
se conheça a sua potencialidade, através dos fatores estudados: cli
ma, relevo e solo, como ponto de partida para que suas limitações 
sejam contornadas A tecnologia a ser utilizada deve ser, portanto, 
apropriada, seja ela primitiva ou sofisticada, de alto ou baixo custo 
(Est 5.111 A) 

Alcançar integralmente esse objetivo requer, além do emprego de 
técnicas como irrigação, contenção de erosão, drenagem, correção e 
adubação dos solos, que se evite ainda o assoreamento de rios e la
gos, bem como que se conservem os mananciais 

E nesse particular, o Art 2o do Código Florestal protege a vege
tação natural que se encontra ao longo de cursos de água, a que 
encobre escarpas e a que se si tu a em altitudes superiores a 1.800 m. 
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Se esse artigo de lei fosse observado por todos aqueles que estejam 
abrindo suas áreas para pasto ou plantação, não só ó fazendeiro lu
craria com a conservação da sua terra como também beneficiaria 
todo um sistema de equilíbrio, que chega a extrapolar as fronteiras 
da região Centro-Oeste indo até a calha do rio Amazonas 

Outra medida que visa a manter o equilíbrio ecológico regional 
impede que as propriedades rurais dentro dos limites da Amazônia 
Legal desmatem mais da metade de suas áreas. No restante do terri
tório nacional, a preservação da vegetação natural deve ser obser
vada para apenas 20% da área total de cada propriedade. 

A Amazônia Legal, na Folha em estudo, abrange toda a parte 
oeste, correspondente ao Estado de Mato Grosso e apenas uma pe
quena área no Estado de Goiás, que fica entre os paralelos 12° e 
13° s 

Quanto à fertilidade natural dos solos, elemento dos mais frágeis 
quando se rompe o equilíbrio natural, vem sendo rapidamente per
dida, devido, principalmente, à prática tradicional das queimadas 
(Est 5111 B), muito difundida na região principalmente nos meses 
de agosto e setembro O fogo, além de destruir a microfauna, um 
dos agentes responsáveis pela formação do húmus, interfere ainda 
no clima regional ao desprender grande quantidade de partículas de 
carbono para a atmosfera. 

O presente trabalho, através das séries da Classe Silvester, aponta 
as áreas cuja utilização não é recomendada, ou por acarretar o seu 
desequilíbrio ou tendo em vista os altos custos para sua viabilização 
como produtoras 

Alerta-se, no entanto, que muitos ecossistemas de características 
bem próprias encontram-se nos seus últimos vestígios, sendo interes
sante que se estudasse quais são, onde se localizam e como preser
vá-los 

Dentre as áreas intactas ou quase intactas que, embora de peque
na extensão, representam bem seu ecossistema, pode-se mencionar a 
serra dos Pirineus (vide 2 - Geomorfologia), pela sua vegetação de 
altitude, principalmente as cactáceas, que se desenvolvem em terre
no rochoso (Vilas Boas, 1980) 

Da mesma forma, várias áreas foram identificadas por Redondano 
Neto (1978), em que a Área de Tensão Ecológica da Floresta Esta
cionai Semidecidual com a Savana, ao longo do rio Araguaia (vide 4 
- Vegetação), se encontra preservada, abrigando uma fauna rica 
(Est. 5 I V A) e que outrora era abundante por toda a região 

Acredita-se enfim que, de posse desse mapeamento da Capaci
dade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis e com o emprego de 
tecnologia apropriada, seja possível atingir-se um uso adequado da 
terra que além de rentável seja racional 

5.1.6- BIBLIOGRAFIA 

1- BRADY, N C Natureza e propriedades dos solos Trad Antônio B Neiva Figuei
redo Filho 5 ed Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1979 647p 

2- BRASIL Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal Código Florestal, Lei 
no 4 771, de 15 de setembro de 1965; Proteção á Fauna, Lei no 5 197, de 
3 de janeiro de 1967; Criação do IBDF, Decreto-lei no 289, de 28 de fe
vereiro de 196 7 I Brasília] 1 980 39p 

3- BRASIL Ministério da Agricultura Escritório de Meteorologia Atlas climatoló
gico do Brasil; reedição de mapas selecionados Rio de Janeiro, 1969 

4- CECÍLIO, J et ali i Solos da ilha do Bananal Goiânia, FUNAI/UFGO-Escola de 
Agronomia e Veterinária, 1978 111 p 

5- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA Centro de Pesqui
sas Pedológicas Mapa esquemático dos solos das regiões Norte, Meio Nor
te e Centro-Oeste do Brasil; texto explicativo Rio de Janeiro, 1975 553p 
mapa (Boletim Técnico, 17) 

6- GOIÁS Secretaria da Agricultura Projeto Zoneamento Agrícola Relatório Final 
do levantamento de reconhecimento dos solos da microrregião do Mato 
Grosso Goiano Goiânia, 1977 v 1 

7- KIEH L, E J Manual de edalologia; relação solo-planta São Paulo, Geres, 1979 
262p 

8- MENDOZA TORRICO, E et ali i Uso potencial da terra Capacidade de uso d?s 
recursos naturais renováveis In: BRASIL Ministério das Minas e Energ!a 
Secretaria-Geral Projeto RADAMBRASIL Folha SA24 Fortaleza Rio de Ja
neiro, 1981 (Levantamento de Recursos Naturais, 21) 



9- NIMER, E Climatologia da região Centro-Oeste do Brasil; introdução à climato
logia dinâmica Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, 34(4): 3-30, 
out/dez 1972 

1 O- OLIVEIRA, MO de; MOTA; F.S da; SILVA, J B da Estimativa da evapotranspi
ração potencial (Penman) em função de fatores geográficos no Brasil 
Ciência e Cultura, São Paulo, 30(4): 474-81, abr 1978 

11- REDONDANO NETO, J Relatório da operação de barco no 457/3' etapa, rio 
Araguaia e afluentes Goiânia, Projeto RADAMBRASI L, 1978 34p (Relatório 
Interno RADAMBRASIL, 27-UPD 

12- REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 1 O, Rio de Janeiro, 1979 
Súmula Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Levantamento e Conservação 
de Solos, 1979 83p (SNLCS Sér Miscelânea, 1) 

13- RIBEIRO, AG & GONÇALVES; R do N Balanço hídrico Salvador, ProjetoRA· 
DAMBRASIL; 1978 n p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 15-UPD 

14-~~ Uso potencial da terra Climatologia In: BRASIL Ministério das Minas e 
Energia Secretaria-Geral Projeto RADAMBRASIL Folha SA24 Fortaleza 
Rio de Janeiro, 1981 (Levantamento de Recursos Naturais, 21) 

15- VI LAS BOAS,J H Operação no 568/80, DIMOR·DUPOT/BAGOI Goiânia, Projeto 
RADAMBRASIL, 1980 31 p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 34-UPT) 

5.2- RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5 2.1 - INTRODUÇÃO 

A extensa superfície a que se refere este trabalho constitui, pelo 
corte cartográfico internacional ao milionésimo, a Folha SD.22 
Goiás. Com 286.770 km2

, situa-se entre os paralelos 12° e 16°S e 
os meridianos 48° e 54°WGr. Compreende parte de dois estados da 
região Centro-Oeste, além da terça parte do Distrito Federal, sendo 
que 50,1% da Folha pertencem ao Estado de Goiás, 49,4% ao Esta
do de Mato Grosso e 0,5% ao Distrito Federal 

Até o ano de 1975 o número de municípios total ou parcialmen
te contidos nesta área era o seguinte: Goiás, 57 municípios engloba
dos em 8 microrregiões; Mato Grosso, 8 municípios englobados em 
3 microrregiões; e Brasília, MRH 361 -Distrito Federal (Fig. 517) 
Com a necessidade de uma administração mais descentralizada, em 
virtude de intenso fluxo migratório apoiado na política de expansão 
da fronteira agrícola brasileira, foram criados diversos novos municí
pios nos dois estados, através de leis das assembléias legislativas no 
período de 1975 a 1980. 

Nos 49,4% da Folha que pertencem ao Estado de Mato Grosso, 
foram criados e instalados os seguintes municípios: São Félix do 
Araguaia, Sinop, Paranatinga, Canarana, Água Boa e Nova Xavan
tina. Os três primeiros estão parcialmente contidos na Folha. Nos 
50,1% da Folha que compreendem parte do Estado de Goiás, foram 
criados os municípios de Figueirópolis, Palmeirópolis, Nova Crixás, 
Mundo Novo de Goiás, Nova Glória e Minaçu, sendo que este últi
mo encontra-se instalado desde 1976. Com exceção de Figueiró
polis, os demais estão contidos por inteiro na Folha (Fig. 5 18). 

Geomorfologicamente, configura-se no centro da Folha uma vasta 
planície com sentido geral SSO-NNE, que permanece grande parte 
do ano alagada e que se prolonga pela ilha do Bananal, cuja quarta 
parte pertence à área em estudo Esta ilha fluvial é formada pelo rio 
Araguaia a oeste e pelo Braço Menor do Rio Araguaia ou Javaés a 
leste. 

No limite leste da unidade geomorfológica denominada Planalto 
dos Parecis, domina a serra do Roncador, que constitui um divisor 
das bacias hidrográficas do Xingu e Araguaia, enquanto que na parte 
oeste do Planalto Central Goiano o conjunto serrano denominado 
serra Dourada, serra Azul, além de outras, separa as bacias dos rios 
Araguaia e Maranhão. 

No extremo sudeste, tem-se o divisor das bacias do Tocantins e 
Paranaíba Esta última fazendo parte da grande bacia hidrográfica 
do Paraná Estas bacias hidrográficas tiveram grande importância na 
economia da região, dado o fato de o transporte fluvial, nos rios 
Araguaia, Tocantins e das Mortes, em termos locais e inter-regionais, 
ter assumido por muitos anos grande significado no escoamento da 
produção, não só na Folha como em todos os seus cursos. Hoje, 
entretanto, a comercialização dos produtos da região com o Centro
Sul do País e outros centros faz-se através de dois troncos rodoviá
rios, a BR-158, em Mato Grosso, e a BR-153 Belém-Brasília, em 
Goiás, ambas atravessando a área no sentido norte-sul em toda a sua 
extensão. 

O trabalho ora apresentado refere-se aos anos de 1970 e 1975, 
relacionando o Uso Atual ao Uso Potencial a nível microrregional e 
municipal. E nfoca a utilização do espaço agropecuário, os seus as
pectos demográficos e a situação de sua estrutura agrária e deter
mina também a máxima ocupação potencial de mão-de-obra no se
tor primário da economia, compatível com a tecnologia usada nos 
referidos anos. Dentro dos limites impostos pela estrutura de uso 
atual e a tecnologia usada, estabelece também a parcela atualmente 
explorada desse potencial econômico, expressa pela força de traba
lho economicamente ativa necessária à máxima produção possível 
com o máximo de produtividade 

Assim sendo, vale ressaltar a importância que existe na avaliação 
do potencial de uma região, visando ao aproveitamento econômico 
de seus recursos naturais, aproveitamento este que se supõe deva es
tar estreitamente relacionado a uma tecnologia que atenda, pelo me
nos, às necessidades básicas da região 

5 2.2 - METODOLOGIA 

5 2. 2.1 - Considerações gerais 

~ fácil compreender que nem sempre um bom potencial de recursos 
naturais representa, necessariamente, um bom potencial econômico. 
Bons solos, florestas e águas podem estar presentes e, no entanto, 
não gerarem riqueza ou bem-estar. Isto só será possível desde que se 
aplique uma certa tecnologia, capaz de transformar estes recursos 
em alimentos ou matérias-primas que sejam comercializáveis 

Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado 
não só à qualidade intrlnseca dos recursos naturais mas também à 
tecnologia aplicável na sua transformação em bens de consumo, à 
magnitude de uma demanda insatisfeita e à existência de uma infra
estrutura que permita a sua comercialização competitivamente. 

A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, os 
componentes tecnologia, infra-estrutura e mercado faz com que a 
qualidade dos recursos naturais adquira importância capital, pois é 
muito difícil sua modificação em termos permanentes, práticos e 
significativos. 

Assim, o potencial natural de um solo reflete a sua capacidade 
intrínseca de poder ou não produzir boas colheitas. Em contrapo
sição, seu potencial econômico indica a sua capacidade de gerar 
bem-estar ou riqueza, capacidade que depende de esta boa (ou má) 
produção ser comercializada em termos razoáveis. Desta forma, a 
equação "bons recursos naturais igual a bom potencial econômico" 
só é verdadeira quando também são consideradas as outras variáveis. 

A capacidade natural torna-se conhecida através de levantamentos 
que compreendem o delineamento das diversas manchas com poten
cialidades de produção diferentes sobre mapas de escalas adequadas. 
Estes mapas vêm acompanhados de seus respectivos relatórios, onde 
estão explicados os critérios que foram usados para a sua elaboração 
e o significado de cada um dos símbolos cartográficos neles usados. 
Vê-se assim que, na sua elaboração, não há preocupação em deter
minar a capacidade do potencial econômico. 
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Sede Municipal L imite Interestadual 

GOJA's , 
MRH I 348 MEDIO TOCANTINS 
ARAGUAIA 

1 Alvorada 

2 Formoso do Aroguoio • 

3 Gurup f * 
4 Pel~e• 

MRHI 349 SERRA GERAL DE 
GOIA'S 

1 NOtlvldoele" 
2 Poronõ • 

MRH I 350 ALTO TOCANTINS 

10 Santo Tereza de Galos 
11 Santo Tere:rintlo de Goio3 

12 SÕo Mlouel do Araguaia 
13 Uru~u 

MRH I 351 CHAPADA DOS 
VEAOEIROS 

1 Covolconte" 
2 NiouaiÔndlo * 

MRH I 353 RIO VERME LHO 

I Arvonõ 
2 BritÔnio 

3 Golas" 

Limite lntermunlcopol 

8 troDero o' *' 
9 lloguoru 
10 ltopocl 
11 tropurongo 
12 Jorooua' 
13 Novo América 
14 Novo Brasil 
15 Rlalma 
16 R iono'polls 
17 RubiOIObO 
18 so,to ((oso de Golas • 
19 sôo Franc isco de Goio; * 
20 Taovorol de Goia's " 
21 Uruano 

Limite Microrreglonal 

2 Bom Jardim de Golo's " 

3 Montes Cloros ele 
Goto's • 

DISTRITO FEDERAL 

MRH/361 BRASILIA. 

MATO GROSSO 

MRHI332 NORTE· 
MATO-Grossens.! 

AroQIJ09u 

2 Complnorre 

4 lto pl ropuo • 
5 Jussoro* 
6 MozoriÓndlo 

MRHI 355 PLANALTO GOIANO 1 Borro do Gorcos * 

3 CrixÓs 
4 Estrelo do Norte 

5 Formoso 
6 Moro Rosa 

7 Mutuno'polis 
8 Pll ar de Golas 
9 Porongotu 

MRHI354" MATO GROSSO" oe: GOIÁS 1 

I Borro Alto 
2 Cor mo do Rio Verde 
3 Ceras 
4 Fazendo N01ro * 
5 Golonéslo 
6 t-~ettoro{ 
7 Hldrollno 

2 

3 
4 
5 
6 

AbadiÓnlo • 

Alexônla" 

Corumbo' de Goios * 
LuziÔnio • 
Podre Bernardo • 
Plreno'polls • 

MRH I 3:16 ALTO ARAGUAIA 
GOIANO 

Aro garços • 

* Mur>lc;(plo parcialmente contodo I'O Folha SD. 22 Gooa's 

F1g. 5.17- Oivtslo munic:ipm e mlcrorreglonal da Folha 5022 G~ at6 1975. 

596/USO POTENCIAL DA TERRA 

2 Chapado do; Guimarães• 

t.IRH/335 BAIXADA 
CUIABANA 

CuiobÓ " 

MRH/337 GARCAS 
1 General CornelrÓ 
2 Gulrotlngo • 
3 Po•ore'o • 
4 Tesouro* 
5 Tor1xoreu* 
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Sede Municipal 

GOIÁS , 
MRH/348 MEDIO TOCANTINS
ARAGUAIA 

1 Alvorada 

2 Figueiro'polis ~ 
3 Formoso do Araguaia* 

4 Gurupi* 

5 Peixe* 

MRH /349 SERRA GERAL DE 

GOIÁS 

Natividade* 

2 PalmeirÓpolis 
3 Paranã* 

MRH/350 ALTO TOCANTINS 

1 Araguaçu 

2 Compinorte 

3 Cri xás 
4 Estrelo do Norte 
5 Formoso 
6 Mora Rosa 

7 Minaçu 

8 Mundo Novo de Goiás 

9 Mutunópolis 

10 Nova Crixás 

11 Pilar de Goiás 

12 Porangatu 

Limite Interestadual 

13 Santa Tereza de Goiás 
14 Santo Terezinha de Goiás 

15 São Miguel do Araguaia 

16 Uruaçu 

MRH/ 351 CHAPADA DOS 
VEADEIROS 

Cavalcante* 

2 Niquelândia ~ 

MRH/353 RIO VERMELHO 

Aruonã 

2 Britânia 

3 Goiás* 
4 ltapirapuÕ * 
5 Jussara~ 

6 Mozarlôndia 

MRH/354 "MATO GROSSO" DE 
GOlAS 

1 Barro Alto 

2 Carmo do Rio Verde 

3 Geres 
4 Fazenda Nova* 

5 Goianésia 
6 Heitoraí 

7 Hidrolina 

8 ltaberaí* 

Limite Intermunicipal 

9 ltaguaru 

10 I ta paci 

11 lia puranga 

12 Joragua' 

13 Nova América 

14 Nova Glória 

15 Novo Brasil 

16 Ri alma 

17 Rianápolis 

18 Rubiataba 

1 9 Santa Rosa de Goiás<' 

20 Sffo Francisco de Goiás li! 

21 Taquaral de Goiás* 

22 Uruana 

MRH/355 PLANALTO GOIANO 

Abadiônia 11 

2 Alexania* 

3 Corumbá de Goiás /f 

4 Luziânia"' 

5 Padre Bernardo* 

6 PirenÓpolis 

MRH/356 ALTO ARAGUAIA GOIANO 

Ara garças* 

2 Bom Jardim de Goiás* 

3 Montes Claros de Goiás* 

* Município parcialmente contido na Folha SD 22 Goiás 

Fig 518- Divisão municipal e microrregional da Folha SD 22 Goiás até 1980 

Limite Microrregional 

DISTRITO FEDERAL 

MRH/ 361 BRAS(LIA * 
MATO GROSSO 

MRH/332 NORTE-MATO-GRO;l 

SENSE 

Agua Boa 
2 Barra do Garças* 

3 Canarana 
4 Nova Xavantina 

5 Paranatlnqa * 
6 São Félix do Araguaia* 

7 Sinop* 

MRH /335 BAIXADA 
CUIA BANA 

Cuiabá* 

MRH/ 337 GARÇAS 

General Carneiro 

2 Guiratinga * 
3 Poxoréo * 
4 Tesouro* 

5 Torixoréu * 
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Para isto seria necessarro que pelo menos os principais fatores 
que intervêm na sua determinação fossem expressáveis através de 
um parâmetro comum, de tal maneira a torná-los comparáveis entre 
si. Só por esta condição seria possível estabelecer, parametricamen
te, o verdadeiro potencial econômico da área considerada. 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se desen
volve, com um constante crescimento de sua população e contínua 
deterioração de seus recursos naturais, pode-se admitir como normal 
a situação de mercado onde a demanda de alimentos e matérias
primas está permanentemente insatisfeita. Nestas condições, o po
tencial econômico dos recursos naturais dependeria unicamente de 
sua capacidade natural, da tecnologia aplicada e da infra-estrutura, 
componentes que, através de um enfoque metodológico, podem ser 
expressos por parâmetro único, satisfazendo a condição acima men
cionada, que nos permite sua determinação e análise. 

5.2.2.2- Enfoque teórico (1
) 

Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola 
pertence a um dos dois grupos a seguir mencionados: tecnologias 
substitutivas de mão-de-obra e tecnologias substitutivas de terra. 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanização e as 
segundas às práticas que intensificam o uso da terra, tais como adu
bações, correções e aplicação de inseticidas, fungicidas e herbicidas, 
entre outras. 

Se o aumento de produção pela aplicação de tecnologias substitu
tivas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a curva OJ do 
gráfico da Figura 5.19 representa a relação existente entre o mon
tante das inversões neste tipo de tecnologias e o aumento de mão
de-obra ocupada no setor. Similarmente, a curva OK do mesmo grá
fico representa sua diminuição em função de aplicações de tecnolo
gias substitutivas de mão-de-obra 

p Tecnologias substitutivas 
da terra 

M J E 

Infra-estrutura 

ro .o 
o 

~ o~~~L_~U---~--~-------L-------------L-----K 
6 A' c· •ro 
2 

B .-- Tecn~logias substitutivas 
de mao-de-obra 

K 

inversão E' 

Fig 5 19- Relações entre trecnologia, infra-estrutura e ocupação de mão-de-obra. 

Assim, se em uma região aplicam-se os montantes OA' em tecno
logias substitutivas de terra e 08' em tecnologias substitutivas de 
mão-de-obra, as forças de trabalho assimiladas e deslocadas corres
penderão às magnitudes AA' e 88', respectivamente. Nesta situação, 
o resultado final das inversões nessa combinação de tecnologias esta
rá expresso pela soma dos vetores OA e 08, isto é, OC, que, por 
sua vez, corresponde a uma inversão total OC' que resulta em um 
acréscimo de mão-de-obra, no setor, de magnitude CC'. 

Já o gráfico da Figura 5.20 mostra na curva O L a relação exis
tente entre inversões em tecnologias substitutivas de terra e o pro
duto. Se o montante OG desta função é igual ao montante OA' do 
gráfico anterior, a relação GG'-AA' representa a produtividade da 
mão-de-obra. Verifica-se, assim, que estas tecnologias, quando consi
deradas sob o ponto de vista do produto, podem ser consideradas 

(1) Strauss (1969, p 1 2 a 19, 40 e 41) 
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Inversão 

Fig 5 20- Relações entre tecnologia, infra-estrutura e o produto 

como substitutivas de mão-de-obra, isto é, se requer mais ou menos 
força de trabalho para produzir a mesma quantidade do produto. 

Como, sob condições de abundância de mão-de-obra, as tecnolo
gias substitutivas dessa força de trabalho não influem sobre o pro
duto, esta função, no gráfico em questão, confunde-se com o eixo 
das abscissas. 

Se as funções apresentadas nos gráficos anteriores são combina
das com as respectivas funções OM correspondentes à infra-estrutu
ra tal como se mostra nos gráficos, verifica-se que a tangente do 
â~gulo a (Fig 5.19) representa a ocupação da mão-de-obra gerada 
por cada unidade de inversão em infra-estrutura e que, por sua vez, 
a tangente do ângulo {3 (F ig. 5.20) representa a produtividade dessas 
inversões. Naturalmente que a potencialidade dos recursos naturais 
determina a magnitude deste último ângulo. 

Tem-se visto que a resultante ocupacional imputável às inversões 
em tecnologias é a soma dos vetores OA e 08, isto é, OC. Uma 
inversão OD' em infra-estrutura terá uma demanda de mão-de-obra 
igual a DO' e, assim, a resultante final será a soma dos vetores OD e 
OC, isto é, OE, que corresponde a um aumento de força de traba
lho da magnitude EE' e uma inversão total OE'. Similarmente (grá
fico da Fig. 5.20), o aumento do produto estará dado pela soma 
dos vetores OF e OG, isto é, HH', para a mesma inversão total OE' 
da Figura 5.19. Assim, a produtividade da mão-de-obra crescerá se
gundo a relação HH'-EE'. 

Desta maneira, seria válido aceitar o parâmetro força de trabalho 
como uma expressão do nível tecnológico e da infra-estrutur3 apli
cada no aproveitamento agrícola dos recursos naturais. 

Com o enfoque acima descrito, é possfvel determinar a máxima 
ocupação potencial de mão-de-obra no setor primário da economia, 
admitido um certo nível tecnológico, ocupação que, estando em 
equilfbrio com a dotação de recursos naturais, definida tanto em 
termos quantitativos (extensão) como qualitativos (unidade, série, 
subclasse e classe), expressaria seu verdadeiro potencial econômico. 

Por outro lado, o gráfico da Figura 5.21 expressa a relação exis
tente entre a população ocupada no setor agropecuário (P) e o pro
duto (Y) para uma certa dotação de terra (S), dados um certo nfvel 
tecnológico e uma certa estrutura de uso. Nestas condições, o pro
duto cresce, em um primeiro estágio, segundo a reta OA e a intensi
dade de uso da terra está dada pela inclinação da reta OD, isto é, 
pelo ângulo 1! 1, correspondente a uma população P 1 • Nestas condi-
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Fig 5 21 ~ RelaçOes entre população ocupada, produto e área cultivada 
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ções, a produtividade da população está dada pela tangente do ân
gulo /31, a produtividade da terra pela tangente do ângulo 111 e a 
relação homem~terra pela tangente do ângulo a1. 

Verifique-se, porém, que, segundo o mesmo gráfico, há um ponto 
A (P 1 , V 1 ) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de ren
dimentos decrescentes, representada pela curva AB, que encontra 
seu rendimento marginal zero no ponto B. Aqui o produto (V 2 ) 

atinge seu máximo possível com a tecnologia admitida, a relação ho
mem~terra é dada pela tangente do ângulo a 2, a produtividade por 
homem ocupado baixa de tangente de 131 a tangente de 133 e a in
tensificação do uso da terra aumenta de tangente de õ 1 a tangente 
de õ2. 

Para atingir o aumento do produto de V1 ao máximo possível 
V 2 há dois caminhos: o mencionado, passando de A para B com 
aumento de absorção de população de P1 a P2, reduzindo a produ
tividade de tg/31 a tg/33, ou passando de A para C, mantendo o 
nível de ocupação, introduzindo tecnologias substitutivas de mão-de
obra e aumentando a produtividade da mão-de-obra (de tg/31 a 
tgj'32) e da terra, como no caso anterior. 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A dafine a força de 
trabalho máxima (P 1 ) que pode ser absorvida no setor, com produ
tividade fora da faixa de rendimentos decrescentes que, quando rela
cionada com a superfície S, determina uma relação homem~terra 
(tangente do ângulo a1) que pode ser considerada como uma medi
da do potencial econômico dessa região, imputável a seus recursos 
naturais renováveis, pois é nesse ponto que se torna possível, simul
taneamente, o máximo de produção com o máximo de produtivi
dade por homem ocupado. 

Ainda mais, fixado o nível tecnológico, pode-se admitir a existên
cia de duas estruturas de uso da terra: a estrutura de uso atual, de
terminada pela demanda de mercado, e a estrutura de uso potencial, 
determinada pela capacidade natural de uso Conseqüentemente, 
existem dois enfoques que nos permitem uma visão clara da situa
ção atual e da potencialmente possível, como se verá a seguir. 

5.2.2.3 ~ Procedimento 

Do enfoque teórico apresentado podem ser destacadas duas conclu
sões importantes: 
~ o parâmetro força de trabalho é uma boa medida das variáveis 
tecnologia e infra-estrutura; e 
~ sua quantificação no ponto imediatamente anterior à faixa de 
rendimentos decrescentes é uma boa medida da capacidade econô
mica dos recursos naturais renováveis. 

Por outro lado podem ser admitidas duas estruturas de uso da 
terra: a estrutura de uso atual, determinada pela demanda de mer
cado, e a estrutura de uso potencial, determinada pela capacidade 
natural de uso tecnicamente levantada com aplicação de metodolo
gia própria, como a apresentada na primeira parte destes estudos 
(vide 5.1.2 ~Metodologia). A conjugação destas estruturas de uso 
com "índices tecnológicos", expressos em termos da relação ho
mem~terra, já mencionada, representativos da tecnologia a ser apli
cada, possibilita um duplo enfoque que, juntamente com a respecti
va oferta atual de força de trabalho ou população economicamente 
ativa do setor, permite uma visão clara através das relações entre 
elas existentes 

A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5.22. Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos processa
dos: censos agropecuários; sistema de produção por culturas; mapas 
de capacidade; e censos demográficos, cujo produto final está cons
tituído por três coeficientes, denominados de uso, de excesso e de 
saturação 

Naturalmente que o insumo básico mencionado reflete apenas o 
que de substancial existe em cada um dos casos e que por este mo
tivo se torna indispensável. Nada impede, porém, que sejam usadas 
outras informações, desde que pertinentes. 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou m,e
nor grau de generalização, inclusive até por culturas, porém deverá 
guardar coerência com a possibilidade prática de poder acompanhar 
dito nível quando da determinação da estrutura de uso potencial 
que, por sua vez, depende do nível de detalhe do mapa de capaci
dade disponível para a área, como se verá posteriormente. 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um mo
mento específico ou dinâmico quando correspondente a uma série 
temporal. Em termos gerais, para o País como um todo, à luz dos 
dados atualmente disponíveis, poderá se referir a 1970 e 1975, anos 
para os quais se encontram informações censitárias, podendo, a cur
to prazo, estender-se a 1980 

Por outro lado, ressalte-se que estes dados (Fundação IBGE) refe
rem-se a estabelecimentos recenseados e não à superfície total dos 
municípios ou microrregiões. Por este motivo, para 1975 os dados 
referentes a matas naturais foram gerados através de estimativas uti
lizando o Mapa Fitoecológico do Projeto RADAMBRASI L, anexo a 
este volume, e as imagens de radar de 1975 e 1976. Para 1970, fize
ram-se correções de acordo com o grau de ocupação e desenvolvi
mento do setor agropecuário na época. Para as terras inaproveitáveis 
foram consideradas as áreas Silvester de Classes de Capacidade de 
Uso dos Recursos Naturais Renováveis do Mapa da Divisão de Uso 
Potencial da Terra do Projeto RADAMBRASI L As terras produtivas 
não utilizadas resultaram da diferença entre a áreà total da microrre
gião e o somatório das outras variáveis, onde estão também inclu f
das as terras em descanso. 

(ndice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação homem~ 
terra ( h/km 2

) que reflete a tecnologia e infra-estrutura aplicadas na 
área sob consideração. Sua obtenção é facilitada pela interpretação 
dos Sistemas de Produção ou Pacotes Tecnológicos disponíveis, para 
as diferentes microrregiões, no sistema nacional de extensão agr(
cola. Seu valor é correspondente à média ponderada, em relação às 
suas respectivas superfícies, dos coeficientes técnicos correspon
dentes às culturas englobadas na generalização aceita. Por sua vez, a 
determinação dos coeficientes técnicos das culturas é, apenas, a 
soma dos requerimentos de mão-de-obra, por unidade de área, para 
cada uma das operações de cultivo dividida pelo número de dias 
úteis do ano. 

Algumas peculiaridades deverão ser levadas em consideração, so
bretudo quando se tratar de operações cujo efeito é duradouro. Nes
te caso, é conveniente diluir seu peso pelo número de anos durante 
os quais se estende sua ação, para se trabalhar com médias as mais 
representativas possíveis. 

O somatório dos produtos da superflcie (km 2
) vezes seus corres

pondentes índices tecnológicos (h/km 2 
), para cada uma das catego

rias aceitas na generalização de estrutura atual ou potencial, é igual 
ao requerimento máximo de mão-de-obra capaz de trabalhar fora da 
faixa de rendimentos decrescentes e, conseqüentemente, com o má
ximo de produtividade, dada a estrutura de uso e a tecnologia consi
deradas, esta última através do respectivo índice. 
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O detalhe da estrutura de uso potencial definível com razoável 
segurança depende, como mencionado, da riqueza de informações 
contidas nos mapas de capacidade disponíveis e, naturalmente, deve
rá ser estabelecido com grau compatível ao da estrutura de uso 
atual, para possibilitar comparações válidas. Assim, por exemplo, 
para uma estruturação atual por culturas, seria aconselhável definir a 
potencial com base, por exemplo, nas "unidades de capacidade" tal 
como definidas na Metodologia de Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais Renováveis da Folha SA.24 Fortaleza por Mendoza Ter
rico, isto é, com base num zoneamento agrícola por culturas pro
priamente dito 

l '""""" População 

- economicamente -
Demográficos 

ativa 

Oferta atual 

A Figura 5.23 mostra a estrutura da classificação por capacidade 
de terras ao nível de classe e, ainda, na faixa diagonal, o uso ade
quado das diferentes manchas mapeáveis em uma área, com o grau 
de generalização permitido pelo nível de classificação mencionado 
Estas manchas, devidamente quantificadas em termos de superfícies, 
constituem, em resumo, o resultado do levantamento da capacidade 
agrícola, em termos técnicos. 

Note-se que a esta classificação pode ser sobreposta uma outra 
que, embora mais generalizante, fornece coerência total com os da
dos censitários, possibilitando uma maior familiaridade e um manu
seio mais amplo e útil dos dados contidos nos relatórios técnicos. 

'--------- de mao-de-obra 
1------

(OA) 

Censos Estruturas de Coeficiente 

1------ - r---- de excesso 
Agropecuários uso atual 

(OAIRA) 

Requerimento atual 
1------

Coeficiente 

1- de mao-de-obra de saturação 
1--

(RA) 

Sistemas 
Coeflc1ente 

lndices -
1----- _,.. de uso 

de produçao tecnológicos -
IRAIRP) 

Requerimento 
potenCial de 1------

r---- mao-de-obra 

Capacidade 
(RP) 
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naturais 1----- 1-----
uso potencial 

renováveis 

Fig 5 22 -Capacidade econômica dos recursos naturais renováveis- Determinação das relações uso atual-uso potencial 

1-PLENATER 

2-LAVOTER 

3-AGRITER 

4-MESATER 

5-AGROSTER 

6-SILVATER 

7-SILVESTER 

LIMITADA 

MARGINAL 

ffiiiiJ] 
Pleno uso com equilíbrio eco
lógico Situação ideal Práticas 
moderadas de conservação 

LAVOURA 

LIMITADA 

MARGINAL 

AGRICULTURA I FRUTICULTURA 

LIMITADA 

LIMITADA 

MARGINAL 

Subutilização com preservação eco
lógica Situação aceitável Práticas 

simples de conservação 

PASTOS 

LIMITADA 

D 
Sóbreutilizaçao com desequilíbrio eco
lógico. Situação de perigo Práticas 

intensivas de conservação 

Fig 5 23- Aptidão das classes de capacidade segundo os diferentes usos 
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Assim, verifica-se que as sete classes de capacidade podem ser siste
matizadas em quatro categorias, segundo mostra a Tabela 5.XXXIII. 

o somatório dos produtos das superfícies, correspondentes a ca
da uma destas categorias de uso, multiplicado pelos respectivos (ndi
ces tecnológicos (h/km') é igual, como já afirmado, ao requerimen
to máximo de mão-de-obra capaz de trabalhar fora da faixa de ren
dimentos decrescentes e, consequentemente, com o máximo de pro
dutividade, dada a estrutura potencialmente poss(vel, permitida pela 
capacidade dos recursos naturais renováveis e a tecnologia conside
rada 

Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da população 
economicamente ativa que efetivamente depende do setor agdcola, 
incluindo sob esta denominação também a pecuária, silvicultura, ex
tração vegetal, caça e pesca de interior 

As relações existentes entre os três parâmetros determinados, se
gundo acima explicados: requerimento máximo atual, requerimento 
máximo potencial e oferta atual, resultam em coeficientes que per
mitem conclusões muito interessantes, como se verá a seguir 

O coeficiente de uso está estabelecido pela relação requerimento 
atual-requerimento potencial É uma medida clara de adequabili
dade do uso atual à capacidade natural dos recursos e destaca se 
este uso está exercendo função social adequada Assim, desde este 
ponto de vista, não é socialmente conveniente que terras da Classe 
Plenater, por definição sem limitações para uma agricultura inten
siva, estejam sendo usadas com pecuária, que tem uma baixa absor
ção de mão-de-obra Este seria um caso Hpico de subutilização, 
cujos efeitos são graves em situações de desemprego ou subemprego. 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável. O 
cultivo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por exemplo, 
frequentemente se dá com desequilíbrio ecológico, demandando por 
isto práticas intensivas de conservação, quando não existir outra al
ternativa 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade deno
ta equilíbrio entre a capacidade natural e o seu uso Ao contrário, 
quando menor ou maior que a unidade significa desequilíbrio com 
sub ou sobreutilização, respectivamente. 

A relação oferta atual-requerimento atual define o coeficiente 
de excesso Quando superior à unidade, denota excedente de mão
de-obra acima do ponto de máxima produtividade possível da força 
de trabalho, nas condições das atuais estruturas de uso e tecnologia 
aplicada Obviamente, nestas circunstâncias, traduz uma situação de 
desemprego e/ou subemprego 

A relação oferta atual-requerimento potencial define o coeficien
te de saturação, que é também o produto dos dois coeficientes ante
riormente mencionados. 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior à unidade 
denota uma situação de verdadeira saturação ou sobre-saturação, res
pectivamente, com a tecnologia atual e mesmo após a modificação 
da estrutura de uso atual para a potencialmente poss(vel É sob es
tas condições que certamente se dão as migrações internas, especial
mente da área rural à urbana, pois a alternativa possível é a mudan
ça da tecnologia para uma outra, com maior absorção de força de 
trabalho, ou o desenvolvimento dos setores secundário e terciário 
na mesma área. 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto dos coefi
cientes de uso (U) e de excesso (E), isto é, existir a relação: S ~ U x 

TABELA 5 XXXIII 
Classes de capacidade e categorias de uso 

Classes de capacidade Categorias de uso 

Plena ter Culturas temporárias 

La vote r Culturas temporárias Agricultável 

Agriter 
Culturas semif)ermanentes 
e permanentes 

Mesa ter 
Culturas permanentes, pastos 
plantados e naturais Agrostável 

Agroster Pastos plantados 

Silvater Silv1cultável 

Silves ter Preservação e vida silvestre 

E ou, logaritmicamente, log S ~ log U + log E, demonstra que esta é 
linear e, conseqúentemente, pode ser representada graficamente em 
um diagrama estrelar a 120° (') que é uma generalização do diagra
ma triangular que permite a representação de relações lineares entre 
três variáveis do tipo geral: a+ b + c~ k. 

De modo geral, apresentam-se três casos: quando k é igual a 1 e 
as variáveis estão compreendidas entre O e 1; quando k é igual a O e 
as variáveis têm valores quaisquer; e quando k é diferente de O. 

O primeiro caso corresponde ao diagrama triangular clássico, que 
obviamente é um caso particular do terceiro 

No segundo caso, na relação: a+ b + c= O ou a+ b =-c, fazen
do - c =c', tem-se a + b =c' que pode ser representada graficamente 
em um diagrama estrelar a 120", segundo mostra a Figura 5 24 

No terceiro caso, k * O, se faz necessário deslocar a origem dos 
eixos, fazendo na equação: A + B + C ~ K tem-se A - K/3 ~a; B -
K/3 ~ b; C- K/3 ~c, obtendo-se conseqüentemente a relação: a+ b + 
c= O que enquadra o problema no segundo caso já analisado 

O diagrama pode ser usado segundo os eixos A, B, C, ou a, b, c, 
porém, neste último caso, é necessário calcular seus eixos correspon
dentes. A Figura 5 25 mostra claramente esta situação. 

c 

b 

c 

B 

c 

I 
c', I 

I 
I 

I 
I 

1 -c =c' 

I 
I 

I 

Fig 5 24- Diagrama estrelar a 12()<> 

-c 

Fig 5 25- Diagrama estrelar com deslocamento de eixos 

(1) Esta parte pertinente à representação gráfica dos coeficientes, está escrita com 
base em uma nota técn1ca de Henri Méot, técnico do ILPES- Nações Unidas 
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Compreende-se assim que a relação dos coeficientes de uso, ex
cesso e saturação, log U + log E ~ log S, ou melhor, log U + log E 
- log S ~O, se enquadra no segundo caso, pois corresponde à forma 
geral: a + b + c~ O 

Naturalmente que, sendo seus valores logarítmicos, as escalas de 
seus eixos terão que ser também logarítmicas 

No caso especial de todos os pontos pertencerem ao mesmo setor 
gráfico, poderá ser usada a forma simplificada que segue a constru
ção mostrada no gráfico da Figura 5 26 No entanto, deve-se consi
derar que pode ser fixada a origem dos eixos "a" e "b" arbitraria
mente, porém a origem do terceiro eixo "c" deverá ser fixada em 
função das duas outras escalas, sendo isto possível pela dependência 
existente entre suas variáveis 

b 

Fig 5 26- Forma simplificada do diagrama estrelar 

52 3- USO ATUAL 

Os dados aqui analisados para os mumctptos parcialmente contidos 
na Folha com superfície acima de 10% referem-se sempre a sua área 
total 

5 2.3 1 - Caracterização demográfica 

Ao analisar o dinamismo demográfico de uma área, torna-se necessá
ria a comparação da população economicamente ativa com a popu
lação residente 

Este estudo refere-se à população economicamente ativa por se
tores de atividades e sua relação com a população residente para os 
anos de 1970 e 1975 {Tabs. 5.XXXIV e 5.XXXV). 

Neste período, a área em estudo apresentou um crescimento 
absoluto da população residente de 80 606 pessoas, correspondente 
a 9"/o Os setores primário, secundário e terciário nos anos de 1970 e 
1975 representavam 29% da população total, o equivalente a 
239 231 e 263.882 pessoas, para os respectivos anos, sendo os 71% 
restantes considerados na faixa inativa 

O setor primário foi o responsável pela atração do maior contin
gente de pessoas nas microrregiões e municípios entre 1970 e 1975. 

Ressalta-se o declínio da população residente e da população eco
nomicamente ativa (PEA), no referido período, na Microrregião 354 
- "Mato Grosso" de Goiás, possuidora da maior densidade popula
cional e importância econômica da Folha. Este fato deve-se princi
palmente às mudanças na estrutura de ocupação do solo, onde a 
incorporação das pequenas propriedades às médias vem acarretando 
a imediata substituição da exploração agrícola pela atividade pecuá
ria, implicando diretamente numa redução da mão-de-obra, contri
buindo desta forma para o crescente desemprego e acarret~·ndo con
seqüentemente graves problemas de ordem econômica e social 

TABELA 5 XXXIV 
Caracterização demográfica das microrregiões, 1970 

População economicamente ativa (C) 
População Área Densidade 

Microrregiões residente (km') Primário Secundário Terciário (O) demográfica 
(hab)(A) (B) hab/km' 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Médio Tocantins-Araguaia 26567 27 754 6486 24,4 205 0,8 827 3,1 0,96 
Serra Geral de Goiás 13374 14967 3519 26,3 148 1,1 394 3,0 0,89 
Alto Tocantins 178115 60694 39467 22,2 2 928 1,6 10077 5,7 2,93 
Chapada dos Veadeiros 32 035 ~2 728 8194 25,6 520 1,6 914 2,9 1 ,41 
Rio Vermelho 91 421 22 874 19346 21,2 1 698 1,9 5157 5,6 4,00 
"Mato Grosso" de Goiás 308 325 17 717 61 533 20,0 5408 1,8 18452 6,0 17,40 
Planalto Goiano 68286 10890 16 785 24,6 1 221 1,8 2925 4,3 6,27 
Alto Araguaia Goiano 16 723 5 756 3 572 21,4 512 3,1 1011 6,0 2,90 
Garças 43135 24180 8819 20,4 3 233 7,5 1 666 3,9 1,78 
Barra do Garças (1) 26 607 121 936 5971 22,4 660 2,5 2 214 8,3 0,22 
Chapada dos Guimarães (2) 16449 145491 3932 23,9 898 5,5 539 3,3 0,11 

Total 821 037 474 987 177 624 21,6 17 431 2,1 44176 5,4 1,73 

Fonte: Fundação IBGE, (A) e (B) Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1970, Goiás e Mato Grosso (C) Censo Demográfico de 1970, Goiás e Mato Grosso e sua relação à 
população residente (0) Inclui também comércio, serviços, transportes,comunicaçào,armazenagem,sociais,administraçàopublicaeoutrasatividades (1) e(2) Municípios do Estado de 
Mato Grosso 

TABELA 5 XXXV 
Caracterização demográfica das microrregioes, 1975 

População economicamente ativa (C) 
População Área Densidade 

Microrregiões residente (km') Primário Secundário Terciário (D) demográfica 
(hab )(A) (B) hab/km' 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Médio Tocantins-Araguaia 33079 27 754 8062 24,3 256 0,7 1 048 3,1 1,19 
Serra Geral de Goiás 15595 14967 4103 26,3 173 1,1 459 2,9 1,04 
Alto Tocantins 206 760 60694 45568 22,0 3527 1,7 11 899 5,7 3,41 
Chapada dos Veadeiros 37 927 22728 9 697 25,5 615 1,6 1 081 2,8 1,66 
Rio Vermelho 93 255 22 874 19792 21,2 1 748 1,8 5 294 5,6 4,07 
"Mato Grosso" de Goiás 292 009 17 717 57049 19,5 5174 1,8 17 533 6,0 16,48 
Planalto Goiano 72 674 10890 17 800 0,2 1 296 1,7 3100 4,2 6,67 
Alto Araguaia Goiano 20757 5756 4281 20,6 717 3,4 1377 6,6 3,60 
Garças 43299 24180 8965 20,7 3140 7,2 1 672 3,8 1,79 
Barra do Garças (1) 48417 121 936 10866 22,4 1 201 2,4 4029 8,3 0,39 
Chapada dos Guimarães (2) 37 871 145491 9052 23,9 2067 5,4 1 241 3,2 0,26 

Total 901 643 474 987 195235 21,7 19914 2,2 48 733 5,4 1,90 

Fonte: Fundação IBGE, (A) e (C) Estimativas para 1975 com base no Censo Demográfico de 1970 e Sinopse Preliminar de 1970-80 (B) Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 
1970, Goiás e Mato Grosso (O) Inclui também comércio, serviços, transportes, comunicação, armazenagem, sociais, administração publica e outras atividades (1) e (2) Municípios do 
Estado de Mato Grosso 
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(vide 52 4 6 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 354 -
"Mato Grosso" de Goiás (GO)). 

Na Microrregião 350 - Alto Tocantins, a PEA representa 29,5% 
da população total em ambos os anos Esta microrregião, totalmente 
incluída na Folha, foi uma das que mais se incorporaram de manei
ra marcante ao processo produtivo durante o período em estudo 
(Tabs. 5 XXXVIII, 5 XLII e 5.XLIII). 

A Microrregião 353 - Rio Vermelho, estudada economicamente 
por inteiro na Folha, não teve aumentos significativos em suas po
pulações residente e economicamente ativa, 1.835 e 633 em 1970 e 
1975, respectivamente, cor respondendo a um aumento no período 
de apenas 2% e 2,4% A densidade demográfica nestes anos também 
evoluiu muito lentamente, como demonstram as Tabelas 5.XXXIV e 
5 XXXV 

Situação semelhante registrou-se na Micronegião 337 - Garças, 
que apresentou uma taxa de crescimento de 1,78 e 1,79 hab./km 2 

nos anos em estudo. 
Os dois municípios estudados, Barra do Garças e Chapada dos 

Guimarães, tiveram aumentos bastante significativos, tanto da popu
lação residente como da PEA, no período 1970-75, como pode ser 
observado nas Tabelas 5 XXXIV e 5 XXXV Também na Microrre
gião 350 - Alto Tocantins evidencia-se um maior crescimento de 
suas populações no referido qüinqúênio. Esta mudança foi e conti
nua sendo decorrente do acentuado fluxo migratório atraído pela 
expansão da fronteira agrícola 

A baixa densidade demográfica na área em estudo, 1, 73 e 1,90 
hab /km' (Tabs. 5.XXXIV e 5 XXXV), indica que a mesma encon
tra-se pouco habitada, entretanto verifica-se que, nas Microrregiões 
350 - Alto Tocantins, 353 - Rio Vermelho, 355- Planalto Goia-

no, 356 - Alto A•aguaia Goiano e principalmente na 354 - "Mato 
Grosso" de Goiás, o grau de ocupação se torna mais significante em 
relação às demais 

Os municípios de Barra do Garças e Chapada dos Guimarães, em
bora com expressiva concentração populacional, apresentaram baixas 
densidades demográficas não chegando a 0,5 hab./km'. Este fato é 
justificável em virtude de suas extensas áreas nos anos analisados 
Atualmente, com os desmembramentos para a criação e instalação 
de novos munidpios, conforme a Figura 5.18, este quadro se altera 
consideravelmente 

5.2 3.2- Utilização do espaço agropecuário 

O estudo de utilização do espaço agropecuário para os anos 1970-75 
mostra o comportamento das lavouras temporárias e permanentes 
em função da área colhida e a situação dos rebanhos em número de 
cabeças 

Em 1970 a área total colhida com lavouras foi de 485.071 ha e 
em 1975 houve um aumento da ordem de 39,2% Neste mesmo es
paço de tempo, o aumento da área colhida com culturas temporá
rias foi de 40,3%, correspondendo a quase 200 mil ha, enquanto 
que as culturas permanentes reduziram-se em 22,4% (Tabs. 5.XXXVI 
e 5 XXXVII) 

Dentre as culturas temporárias para a Folha como um todo, o 
arroz e o milho x feijão intercalado foram as que ocuparam maior 
área, 61% e 27,1%, respectivamente (Ests. 51 V B, 5 V A e 5 V B), 
seguidas do milho (7%), feijão (3,5%), cana-de-açúcar (0,8%) e man
dioca (0,6%). Para 1975 a situação praticamente não mudou, porém 
as áreas do feijão e da mandioca diminuíram 11% e 46,1 %, respecti-

TABELA 5 XXXVI 
Utilização do espaço agropecuário, 1970 

Lavouras temporárias- Área colhida em ha e percentual Lavouras permanentes-
Área colhida em ha e percentual 

Arroz Milho Feijão Mandioca Milho x Cana-de- Área Banana Café Área 
Microrregiões feijão açúcar colhida colhida 

Área 
% 

Área Área 
% 

Área 
% 

Área Área % Área % 
Área 

% 
Área 

% Área 
(h a) (h a) % (h a) (h a) (h a) % (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) % 

Médio Tocantins-Araguaia 8183 64,4 342 2,7 120 0,9 97 0,8 3 967 31,2 - - 12 709 100 72 100 - - 72 100 
Serra Geral de Goiás 2494 49,7 303 6,1 172 3.4 547 10,9 1 501 29,9 - - 5017 100 253 97,3 7 2,7 260 100 
Alto Tocantins 57 660 62,3 10 256 11,1 :!!380 2,6 489 0,5 21 759 23,5 - - 92 544 100 3086 81,8 686 18,2 3772 100 
Chapada dos Veadeiros 10870 53,4 814 4,0 553 2,7 285 1.4 7 852 38,5 - - 20374 100 271 89,1 33 10,9 304 100 
Rio Vermelho 30347 67,6 5854 13,1 289 0,6 198 0,4 8228 18,3 - - 44916 100 654 97,3 18 2,7 672 100 
"Mato Grosso" de Goiás 128 838 63,5 5831 2,9 3934 2,0 666 0,3 59709 29,4 3928 1,9 202 906 100 1126 57,7 824 42,3 1 950 100 
Planalto Gorano 16993 51,7 1 067 3,2 880 2,7 62 0,2 13 869 42,2 - - 32 871 100 1 239 89,8 140 10,2 1 379 100 
Alto Araguaia Goiano 5927 62,3 1 312 13,8 127 1,3 56 0,6 2 089 22,0 - - 9 511 100 23 100 - - 23 100 
Garças 18029 50,8 4143 11,7 7 455 21,0 162 0,5 5697 16,0 - - 35486 100 158 100 26 - 184 100 
Barra do Garças (1) 8 595 59,3 2 311 16,0 363 2,5 85 0,6 3136 21,6 - - 14490 100 53 93,8 - 6,2 53 100 
Chapada dos Guimarães (2) 2 673 49,4 947 17,5 377 7,0 71 1,3 1 348 24,8 - - 5416 100 152 85,9 10 14,1 162 100 

-
Totais 290 609 61,0 33180 7,0 16650 3,5 2 718 0,6 129155 27,1 3928 0,8 476 240 100 7087 80,3 1 744 19,7 8831 100 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás e Mato Grosso. 1970 (1) e (2) Municípios do Estado de Mato Grosso 

TABELA 5 XXXVII 
Utilização do espaço agropecuário, 1975 

Lavouras temporárias- Área colhida em ha e percentual 
Lavouras permanentes-

Área colhida em ha e percentual 

Arroz Milho Feijão Mandioca Milho X Cana-de· Área Banana Café Área 
Microrregiões feijão açúcar colhida colhida 

Área 
% Área Área Área Área Área 

% 
Área % Área 

% 
Área 

% Área 
(h a) (h a) % 

(h a) 
% 

(h a) 
% (h a) % (h a) (h a) (h a) (h a) (h a) % 

Médio Tocantins-Araguaia 15385 178,4 1 825 9,3 148 0,8 38 0,2 2 226 11,3 - - 19 622 100 116 100 - - 116 100 
Serra Geral de Goiás 6701 58,9 2013 17,7 868 7,6 168 1,5 1 627 14,3 - - 11377 100 193 98;5 3 1,5 196 100 
Alto Tocantins 83874 72,2 10572 9,1 2 447 2,1 246 0,2 19051 16,4 - - 116190 100 2944 92,5 239 7,5 3183 100 
Chapada dos Veadeiros 18303 60,7 1 463 4,8 503 1,7 22 0,1 9859 32,7 - - 30150 100 380 91,8 34 8,2 414 100 
Rio Vermelho 47 906 73,8 6119 9,4 893 1,4 138 0,2 9838 15,2 - - 64894 100 334 94,6 19 5,4 353 100 
"Mato Grosso" de Goiás 185 797 70,4 11 308 4,3 3 729 1,4 284 0,1 58685 22,2 4 293 1,6 264 096 100 563 54,8 465 45,2 1 028 100 
Planalto Goiano 35841 64,2 3 031 5,4 1 613 2,9 49 0,1 15 274 27.4 - - 55808 100 555 55,8 439 44,2 994 100 
Alto Araguaia Goiano 8534 69,1 1145 9,3 240 1,9 43 0,4 2388 19,3 - - 12350 100 60 98,4 1 1,6 61 100 
Garças 16 517 58,6 2 881 10,2 3025 10,7 99 0,4 5648 20,1 - - 28170 100 130 92,2 11 7,8 141 100 
Barra do Garças (1) 29 691 78,0 4332 11,4 486 1,3 241 0,6 3304 8,7 - - 38054 100 222 98,2 4 1,8 226 100 
Chapada dos Guimarães (2) 20150 73,3 1 299 4,7 860 3,1 138 0,5 5057 18,4 - - 27 504 100 98 70,5 41 29,5 139 100 

Totais 468 699 !70,2 45988 6,9 14812 2,2 1 466 0,2 132 957 19,9 4 293 0,6 668 215 100 5595 81,7 1 256 18,3 6851 100 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás e Mato Grosso, 1975 (1) e (2) Municípios do Estado de Mato Grosso 
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vamente, em relação a 1970. O arroz aumentou (61 ,3<'/o), assim 
como o milho x feijão intercalado (3%), o milho (38,6%) e a cana
de-açúcar (9,3%). 

As lavouras permanentes aqui consideradas sofreram de modo 
geral redução da área total co Ih ida, a banana em 21,1% e o café em 
28%. No entanto, nas Microrregiões 348 - Médio Tocantins-Ara
guaia, 351 -Chapada dos Veadeiros e 356 -Alto Araguaia Goiano 
e no município de Barra do Garças, não houve redução de área co
lhida para a cultura da banana e nas Microrregiões 351 - Chapada 
dos Veadeiros, 353 - R i o Vermelho e 355 - Planalto Goiano e nos 
municípios de Barra do Garças e Chapada dos Guimarães, a cultura 
do café também não sofreu redução de área colhida (Est. 5. VI A) 
Vale ressaltar que, embora estas microrregiões e municípios não te
nham sofrido redução de área co Ih ida durante o período em estudo, 
o aumento foi insignificante em relação às culturas temporárias. 

Como pode ser observado nas Tabelas 5.XXXVI e 5.XXXVII, a 
cultura da banana predominou em termos de área colhida, em todas 
as microrregiões e municípios, no que se refere às culturas perma
nentes Situação semelhante verifica-se com a cu I tu r a do arroz, no 
caso das culturas temporárias. 

A Microrregião 354 - "Mato Grosso" de Goiás apresenta-se com 
a maior área colhida para todas as culturas temporárias no ano de 
1975 e em 1970, com exceção do milho e feijão. A Microrregião 
337 - Garças apresenta neste período um declínio na área colhida 
do arroz e milho (8,4% e 30,5%, respectivamente), enquanto que, 
nas Microrregiões 351 - Chapada dos Veadeiros, 354 - "Mato 
Grosso" de Goiás e 337 - Garças, a diminuição de área ocorreu na 
cu I tu r a do feijão 

Em todas as microrregiões, a mandioca foi a cultura que apresen
tou a maior redução de área colhida Somente os municípios de 
Barra do Garças e Chapada dos Guimarães tiveram aumento de área, 
porém pouco significativo. 

O milho x feijão intercalado tiveram suas áreas reduzidas nas 
Microrregiões 348- Médio Tocantins-Araguaia, 350 -Alto Tocan
tins, 354- "Mato Grosso" de Goiás e 337 - Garças 

Após esta análise comparativa do aumento e redução das áreas 
colhidas, observa-se que a Microrregião 337 - Garças teve redução 
da área em todas as culturas temporárias e permanentes Tal fato é 
justificável tendo em vista que esta área, por muitos anos, teve sua 
economia voltada para a garimpagem de diamante, cuja população 
sofre o impacto da decadência dos garimpos desde os anos 50 
Quase toda a área desta microrregião que está contida na Folha es
tudada é formada por Areias Quartzosas (vide Mapa Exploratório de 
Solos) Sendo uma das microrregiões mais antigas do Estado de Ma
to Grosso, ainda permanece em alguns municípios a tradição de cul
tivar-se milho, mandioca e feijão a nível de subsistência 

A cana-de-açúcar aparece apenas na Microrregião 354 - "Mato 
Grosso" de Goiás em 1970 e 1975, embora existisse em outras 
microrregiões, porém sem nenhuma expressão Em 1975 a área co
lhida aumentou em quase 10% O municfpio que detém praticamen
te toda a área ocupada com cana-de-açúcar é Goianésia Esta cul
tura é explorada pela Sociedade Açucareira Monteiro de Barros, 
com usina e destilaria instaladas no local de cultivo (Ests. 5 VI B e 
5. VIl A) A partir de 1983 a Destilaria Goianésia terá um complexo 

industrial em pleno funcionamento com capacidade de 150.000 l/dia 
de álcool etílico. Vale ressaltar que outros locais, como os municf
pios de ltapuranga e Uruaçu, terão grandes plantios de cana, visando 
também à industrialização para o fornecimento de álcool etílico 

Analisando-se a utilização do espaço agropecuário para o setor re
banhos, conclui-se que os bovinos foram os que mais se destacaram, 
tanto na Folha como um todo como em cada microrregião e muni
cípio Neste período houve um aumento de 89,5% e a maior con
centração nos anos de 1970 e 1975 foi nas Microrregiões 350 -
Alto Tocantins (Est. 5 VIl B), 354 - "Mato Grosso" de Goiás e 
353 - Rio Vermelho e no municfpio de Barra do Garças (Tab. 
5.XXXVIII), correspondendo a 120%, 50,2%, 115,6% e 119,2% de 
aumento, respectivamente (Est 5 VIII A) 

Quanto aos rebanhos suínos e equinos, os aumentos foram da or
dem de 32,6% e 7,5%. As microrregiões que despontaram com 
maior concentração e aumento do rebanho suíno no período foram 
354 - "Mato Grosso" de Goiás (14%), 350 - Alto Tocantins 
(43,1%) e 353- Rio Vermelho (17,1%). 

Quanto aos eqLiinos, predominaram, em termos de concentração, 
nas Microrregiões 354 - "Mato Grosso" de Goiás, 350 -Alto To
cantins, 353 - Rio Vermelho, 348 - Médio Tocantins-Araguaia e 
355 - Planalto Goiano 

No cômputo geral da área em estudo, os rebanhos sofreram um 
aumento da ordem de 75%, ressaltando a grande expansão obtida 
pelos rebanhos bovinos. 

Mediante um confronto entre a utilização do espaço agropecuário 
para lavouras te,mporárias e permanentes e rebanhos, detectou-se 
que a Folha estudada, em termos gerais, encontra-se mais fortemen
te voltada à pecuária do que às lavouras, notando-se o domínio da 
pecuária extensiva, fato constatado quando analisada a estrutura de 
uso atual, complementada por observações in loco 

52 3 3 - Estrutura fundiária 

Com base nas informações dos Censos Agropecuários de 1970 e 
1975, tem-se o estudo da evolução e da situação da estrutura fun
diária da Folha SD 22 Goiás 

Examinados os dados das Tabelas 5.XXXIX e 5.XL, pôde-se 
constatar que em 1970 foram recenseados 53.361 imóveis para uma 
área de 160.708 km 2 e em 1975 a área total cadastrada foi de 
204.41 O km' para 62.028 imóveis declarados Neste período, houve 
um aumento de 8.667 propriedades (16,2%) e 43.702 km 2 de área 
(27,2%) 

Considerando o número das pequenas propriedades, aquelas com 
módulo de O a 100 ha, verifica-se que no ano de 1975 houve um 
aumento de 17,2% em relação a 1970; no módulo de 100 a 500 ha, 
9,8%; no de 500 a 1 000 ha, 25,3%; no módulo 1.000 a 5.000 ha, 
30,6%, e no módulo de mais de 5.000 ha, 43,0% Assim sendo, nota
se que este último módulo superou em números relativos os demais 
Entretanto, as propriedades de O a 100 ha configuram o maior nú
mero de propriedades em 1970 e 1975, com aumento de 5.863 pro
priedades recenseadas. Esta situação é também notada quando se 
observam os percentuais do número de propriedades de cada mó
dulo em função do número total de propriedades recenseadas nos 
dois anos Conclui-se, portanto, que a Folha SD.22 Goiás apresenta 

TABELA 5 XXXVIII 
Utilização do espaço agropecuário (rebanhos 1970-1975) 

Números absolutos e percentuais 

Microrregiões Bovinos Suínos Eqüinos Outros(1) Total 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Médio Tocantins-Araguaia 165 296 83,5 294 506 87,0 13152 6,6 23772 7,0 14180 7,2 11 522 3,4 5 299 2,7 8815 2,6 197 927 100 338615 100 
Serra Geral de Goiás 52 857 74,2 76 552 73;6 7909 11,1 15389 14,8 7 945 11,2 9823 9,4 2 508 3,5 2 315 2,2 71 219 100 104079 100 
Alto Tocantins 631 947 78,8 1 389 698 85,7 125133 15,6 179119 11,0 31 816 4,0 35 592 2,2 13 345 1,6 17 985 1,1 802 241 100 1 622 394 100 
Chapada dos Veadeiros 72904 63,8 105887 63,9 27 500 24,1 46126 27,8 9885 8,7 10039 6,1 3939 3,4 3 653 2,2 114228 100 165 705 100 
Rio Vermelho 381 917 80,9 823 329 88,0 67097 14,2 78589 8,4 14111 3,0 18227 2,0 9 236 1,9 14960 1,6 472 361 100 935105 100 
"Mato Grosso" de Goiás 620 219 71,4 931 325 77,1 206 245 23,7 235035 19,4 34952 4,0 34 848 2,9 7 501 0,9 7 234 0,6 868 917 100 1 208 442 100 
Planalto Goiano 137 435 70,4 265 217 75,6 42077 21,6 66620 1 9,0 13182 6,8 15985 4,6 2405 1,2 2929 0,8 195099 100 350 751 100 
Alto Araguaia Goiano 71405 80,0 105965 84,1 14610 16,4 16570 13,2 2565 2,9 2 675 2,1 626 0,7 762 0,6 89 206 100 125 972 100 
Garças 136804 72,1 235249 82,6 41845 22,1 37 521 13,2 7 921 4,2 9303 3,3 3020 1,6 2 836 0,9 189590 100 284909 100 
Barra do Garças (2) 185741 85,8 407101 88,5 17900 8,3 39025 8,5 9214 4,2 9017 2,0 3693 1,7 4465 1,0 216 548 100 459608 100 
Chapada dos Guimarães (3) 37 346 72,0 90897 76,6 11177 21,5 24 122 20,3 2614 5,0 2 515 2,1 785 1,5 1 082 1,0 51 922 100 118616 100 

Totais 2 493 871 76,3 4 725 726 82,7 574 645 17,6 761 888 13,3 148385 4,5 159 546 2,8 52 357 1,6 67 036 1,2 3 269 258 100 5714196 100 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás e Mato Grosso, 1970-75 (1) Bufalinos, asininos, ovinos, caprinos e muares (2) e (3) Municípios do Estado de Mato Grosso 
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TABELA 5 XXXIX 
Estrutura fundiária- estabelecimentos e área por tamanho, 1970 

Categoria por tamanho de propriedade (ha) 

Micr01 regiões Total % o -20 o/o 20t-- 100 % 100t- 500 % 500 t- 1 000 % 
10001---

% , 5000 % 5000 

Numero de estabelecimentos por categoria de tamanho e percentual 

Médio Tocantins-Araguaia 2732 100 10 0,4 609 22,3 1 486 54,4 410 15,0 206 7,5 11 0,4 

Serra Geral de Goiás 1 045 100 26 2,5 252 24,1 467 44,7 114 10,9 180 17,2 6 0,6 

Alto Tocantins 11 268 100 1 249 11,1 4 351 38,6 4408 39,1 687 6,1 509 4,5 64 0,6 

Chapada dos Veadeiros 3435 100 632 18,4 1 641 47,8 939 27,3 129 3,8 86 2,5 8 0,2 

Rio Vermelho 4842 100 707 14,6 2 002 41,4 1 604 33,1 270 5,6 224 4,6 35 0,7 

"Mato Grosso" de Goiás 16413 100 6127 37,3 7 074 43,1 2821 17,2 243 1,5 144 0,9 4 0,0 

Planalto Goiano 4 730 100 1 439 30,4 1 997 42,2 1 020 21,6 148 3,1 113 2,4 13 0,3 

Alto Araguaia Goiano 777 100 81 10,4 255 32,8 290 37,3 73 9,4 69 8,9 9 1,2 

Garças 4668 100 2 521 54,0 1 067 22,8 607 13,0 203 4,3 224 4,9 46 1,0 

Barra do Garças (1) 1 860 100 280 15,0 586 31,5 507 27,3 173 9,3 202 10,9 112 6,0 

Chapada dos Guimarães (2) 1 591 100 1 005 63,2 269 16,9 147 9,2 59 3,7 79 5,0 32 2,0 

Totais 53361 100 14077 26,4 20103 37,7 14 296 26,8 2 509 4,7 2036 3,8 340 0,6 

Área total do estabelecimento por categoria de tamanho (km 2
) e percentual 

Médio Tocantins-Araguaia 13626 100 1 0,0 380 2,8 4475 32,8 3 276 24,1 3 667 26,9 1 827 13,4 

Serra Geral de Goiás 6399 100 3 0,0 164 2.6 1 239 19,4 895 14,0 3 693 57,7 405 6,3 

Alto Tocantins 35123 100 134 0,4 2 544 7,2 10154 28,9 4949 14,1 10091 28,7 7 251 20,7 

Chapada dos Veadeiros 6426 100 76 1,2 866 13,5 2 300 35,8 964 15,0 1 704 26,5 516 8,0 

Rio Vermelho 16418 100 78 0,5 1 088 6,6 3 777 23,0 1 924 11,7 4 524 27,6 5027 30,6 

"Mato Grosso" de Goiás 14563 100 633 4,4 3352 23,0 5 786 39,7 1 651 11,3 2 642 18,2 499 3,4 

Planalto Goiano 7 857 100 146 1,9 965 12,3 2 228 28,4 1 025 13,0 2448 31,1 1045 13,3 

Alto Araguaia Goiano 3 595 100 8 0,2 141 3,9 693 19,3 518 14,4 1 401 39,0 834 23,2 

Garças 12 244 100 146 1,2 411 3,4 1 407 11,5 1 349 11,0 4 635 37,8 4 296 35,1 

Barra do Garças (1) 36127 100 29 0,1 310 0,8 1 190 3,3 1 105 3,1 3 997 11,1 29496 81,6 
Chapada dos Guimarães (2) 8330 100 47 0,6 96 1,1 342 4,1 392 4,7 1 597 19,2 5856 70,3 

Totais 160 708 100 1 301 0,8 10317 6,4 33 591 21,0 18048 11,2 40399 25,1 57052 35,5 

Fonte: Fundaçào IBGE, Censo Agropecuiuro de Goias e Mato Grosso, 1970 (1) e (2) Municípios do Estado de Mato Grosso 

TABELA 5 XL 
Estrutura fundiária- estabelecimentos e área por tamanho, 1975 

Categoria por tamanho de propriedade (ha) 

Microrregiões Total % o- 20 o/o 201-100 o/o 1 Oüf-- 500 % 500 ....... 1 000 o/o 
1 Oüüf-- o/o f 5000 % 
5000 

Numero de estabelecimentos por categoria de tamanho e percentual 

Médio Tocantins-Araguaia 2664 100 4 0,2 217 8,1 1 424 53,4 612 23,0 383 14,4 24 0,9 
Serra Geral de Goiás 1 389 100 81 5,8 392 28,2 609 43,8 138 10,0 158 11,4 11 0,8 
Alto Tocantins 13345 100 2 818 21,1 3905 29,3 4 938 37,0 879 6,6 714 5,3 91 0,7 
Chapada dos Veadeiros 3989 100 1 705 42,7 1 314 32,9 765 19,2 110 2,8 86 2,2 9 0,2 
Rio Vermelho 6057 100 1 548 25,6 1 852 30,7 1 853 30,6 399 6,6 340 5,6 55 0,9 
"Mato Grosso" de Goiás 17 429 100 7 034 40,4 6 983 40,0 2 930 16,8 306 1,8 167 1,0 9 0,0 
Planalto Goiano 4 766 100 1 100 23,1 2085 43,7 1 216 25,5 193 4,0 155 3,3 17 0,4 
Alto Araguaia Goiano 1 018 100 187 18,4 278 27,3 361 35,5 89 8,7 90 8,8 13 1,3 
Garças 4 570 100 2 699 59,1 726 15,9 609 13,3 218 4,8 257 5,6 61 1,3 
Barra do Garças (1) 3 763 100 1 153 30,6 1 522 40,5 650 17,3 114 3,0 192 5,1 132 3,5 
Chapada dos Guimarães (2) 3038 100 1 790 58,9 640 21,1 339 11,1 87 2,9 118 3,9 64 2,1 

Totais 62028 100 20119 32,4 19924 32,1 15694 25,3 3 145 5,1 2660 4,3 486 0,8 

Área total do estabelecimento por categoria de tamanho (km 2 ) e percentual 

Médio Tocantins-Araguaia 20444 100 o 0,0 149 0,7 4218 20,6 4826 23,6 6 991 34,3 4 260 20,8 
Serra Geral de Goiás 7 405 100 8 0,1 249 3,3 1 678 22,7 1 000 13,5 3 229 43,6 1 241 16,8 
Alto Tocantins 44 862 100 238 0,5 2 257 5,0 11.581 25,8 6 233 13,9 14025 31,3 10528 23,5 
Chapada dos Veadeiros 6435 100 136 2,1 689 10,7 1 919 29,8 836 13,0 1 664 25,9 1 191 18,5 
Rio Vermelho 21 929 100 146 0,7 1 014 4,6 4362 19,9 2832 12,9 6 843 31,2 6732 30,7 
"Mato Grosso" de Goias 15853 100 689 4,3 3316 20,9 5945 37,6 2032 12,8 3109 19,6 762 4,8 
Planalto Goiano 9544 100 129 1,4 1 053 11,0 2719 28,5 1 385 14,5 2 979 31,2 1279 13,4 
Altv Araguaia Goiano 4590 100 17 0,4 161 3,5 911 19,8 616 13,4 1 792 39,1 1 093 23,8 
Garças 14 223 100 133 0,9 331 2,3 1 449 10,2 1 498 10,5 5486 38,6 5326 37,5 
Barra do Garças (1) 39478 100 111 0,3 772 2,0 1 731 4,4 811 2,1 4 376 11,0 31 677 80,2 
Chapada dos Guimarães (2) 19647 100 114 0,6 298 1,5 715 3,6 610 3,1 2 687 13,7 15223 77,5 

Totais 204 41 o 100 1 721 0,8 10 289 5,0 37 228 18,2 22 679 11,1 53181 26,0 79312 38,9 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás e Mato Grosso, 1975 (1) e (2) Municípios do Estado de Mato Grosso 

uma estrutura fundiária caracterizada pela presença de pequenas 
propriedades 

A microrregião detentora do maior número de pequenas proprie
dades, tanto em 1970 como 1975, foi a 354 - "Mato Grosso" de 
Goiás, parte da qual é mostrada na Figura 5 27 As maiores proprie
dades neste período estão inseridas na Microrregião 350 - Alto 
Tocantins e no município de Barra do Garças, este superior à mi
crorregião acima referida (Fig 5.28) 

As duas únicas microrregiões em que não houve predomfnio de 
pequenas propriedades foram a 348 - Médio Tocantins-Araguaia e 
a 349 - Serra Geral de Goiás Nelas a maior concentração de esta
belecimentos observou-se no módulo de 100 a 500 ha (Tabs. 
5.XXXIX e 5.XL) 

Quanto à área total do estabelecimento por categorias de tama
nho, cabe ressaltar que em todas as microrregiões e municípios hou
ve aumento da área recenseada 

USO POTENCIAL DA TERRA/605 
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Grosso· de Goras eGO). Folha SO 22·Z·C Imagem SLAR ot>tida em 1976. 

Em 1970 o municiplo de Barra do Garças se destacava com 
maior parcela de área to tal recenseada, porém superado em 1975 
pela M1crorregião 350 - Alto Tocant 1ns. 

Dos 160.708 km: recenseados em 1970, 35.5% dessa á rea estão 
d1stnbuídos em propnedades com módulos de mais de 5.000 ha e 
7 ,2% em propnedades de O a 100 ha. Nota·se, portanto, uma ten· 
dência de concentração de área nas grandes propriedades. As pro· 
priedades de 1.000 a 5.000 ha detêm 25.1% da área total da Folha, 
sendo a Mrcrorreg•ão 350 - Alto Tocantins possu•dora da maior 
concentração de área. correspondendo a 10.091 km, em 509 pro· 
priedades. Esta microrregião teve também maior participação em 
área concernente ãs propriedades de 100 a 1.000 h a (Tab. 5.XXXI X}. 

Em 1975, foram recenseados 204.410 km 2
• As propriedades com 

módulos de mais de 5.000 ha novamente aparecem com total de 
àrea acima dos dema1s módulos, perfazendo 79.312 km2

, quase 40% 
da área total recenseada e 39% de aumento em relação a 1970. 
Neste mesmo módulo, o mun1cipio de Barra do Garças mais uma 
vez aparece com a maror parte dessa ârea, seguido do munic(pio de 
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Chapada dos Guimarães e da Microrreg1ão 350 - Alto Tocantins 
(Est. 5.VIII B). 

Segundo o cadastramento geral do INCRA no ano de 1972 !Bra· 
sil. INCRA, 1974). foram cadastrados 50.569 imóveis, distribuldos 
da seguinte forma : 4,9% para empresas rurais, 42.8% de minifúndios 
e 52,3% de lat ifúndios por exploração. A percentagem de latifún· 
d ios por extensão não foi possível determinar. 

As Microrregiões 354 - "Mato Grosso" de Goiás e 350 - Alto 
Tocant ins evidenciam, dentro da Folha. o maror número de imóveis 
de características m•nifundiárras, empresas rurais e latifúndiOS por 
exploração. 

Quanto à área, foi cadastrado um total de 364.444 km1 e os 
mun icípios de Barra do Garças e Chapada dos Guimarães participa
ram com 61% deste tOtal, seguidos das Microrregiões 350 - Alto 
Tocantins e 353 - R i o Vermelho, que apresentam as maiores àreas 
em re lação às demais. 

Dentre as categorias de imóveis considerados, os latifúndios por ex· 
ploração predominam com 83,3% e os minifúndios com 2,6% da 
área total (Tab. 5 . XLI ). 



TABELA 5 XLI 
Estrutura fundiária qualitativa, 1972 

Distribuição dos imóveis em número, área e percentual 

Microrregiões Minifúndio Empresas rurais Latifúndio por exploração Latifúndio por extensão Total 

Número % Área/km' % Número % Área/km' % Número % Área/km' % Número % Área/km' % Número % Área/km' O/o 

Médio Tocantins-Araguaia 359 20,0 559 4,1 78 4,4 1962 14,4 1358 75,6 11 097 81,5 - - - - 1 795 100 13 618 100 

Serra Geral de Goiás 179 17,3 113 1,1 8 0,8 16 0,2 844 81,9 9688 98,7 - - - - 1 031 100 9817 100 

Alto Tocantins 4 206 38,2 2 760 5,7 386 3,5 2 596 5,4 6424 58,3 41 753 86,3 1 0,0 1 275 2,6 11017 100 48384 100 

Chapada dos Veadeiros 3253 74,5 972 8,8 36 0,8 113 1,0 1077 24,7 10025 90,2 - - - - 4366 100 11110 100 

Rio Vermelho 1618 35,7 711 3,9 355 7,8 1696 9,2 2 550 56,5 15 240 83,0 1 0,0 709 3,9 4524 100 18 356 100 

"Mato Grosso" de Goiás 7915 51,9 1 532 10,3 1 225 8,0 1 978 13,2 6117 40,1 11430 76,5 - - - - 15 257 100 14940 100 

Planalto Goiano 2085 49,5 543 6,7 176 4,2 520 6,4 1954 46,3 7038 86,9 - - - - 4215 100 8101 100 

Alto Araguaia Goiano 298 32,5 213 4,5 54 5,9 317 6,8 564 61,6 4163 88,7 - - - - 916 100 4693 100 

Garças 1116 45,5 495 3,4 75 3,1 404 2,8 1 263 51,4 13698 93,8 - - - - 2454 100 14 597 100 

Barra do Garças (1) 292 11,5 713 0,6 62 2,5 1461 1,2 2175 85,8 107 244 89,4 5 0,2 10490 8,8 2534 100, 119908 100 
Chapada dos Guimarães (2) 317 12,9 879 0,9 19 0,8 112 0,1 2114 85,9 72 499 71,8 10 0,4 27 430 27,2 2460 100 100 920 100 

Totais 21 638 42,8 9490 2,6 2474 4,9 11 175 3,0 26440 52,3 303 875 83,3 17 0,0 39904 11,1 50569 100 364444 100 

Fonte: Estatísticas Cadastrais- volume 1- INCRA 1972 (1) e (2) Municípios do Estado de Mato Grosso 

5.2.4 - RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL - RESUL
TADOS OBTIDOS 

A Folha SD 22 Goiás compreende 286 770 km 2 , dos quais 
3 743 km 2 representam parte das Microrregiões 335 - Baixada 
Cuiabana e 361 - Brasília, que, embora estejam parcialmente conti
das na área em estudo, não são aqui analisadas (Fig 5. 17) 

Os critérios utilizados para exclusão dessas duas áreas foram ba
seados no fato de o Distrito Federal se constituir de uma única mi
crorregião, encontrando-se a mesma dividida por quatro Folhas, ten
do sido mais conveniente e mais representativo incluir seus estudos 
por completo na Folha SD 23 Brasília, onde aparece inserida sua 
maior parte. 

Com relação à MRH 335, somente parte do município de Cuiabá 
aparece nesta Folha. Assim sendo, o estudo deste município foi in
cluído na Folha SD 21 Cuiabá, onde se encontra a maior parte da 
microrregião. 

Os 283.027 km 2 restantes, que fazem parte do estudo econô
mico, referem-se, portanto, ao somatório de nove microrregiões e 
dois municípios, total ou parcialmente incluídos na Folha Deve-se 
ressaltar, no entanto, que o município de Chapada dos Guimarães, 
em decorrência de ter sua área referente à Folha sem ocupação com 
atividades agropecuárias até meados do ano de 1975, não foi consi
derado neste estudo. Em contrapartida, na análise da Microrregião 
353 - R i o Vermelho optou-se por estudá-la economicamente como 
um todo, sem se considerar que a mesma encontra-se com uma pe
quena parte fora da área da Folha. 

A coleta de informações é feita através dos municípios e poste
riormente agrupada a nrvel de microrregião, Há casos em que alguns 
municípios encontram-se cortados pelos limites da Folha. Quando 
assim ocorre, os dados referem-se ao percentual correspondente à 
área da Folha. Por outro lado, vale ressaltar que aqueles que estão 
contidos com percentuais de área abaixo de 10% não são considera-

dos. Quando do estudo individual de cada microrregião, serão men
cionados os municípios concernentes ao exposto acima. 

Para retratar a evolução do quadro agrário da área em estudo, 
foram utilizados como base os dados estatísticos referentes aos anos 
de 1970 e 1975, anos para os quais são encontradas as informações 
censitárias (IBGE) atualmente disponíveis. 

Com referência ao uso atual, as Tabelas 5.XLII e 5 XLIII resu
mem a utilização das terras no período 1970-75, quando ocorreram 
mudanças significativas, principalmente, nas lavouras temporárias, 
pastagens plantadas, matas naturais e terras produtivas não utili
zadas. 

Observando-se nestas tabelas a situação da coluna de terras pro
dutivas não utilizadas, nota-se que há uma alta concentração destas 
terras nas microrregiões e municípios de modo geral, com exceção 
da Microrregião 353 - Rio Vermelho do ano de 1975. Assim, con
clui-se que existem grandes possibilidades de expansão das áreas cul
tiváveis 

Em 1970 as pastagens naturais predominavam em relação às 
plantadas, destacando-se a Microrregião 350 - Alto Tocantins e o 
município de Barra do Garças. Em 1975 as pastagens naturais ainda 
predominavam sobre as plantadas, mas neste ano já se verificava um 
aumento considerável na maior parte das microrregiões da área com 
pastos plantados. Em relação à Folha, este aumento da área de pas
tos plantados se revela bastante significativo se comparado com as 
áreas de pastos naturais (Tabs 5 X UI e 5 X UII) 

A Tabela 5.XLIV, resultado do mapeamento descrito no item 
5. 1.4 deste relatório, mostra 28 590 km 2 com disponibilidade de 
terras na Classe Agroster e 64.672 km 2 na Classe Mesater. 

A Classe Agriter é a mais representativa, com 60% em relação às 
demais, e a menor área se destina à Classe Lavoter, não chegando a 
1%. A Silvater aparece com 4,4% e a Silvester com 2,6% 

Nota-se a ausência total de área na Classe Plenater, que por defi
nição engloba os recursos que não apresentam limitações ao seu 
aproveitamento 

TABELA 5 XLII 
Caracterização espacial das microrregiões- uso atual, 1970 Áreas em km 2 e percentual 

Total Lavouras* Pastagens* Matas Terras Terras 
Microrregiões 

(a) 
% produtivas não in aprovei-

Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas* Naturais** utilizadas*** táveis** 

Médio Tocantins-Araguaia 16 656 100 104 0,62 21 0,13 378 2,27 5818 34,93 1 0,01 800 4,80 9 295 55,81 239 1,43 
Serra Geral de Goiás 6435 100 11 0,17 2 0,03 50 0,78 1 546 24,02 2 0,03 378 5,88 3316 51,53 1 130 17,56 
Alto Tocantins 58 779 100 948 1,61 63 0,11 3 283 5,59 17 740 30,18 13 0,02 12 400 21,09 22 863 38,90 1469 2,50 
Chapada dos Veadeiros 11 153 100 177 1,59 4 0,04 107 0,96 2479 22,23 8 0,07 750 6,72 6190 55,50 1 438 12,89 
Rio Vermelho 21 037 100 525 2,50 13 0,06 3973 18,89 6 522 31,00 8 0,04 5400 25,67 4387 20,85 209 0,99 
"Mato Grosso" de Goiás 15178 100 1 818 11,98 30 0,20 3114 20,51 5 619 37,02 7 0,05 600 3,95 3664 24,14 326 2,15 
Planalto Goiano 11 743 100 343 2,92 20 0,17 404 3,44 4902 41,74 H 0,15 600 5,11 4 553 38,77 904 7,70 
Alto Araguaia Goiano 2653 100 44 1,66 o 0,00 108 4,07 794 2993 1 0,04 200 7,54 1 506 56,76 - -
Garças 11 029 100 78 0,71 2 0,02 433 3,93 4 512 40,91 2 0,02 550 4,98 4948 44,86 504 4,57 
Barra do Garças (1) 102101 100 123 b,12 5 0,01 1 342 1,31 13373 13,10 1 0,00 32 200 31,54 53910 52,80 1147 1,12 
Chapada dos Guimarães (2) 26263 100 - - - - - - - - - - 14300 54,45 11 941 45,47 22 0,08 

SD 22 Goiás 283027 100 4171 1,47 160 0,06 13192 4,66 63305 22,37 60 0,02 68178 24,09 126573 44,72 7 388 2,61 

Fonte: 'Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás e Mato Grosso, 1970 "Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra do Projeto RADAMBRASIL 
"'Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (1) e (2) Municípios do Estado de Mato Grosso (a) Are a obtida pela Tabela 5 XLIV 
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TABELA 5 XLIII 
Caracterização espacial das microrregiões- uso atual, 1975 Áreas em km" e percentual 

Total Lavouras* Pastagens* Matas Terras Terras 
Microrregiões (a) % produtivas não in aprovei-

Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas* NaturaisH utilizadas*** táveis** 

Médio Tocantins-Araguaia 16656 100 205 1,23 5 0,03 761 4,57 6047 36,31 - - 700 4,20 8699 52,23 239 1,43 
Serra Geral de Goiás 6435 100 73 1,13 3 0,05 128 1,99 1 509 23,45 - - 350 5,44 3 242 50,38 1130 17,56 
Alto Tocantins 58 779 100 1 898 3,23 80 0,14 12 213 20,78 19581 33,31 - - 7 500 12,76 16038 27,28 1469 2,50 
Chapada dos Veadeiros 11 153 100 299 2,68 6 0,06 59 0,53 2 270 20,35 19 0,17 700 6,28 6362 57,04 1435 12,89 
Rio Vermelho 21 037 100 981 4,66 14 0,07 6502 30,91 8267 39,30 3 0,01 4900 23,29 161 0,77 209 0,99 
"Mato Grosso" de Goiás 15178 100 2 669 17,58 24 0,16 4581 30,18 4 534 29,87 o 0,00 400 2,64 2 644 17,42 326 2,15 
Planalto Goiano 11 743 100 639 5,44 23 0,20 1 601 13,63 4800 40,88 45 0,38 500 4,26 3 231 27,51 904 7,70 
Alto Araguaia Goiano 2653 100 113 4,26 o 0,00 354 13,34 1160 43,73 - - 150 5,65 876 33,02 - -
Garças 11 029 100 93 0,84 2 0,02 759 6,88 4416 40,04 o 0,00 500 4,53 4 755 43,12 504 4,57 
Barra do Garças (1) 102101 100 559 0,55 12 0,01 3 527 3,45 13564 13,29 - - 31000 30,36 52 292 51,22 1 147 1,12 
Chapada dos Guimarães (2) 26263 100 - - - - - - - - - - 14300 54,45 11 941 45,47 22 0,08 

SD 22 Goiás 1283027 100 7 529 2,66 69 0,06 30485 10,77 66148 23,37 67 0,03 61000 21,55 110241 38,95 7 388 2,61 

Fonte: *Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás e Mato Grosso, 1975 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra do Projeto 
RADAMBRASI L ***Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (1) e (2) Municípios do Estado de Mato Grosso (a) Are a obtida pela 
Tabela 5 XLIV 

TABELA 5 XLIV 
Área em km 2 das classes de capacidade de uso da terra 

~ 
Plena ter Lavoter Agriter Mesa ter Agroster S1lvater Silves ter Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto q, Absoluto % Absoluto % Absoluto % s 

Médio Tocantins-Araguaia - - - - 10068 60,4 5 854 35,2 195 1,2 300 1,8 239 1,4 16656 100 
Serra Geral de Goiás - - 51 0,8 4023 62,5 511 7,9 284 4,4 436 6,8 1 130 17,6 6435 100 
Alto Tocantins - - 302 0,5 45 611 77.6 5 683 9,7 2719 4,6 2 995 5,1 1 469 2,5 58 779 100 
Chapada dos Veadeiros - - - - 6211 55,7 686 6,1 699 6,3 2119 19,0 1 438 12,9 11 153 100 
Rio Vermelho - - 65 0,3 14 882 70,8 2 343 11,1 2658 12,6 880 4,2 209 1,0 21 037 100 
"Mato Grosso" de Goiás - - 1760 11,6 10142 66,8 1311 8,6 539 3,6 1100 7,2 326 2,2 15178 100 
Planalto Goiano - - 70 0,6 6477 55,2 1 089 9,3 600 5,1 2 603 22,1 904 7,7 11 743 100 
Alto Araguaia Goiano - - - - 1 739 65,5 296 11,2 606 22,8 12 0,5 - - 2653 100 
Garças - - - - 2 225 20.2 882 8,0 7181 65,1 237 2,1 504 4,6 11 029 100 
Barra do Garças (1) - - - - 48 638 47,6 40172 39,4 10539 10,3 1 605 1,6 1 147 1,1 102101 100 
Chapada dos Guimarães (2) - - - - 19.364 73,7 5.148 19,6 1.519 5,8 210 0,8 22 0,1 26.263 100 

Subtotal - - 2 248 0,8 169 380 59,9 63975 22,6 27 539 9,7 12497 4,4 7 388 2,6 283027 100 

Município de Cuiabá (parcial) (3) - - - - 908 38,3 410 17,3 1 051 44,4 - - - - 2369 100 
Distrito Federal (parcial) (4) - - 8 0,6 917 66,7 287 20,9 - - 70 5,1 92 6,7 1 374 100 

Totais - - 2 256 0,8 171 205 59,7 64 672 22,5 28590 10,0 12 567 4,4 7 480 2,6 286 770 100 

Fonte: Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis- DUPOT!Projeto RADAMBRASIL (11 e (2) Municípios do Estado de Mato Grosso (3) e (4) Áreas 
não consideradas na análise 

As culturas selecionadas como as mais representativas em função 
de área colhida para as nove microrregiões e o município de Barra 
do Garças foram: arroz, cana-de-açúcar, milho, feijão, mandioca e 
milho x feijão intercalado (temporárias) e banana e café (permanen
tes). Na Tabela 5.XLV estão contidos os coeficientes técnicos para 
cada uma das culturas, referentes a absorção de mão-de-obra, ex
pressos sob a forma h/d/ha !considerando-se 200 dias efetivamente 
trabalhados em um ano) 

Os índices tecnológicos ou médias ponderadas dos coeficientes 
técnicos das culturas temporárias e permanentes em relação às suas 
respectjvas áreas colhidas são encontrados a nível de MRH e municí
pio nas Tabelas 5.XLVI e 5.XLVII 

A quantificação dos índices tecnológicos para os rebanhos foi 
feita somente em função do rebanho bovino, que representa mais de 
70% do efetivo Os índices 0,3 e O, 1 h/km 2 aceitos admitem uma 
demanda de força de trabalho de 1 homem para cada 300 unidades 
de animais para a pecuária de corte, de acordo com a capacidade 
média de suporte, 1 e 0,2 UA/ha para pastos plantados em regime 
extensivo e nos pastos naturais, respectivamente. 

Os índices aceitos para exploração de matas plantadas (3 h/km 2
) 

e naturais (0, 1 e 0,2 h/km 2
) foram calculados considerando-se como 

atividade do setor apenas o corte das árvores, segundo os seguintes 
parâmetros: 
-número de árvores/homem/ano 
-número de anos de crescimento até o ponto de corte . 
-densidade de árvore/ha para matas plantadas . 
-densidade de árvores/ha para matas naturais , . , , 

800 
10 

250 
, 16 

Por último, a análise da Tabela 5.XLVIII refere-se à população 
economicamente ativa nos setores da agricultura, indústria e outras 
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TABELA 5 XLV 
Coeficientes técmcos das culturas temporárias e permanentes (h/d/ha) 

Preparo Preparo Plantio Tratos Colheita 
Culturas Total da área do solo culturais 

(1) (2) (2) (3) (3) 

Arroz 50 1 6 2 26 15 
Cana~de-açucar 80 1 4 10 35 30 
Milho 19 1 3,9 1 5,7 7,4 

Temporárias Feijão 32 1 11,5 3,5 11 5 
Mandioca 55 1 2 7 15 30 
Milho x feijão 47 1 11,5 4,5 16,6 13,4 

Permanentes 
Banana 24 1 2 1,3 12,3 7,4 
Café 57,1 1 0,1 1 32 23 

Fonte: Preparado com base nos sistemas de produção de extensão ayrícola Boletim 
e/ou C~rculares nos 146, 48, 36, 07, 113, 111, 220, 212, 43, 138, 1 07 ( 1) Operação 
considerada permanente drluída em 15 anos (2) Diluída no numero de anos de vida 
comercial da cultura: banana 4: café 16; temporárias I (3) Média dos anos de vida 
comercial da cultUia 

atividades para os anos de 1970 e 1975, cabendo ressaltar que hou
ve mudanças pouco significativas neste período. 

A Folha como um todo teve aumento da PEA nos três setores 
de atividade em 11, 1%, sendo que o setor agrícola apresentou o 
maior contingente em relação aos demais. É este setor responsável 
por deter o maior número de pessoas da PEA, seguido dos setores 
terciário e secundário (indústria) 

Com exceção da Microrregião 354 - "Mato Gtosso" de Goiás, as 
outras, juntamente com o município de Barra do Garças, tiveram 
aumento da população economicamente ativa em todos os setores 
de atividade no qüinqüênio em estudo. Esta microrregião, embora 



TABELA 5 XLVI 
Área colhida e índices tecnológicos para as culturas temporárias, 1970-75 

~' 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970-75 

Arroz Milho Feijão Mandioca Milho x feijão Cana-de-açucar Índices 
Total tecnológicos* 

25 10 16 28 24 40 (h/ano/km 2) 

Médio Tocantins-Araguaia 82 154 3 18 1 1 1 o 40 22 - - 127 195 23,9 
Serra Geral de Goiás 25 67 3 20 2 9 5 2 15 16 - - 50 114 22,6 
Alio Tocantins 577 839 103 106 24 24 5 2 218 190 - - 927 1 161 23,1 
Chapada dos Veadeiros 109 183 8 15 5 5 3 o 78 99 - - 203 302 23,8 
Rio Vermelho 303 479 58 61 3 9 2 1 82 98 - - 448 648 23,1 
"Mato Grosso" de Goiás 1 288 1 858 58 113 39 37 7 3 597 587 39 43 2028 2 641 24,3 
Planalto Goiano 170 358 11 30 9 16 1 o 139 153 - - 330 557 23,7 
Alio Araguaia Goiano 59 85 13 11 1 2 1 o 21 24 - - 95 122 23,0 
Garças 180 165 41 29 74 30 2 1 57 56 - - 354 281 21,7 
Barra do Garças (2) 86 297 23 43 4 5 1 2 31 33 - - 145 380 22,6 

Totais 2879 4485 321 446 162 138 28 11 1 278 1 278 39 43 4 707 6401 23,6 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás e Mato Grosso, 1970-75 'Média ponderada dos coeficientes técnicos (1) Área colhida em km' (2) Municrpio do Estado 
de Mato Grosso 

TABELA 5 XLVII 
Área colhida e índices tecnológicos para as culturas permanentes, 1970-75 

MO~'> 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970-75 

Banana Café Índices 
Total tecnológicos* 

12 28 (h/ano/krn') 

Médio Tocantins-Araguaia 1 1 - - 1 1 12 o 
Ser r a Geral de Goiás 2 2 o o 2 2 12 o 
Alto Tocantins 31 29 7 2 38 31 139 
Chapada dos Veadeiros 3 4 o o 3 4 12 o 
Rio Vermelho 6 3 o o 6 3 120 
Mato Grosso de Goiás 11 6 8 5 19 11 190 

Planalto Goiano 12 6 1 4 13 10 158 
Alto Araç]uaia Goiano o 1 - o o 1 12 o 
Garças 2 1 o o 2 1 120 
Barra do Garças (2) 1 2 - o 1 2 120 

Totais 69 55 16 11 85 66 14 9 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Agropecuário de Goiás e Mato Grosso 1970-75 * Média ponderada dos coeficientes técnicos (1) Área colhida em km 2 (2) Municíp1o do Estado 
de Mato Grosso 

TABELA 5 XLVIII 
População economicamente ativa e setor de dependência 1970~7 5 

Nu meros absolutos e relativos 

Microrregiões 1970 1975 

Total Agricultura (1) Indústria Outras (2) Total Agricultura (1) lndústlia Outras (2) 

Médio Tocantins-Araguaia 5 194 100 4432 85 3 133 26 629 121 6 520 100 5546 85 1 168 26 806 12,3 
Se na Geral de Goiás 1 543 100 1337 86 7 56 36 150 97 1 799 100 1 559 86,6 66 3,7 174 9,7 
Alto Tocantins 52 472 100 39 467 75,2 2 928 56 10077 19 2 60994 100 45 568 74 7 3527 5,8 11 899 19,5 
Chapada dos Veadei ros 6 744 100 5 778 85 7 336 50 630 93 8016 100 6867 85 7 400 5,0 749 9,3 
R1o Vermelho 26 201 100 19 346 738 1 698 65 5157 19 7 26834 100 19 792 73,8 1 748 55 5294 19,7 
Mato Grosso de Goiás 76 749 100 55088 718 4 879 64 16 782 21 8 71 351 100 50800 71,2 4655 6,5 15896 22,3 

Planalto Goiano 18 703 100 15 179 81 2 1 080 58 2444 13,0 19 669 100 15979 81,2 1137 5,8 2 553 13,0 
Alto A1aguaia Goiano 2 432 100 1 653 680 265 109 514 21,1 3 011 100 1 925 64,0 377 12,5 709 23,5 
Garças 4376 100 2 636 603 1 179 269 561 128 11 962 100 7 826 65.4 2 683 22,4 1 453 12 2 
Barra do Garças (3) 7 958 100 5672 71,3 548 69 1 738 21,8 14663 100 10323 70.4 996 6,8 3344 22,8 

SD 22 Goic•s 202 372 100 150 588 74 4 13102 65 38682 191 224 819 100 166185 73,9 15 757 7,0 42 877 19,1 

Fonte: Fundação IBGE, Censo Demográfico de 1970 e estimativas para 1975 com base no Censo Demográfico de 1970 e Sinopse Preliminar de 1980 (1) Inclui também pecuária, 
silvicultura. extração vegetal, caça e pesca (2) Inclui também comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, administração publica e outras atividades (3) 
Município do Estado de Mato Grosso 

tenha sofrido declínio do seu efetivo, concentra a maior população 
nos três setores, com 37,9%, em 1970 e 31,7% em 1975 da popula
ção total 

Este fato foi enfatizado quando do estudo das Tabelas 5 XXXIV 
e 5 XXXV 

Quanto à Microrregião 350 - Alto Tocantins, detém 26% e 
27,1% da população economicamente ativa total em 1970 e 1975, 
respectivamente 

Como pode ser observado, só essas duas microrregiões detêm 
mais de 50% da população ativa total e o setor agrícola participa 
com a maior concentração da PEA neste setor, sendo as mais rurali
zadas (Tab 5 XLVIII). Neste mesmo setor é também significativa a 
participação das Microrregiões 353- Rio Vermelho e 355 - Planal
to Goiano e do município de Barra do Garças. 

Os dados apresentados a seguir referem-se a cada microrreg1ao e 
município e à Folha como um todo, no que diz respeito às estrutu
ras de uso atual e potencial, em análise conjunta com seus respecti
vos índices tecnológicos e população economicamente ativa do setor 
agrícola. 

A representação estrelar das Figuras 5.29 e 5.30 demonstra de 
forma simples a situação geral das microrregiões, do municfpio de 
Barra do Garças e da Folha nos anos de 1970 e 1975, respectiva
mente 

Observem-se os dados correspondentes às Figuras 5.29 e 5.30, 
em que todas as microrregiões e o único município representado si
tuam-se muito abaixo da linha de equilíbrio de uso, indicando um 
subuso de forma bastante acentuada. 
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Fig 5 29- Representação estrelar dos coeficientes de uso, de excesso e de saturaçao segundo as microrregiões e município- 1970 

Por outro lado, todas as microrregiões apresentam excedente po
pulacional em relação ao máximo absorvível fora da faixa de rendi
mentos decrescentes, com exceção do município de Barra do Garças 
(Fig. 5.29). Esta situação se inverte em relação à Figura 5.30, com 
exceção da Microrregião 337 - Garças, que em 1975 ainda perma
necia com excedente em proporções bastante significativas. 

Finalmente, todas as microrregiões e o município em considera
ção encontram-se com os coeficientes de saturação bastante satisfa
tórios, tornando-se evidentes possibilidades favoráveis à absorção de 
um grande contingente populacional. 

5.2.4.1 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 348 - Mé-
dio Tocantins-Araguaia (GO) 

Perfazendo 5,8% da área estudada, que correspondem a 
16.556 km 2

, esta microrregião localiza-se a norte-nordeste da Folha 
SD.22 Goiás (Fig. 5.17) Dos quatro municípios que a compõem, 
apenas Gurupi não se encontra incluído nesta análise, por ter uma 
área pouco significativa abrangida pela Folha. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 5.XLI X, refe
rentes às suas estruturas de uso atual e potencial, verifica-se que em 
1970 o percentual realmente usado (soma das culturas temporárias e 
permanentes, pastos e matas plantados) é pequeno (3,03%) quando 
comparado com a superfície total da microrregião, que em grande 
parte (56%) ·está abrangida por áreas potencialmente produtivas po
rém não utilizadas. 

Apesar de em 1975 poder-se detectar um incremento acentuado 
no que diz respeito às culturas de um modo geral, esse percentual 
ainda se mantém bem abaixo das possibilidades que a área oferece. 
Esta situação fica bem mais evidente quando comparado o percen· 
tua! acima mencionado (3,03%) com a soma das Classes Plenater, 
Lavoter, Agriter e Mesater (12.422 km2 ou 74,6% da área total), 
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que "grosso modo" corresponde à disponibilidade determinada pelo 
mapeamento da capacidade de uso para essa final idade, conforme 
explicitado na primeira parte deste capítulo. 

A análise anterior evidencia claramente as grandes possibilidades 
de expansão oferecidas pela região, que pode ser ainda considerada 
como de fronteira agrícola. 

A relação dos dois parâmetros, de força de trabalho denominados 
de requerimento atual ou quantidade de mão-de-obra demandada 
pela estrutura de uso atual, quando considerada a tecnologia vigen
te, e de requerimento potencial ou quantidade de mão-de-obra que 
seria demandada pela microrregião, caso fosse possível sua utiliza
ção, conforme sua capacidade natural (3.595 h/122.371 h~ 0,029), 
denota que, em 1970, apenas foram utilizados 3% do total possível 
em condições de máxima produção e de máxima produtividade da 
força de trabalho ocupada (vide 5.2.2 - Metodologia) Embora no 
período compreendido entre 1970 e 1975 tenha se registrado uma 
intensificação no uso dos recursos naturais renováveis (coeficiente 
de uso em 1975 igual a 0,048), permanece, obviamente, uma mar
gem muito grande, que vem ratificar os resultados da comparação 
efetuada entre a estrutura de uso atual e a potencialmente possível. 

Paradoxalmente, apesar de se registrar essa ampla margem de ca
pacidade não utilizada em 1970, no mesmo ano registra-se um ex
cesso de força de trabalho da ordem de 23,3% (relação entre a ofer
ta atual e a demanda atual: 4.432/3.595 ~ 1,233), significando que 
um equivalente a 837 pessoas economicamente ativas encontrava-se 
sub ou desempregado. Dado o acentuado crescimento <!!Jrícola regis
trado nesse período, não só nesta microrregião como ao longo de 
toda a Folha em análise, este coeficiente de excesso tem involuído 
favoravelmente, de tal forma que já em 1975 torna-se inferior à uni
dade. Destaque-se, no entanto, que a determinação da população 
economicamente ativa para este ano é pouco segura, de forma que 
pode ter acontecido uma subestimativa desse parâmetro. Conseqüen-
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Fig 5 30- Representação estrelar dos coeficientes de uso, de excesso e de saturação segundo as microrregiões e município- 1975 

temente, seria preferível considerar esta microrregião em equilíbrio 
no que diz respeito a este coeficiente. 

Por outro lado, a relação entre a oferta atual de mão-de-obra e o 
requerimento potencial (4 432/122.371 = 0,036), que é uma medida 
do grau de saturação real da área, demonstra que não só é possível 
a absorção do excedente detectado pelo respectivo coeficiente, atra
vés de mudanças na estrutura de uso atual em direção à potencial
mente possível, como também é viável a absorção de um contingen
te popu I acionai várias vezes superior ao atual, tal como vem eviden
ciado em 1975, quando o coeficiente de saturação passou a ser 
0,045. 

5.2.4.2 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 349 -Serra 
Geral de Goiás (GO) 

Parcialmente contida a nordeste da Folha SD.22 Goiás, esta micror
região, objeto deste estudo, representada pelos municípios de Paranã 
e Natividade, corresponde a 2,2"/o da área total da Folha. Entre
tanto, apenas o municfpio de Paranã inclui u-se nesta análise, com 
superfície parcial na Folha em apreço. O município de Natividade 
aparece com área pouco significativa, optando-se por excluí-lo desta 
análise (Fig. 5.17). 

A Tabela 5. L apresenta uma estrutura de uso com aumentos sig
nificativos no período de 1970 a 1975, principalmente para as cul
turas temporárias e pastos cultivados. Verifica-se que as terras pro
dutivas não utilizadas em disponibilidade perfazem um total de 51% 
da área em estudo. Logicamente que esta situação denota grandes 
possibilidades de expansão do setor agrícola. 

A estrutura de uso potencial revela 4.355 km2 (68%) aptos para 
agricultura em geral, correspondentes às Classes Lavoter, Agriter e 
Mesater, e 3,6% para pastos cultivados, enquanto a estrutura de uso 
atual apresenta pouca particip_ação dessa categoria na atividade agrí
cola, mesmo considerando o excessivo aumento registrado entre 

1970 e 1975. Situação oposta identifica-se nos pas~os cultivados, o 
que, em 1975, aproxima bastante sua área em relação à potencial
mente possível nesta atividade. 

As relações oferta atual-requerimento atual de mão-de-obra, que 
definem o coeficiente de excesso (2,56 no ano de 1970), demons
tram um acentuado excesso de mão-de-obra, isto é, a força de traba
lho atuante na microrregião é consideravelmente superior ao máxi
mo necessário em condições de máxima produção e produtividade. 
Situação totalmente oposta nota-se no ano de 1975, em que o coe
ficiente de excesso (0,802) permite aceitar equilíbrio, mesmo levan
do em consideração que a oferta atual está com 386 pessoas a me
nos da quantidade máxima de pessoas que deveriam trabalhar no se
tor agrícola, com máximo de produção e produtividade. 

Os coeficientes de uso e de saturação, tanto em 1970 como 
1975, são os mais baixos em relação às demais microrregiões, como 
pode ser observado nas Figuras 5.29 e 5.30. Assim, conclui-se exis
tirem alto grau de subuso e baixíssima utilização da área a ser ex
plorada. 

5.2.4.3 - Análise da Microrregião Homogênea 350 - Alto Tocan
tins (GO) 

Localizada no centro-leste da Folha SD.22 Goiás, corresponde a 
58.779 km 2 (20,5%) da Folha em apreço. 

A Tabela 5.LI, no que se refere à estrutura de uso atual, de
monstra, no perfodo de 1970 a 1975, um aumento bastante signifi
cativo das culturas temporárias e permanentes, principalmente os 
pastos cultivados, 5,59% em 1970 e 20,78% em 1975, da área total 
em estudo. 

Embora tenha havido redução em 11,6% das terras produtivas 
não utilizadas, a cifra de 16.038 km2 em 1975 indica grandes possi
bilidades para um maior incremento do setor agrícola. 
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TABELA 5 XLIX 
Análise de par1e da Microrregião Homogênea 348- Médio Tocantins-Araguaia (GO) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') indice Requerimento de máo*de·obra 

Discriminação 
tecnológico (h/ano) 
h/ano/km' 

1970 ~b 1975 ')i, (1) 1970 % 1975 ?h 

Culturas temporárias* 104 0,62 205 1,23 23,9 2485 69,13 4899 82,59 
Culturas permanentes* 21 0,13 5 0,03 12,0 252 7,01 60 1,01 
Pastos cultivados* 378 2,27 761 4,57 0,3 113 3,14 228 3,84 
Pastos naturais* 5818 34,93 6047 36,31 0,1 582 16,19 605 10,20 
Matas plantadas* 1 0,01 - - 3,0 3 0,08 - -
Matas naturais** 800 4,80 700 4,20 0,2 160 4,45 140 2,36 
Terras produtivas não utiliz *H 9 295 55,81 8699 52,23 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 239 1,43 239 1,43 - - - - -
Total 16656 100 16 656 100 - 3 595 100 5 932 100 

Fonte: *Fundação IBGE, Censo Agropecuário 1970-75 "Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra do 
Projeto RADAMBRASIL *"Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (1) Média 
aritmética dos índices tecnológicos de 1970-75 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Índice Req potencial Classes de capacidade de uso potencial (km') 
Categorias 

tecnológico de mão-de-obra 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta a tua I de 
mão-de-obra 

4432 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
3595 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

122.371 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silva ter Silvester Total 

1970 

- - - - - - - -
- - 10068 - - - - 10068 
- - - 2 354 - - - 2 354 
- - - 3 500 195 - - 3 695 
- - - - - 300 - 300 
- - - - - - 239 239 

- - 10068 5854 195 300 239 16 656 

População economicamente ativa e setor de dependência, 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 4432 85,33 5546 85,06 
lndustria 133 2,56 168 2,58 
Outras (2) 629 12,11 806 12,36 

Total 5194 100 6 520 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extra
ção vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, ar
mazenagem, sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

Oferta atual de 

% 

-
60,5 
14,1 
22,2 

1,8 
1,4 

100 

1975 

Coeficiente 
mão-de-obra 

Coeficiente 5546 
de de 

excesso excesso 
1,233 Coeficiente 0,935 

de Requerimento 
saturação atual de 

Coeficiente 
0,036 mão-de-obra 

Coeficiente 
de 5932 

de 
uso uso 

0,029 0,048 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

122.371 
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(h/km 2) (h/ano) 

23,9 -
12,0 120816 

0,3 706 
0,1 369 
1,6 480 
- -
- 122 371 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,045 



TABELA 5 L 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 349 - Serra Geral de Goiás (GO) 

Estrutura de uso e requerimento de mão·de·obra atuais, 1970·75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mão-de·obra 
tecnológico (h/ano) 

Discriminação h/ano/km' 
1970 % 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 11 0,17 73 1,13 22,6 248 47,51 1 650 84,83 
Culturas permanentes* 2 0,03 3 0,05 12,0 24 4,60 36 1,85 

Pastos cultivados* 50 0,78 128 1,99 0,3 15 2,87 38 1,96 

Pastos naturais* 1 546 24,02 1 509 23,45 0,1 154 29,50 151 7,76 
Matas plantadas• 2 0,03 - - 3,0 6 1,15 - -
Matas naturais** 378 5,88 350 5,44 0,2 75 14,37 70 3,60 
ierras produtivas não utiliz.*** 3316 51,53 3 242 50,38 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 1 130 17,56 1130 17,56 - - - - -

Total 6435 100 6435 100 - 522 100 1 945 100 

Fonte: *Fundação IBGE, Censo Agropecuário 1970·75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
do Projeto RADAMBRASIL ***Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (1) Média 
aritmética dos índices tecnológicos de 1970·75 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão·de·obra 

1 337 

Requerimento 
atual de 

mão·de·obra 
522 

Requerimento 
potencial de 
mão·de·obra 

53594 

Estrutura de uso e requerimento de mão·de·obra potenciais, 1970·75 (em km' e homens/ano) 

Índice Classes de capacidade de uso potencial (km') tecnológico 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silva ter Siivester Total % (h/km') 

1970 

- 51 - - - - - 51 0,8 
- - 4023 281 - - - 4304 66,9 
- - - 230 - - - 230 3,6 
- - - - 284 - - 284 4,4 
- - - - - 436 - 436 6,8 
- - - - - - 1 130 1130 17,5 

51 4023 511 284 436 1130 6435 

População economicamente ativa e setor de dependência, 1970·75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 1337 86,65 1 559 86,66 
lndustria 56 3,63 66 3,67 
Outras (2) 150 9,72 174 9,67 

Total 1543 100 1 799 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extra· 
çao vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, ar· 
mazenagem, sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

Oferta atual de 

100 

1975 

Coeficiente mão·de·obra Coeficiente 
de 1559 de 

excesso excesso 
2,561 0,802 

Coeficiente Requerimento 
de atual de 

saturação mão·de-obra 
0,025 1945 

Coeficiente Coeficiente 
de de 
uso Requerimento uso 

0,010 potencial de 0,036 
mão·de-obra 

53594 

22,6 
12,0 

0,3 
0,1 
1,6 
-
-

Req potencial 
de mão·de·obra 

(h/ano) 

1 152 
51 648 

69 
28 

697 
-

53594 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,029 
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TABELA 5 LI 
Análise da Microrregião Homogênea 350- Alto Tocantins (GO) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mão-de-obra 
tecnológico (h/ano) 

Discriminação h/ano/km' 
1970 % 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 948 1,61 1 898 3,23 23,1 21899 78,06 43844 84,19 
Culturas permanentes* 63 0,11 80 0,14 13,9 876 3,12 1112 2,13 
Pastos cultivados* 3283 5,59 12 213 20,78 0,3 985 3,51 3664 7,04 
Pastos naturais* 17 740 30,18 19 581 33,31 0,1 1774 6,32 1958 3,76 
Matas plantadas• 13 0,02 - - 3,0 31! 0,14 - -
Matas naturais** 12400 21,09 7 500 12,76 0.2 2480 8,84 1 500 2,88 
Terras produtivas não utiliz *** 22863 38,90 16038 27,28 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 1469 2,50 1 469 2,50 - - - - -
Total 58779 100 58 779 100 28053 100 52078 100 

Fonte:* Fundação IBGE,CensoAgropecuário 1970.75 **Mapas das Divisões de Vegetação(estimativas) e de Uso Potencial da Terra do Projeto 
RADAMBRASI L •-Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis ( 1) Média aritmética dos índices 
tecnológicos de 1970-75 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Sílvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

39467 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km 2 e homens/ano) 

Índice Classes de capacidade de uso potencial (km') 
tecnológico 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Sílvater Silvester Total % 

-
-
-
-
-
-
-

1970 

Coeficiente 
de 

excesso 
1,407 

302 - - - - - 302 0,5 
- 45611 1136 - - - 46 747 79,6 
- - 3247 - - - 3 247 5,5 
- - 1300 2 719 - - 4 019 6,8 
- - - - 2995 - 2 995 5,1 
- - - - - 1 469 1 469 2,5 

302 45611 5683 2 719 2 995 1 469 58 779 100 

População economicamente ativa e setor de dependência, 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 39467 75,22 45 568 74,71 
lndustria 2928 5,58 3 527 5,78 
Outras (2) 10077 19,20 11.899 19,51 

Total 52472 100 60994 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extra
ção vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações. ar
mazenagem, sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de 
mão-de-obra Coeficiente 

45 568 de 
excesso 

0,875 

(h/km') 

23,1 
13,9 

0,3 
0,1 
1,6 
-
-

Req potenc1al 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

6976 
649 783 

974 
402 

4 792 
-

662 927 

Coeficiente Requerimento Coeficiente 
Requerimento de atual de de 

atual de saturação mão-de-obra saturação 
mão-de-obra 0,059 52078 0,069 

28053 
Coeficiente Coeficiente 

de 
Requerimento de 

uso uso Requerimento 
0,042 potencial de 

0,078 potencial de mão·de-obra 
mão-de-obra 662 927 

662 927 
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Neste período é bastante justificável a crescente área com pastos 
plantados, quando observada a Tabela 5.XXXVIII, onde se vê que o 
rebanho bovino aumentou em 120"/o 

Por outro lado, torna-se evidente que pelo menos 19,2% da área 
da Classe Agriter está sendo utilizada com pastos plantados. Ainda 
assim, a estrutura de uso potencial das Classes Plenater, Lavoter, 
Agriter e Mesater soma 38.073 km2 favoráveis para culturas tempo
rárias e permanentes. A estrutura de uso atual revela em 1975 a uti
lização de apenas 5,2% deste potencial 

Em 1970 os coeficientes de uso, excesso e saturação, de um mo
do geral, não se diferenciam muito em comparação com as demais 
microrregiões. Entretanto, neste mesmo ano, registra-se um excesso 
de força de trabalho da ordem de 40,7% (relação entre a oferta 
atual e a demanda atual de mão-de-obra que corresponde a 1,407), 
significando que um equivalente a 11 414 pessoas economicamente 
ativas encontrava-se sub ou desempregado. Com a evolução acentua
da do processo produtivo registrado nesse período na microrregião 
em estudo, este coeficiente de excesso diminuiu sensivelmente, a 
ponto de tornar-se inferior à unidade no ano de 1975. Verifica-se, 
no entanto, que a estimativa que determina a população economica
mente ativa para este ano é pouco segura quando se nota a oferta 
atual com 6 510 pessoas a menos em relação ao requerimento atual, 
podendo ter havido uma subestimativa deste parâmetro. Neste caso, 
é mais coerente considerar esta microrregião em equilíbrio no que 
diz respeito a este coeficiente 

Os coeficientes obtidos, que relacionam a força de trabalho, indi
cam que a microrregião não apresenta uma utilização itensiva de 
seus recursos naturais, haja vista os coeficientes de uso para 1970 e 
1975 serem extremamente baixos Os coeficientes de saturação, 
também baixos, indicam grandes possibilidades no emprego de um 
número muito maior de mão-de-obra na região. 

52 4.4 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 351 - Cha-
pada dos Veadeiros (GO) 

Localizada a leste da Folha SD 22 Goiás, os seus 11.153 km 2 de 
superfície encontram-se distribuídos nos municípios de Cavalcante e 
Niquelândia, ambos parcialmente contidos na Folha objeto desta 
análise (Fig. 5 17) 

A Tabela 5.LII, referente à estrutura de uso atual, demonstra, 
tanto em 1970 como 1975, uma baixa utilização das terras, embora 
tenha havido aumento pouco significante nas áreas de culturas (tem
porárias e permanentes) e matas plantadas e declínio da área de pas
tos plantados no mesmo período 

Na estrutura de uso potencial, verifica-se a inexistência das Clas
ses Plenater e Lavoter, indicadas para uso mais intensivo (lavouras 
temporárias), cuja atividade no ano de 1975 aparece com 299 km 2 

na estrutura de uso atual 
Quanto às áreas aptas para culturas permanentes, Classes Agriter 

e Mesater, o estudo da estrutura potencial sugere a existência de 
6.865 km2

, havendo coerência ao se constatar na estrutura atual 
uma disponibilidade de 6.362 km 2 de terras produtivas não utili
zadas. Conclui-se, portanto, existirem grandes possibilidades de ex
pansão da fronteira agrícola. 

Com relação ao uso com pastagens, verifica-se que, embora a po
tencialidade para pastos naturais seja de 731 km2 , estavam sendo 
utilizados em 1975 2.270 km 2

, ou seja, 1.539 km 2 superior ao que 
potencialmente deveria dedicar-se a esta atividade. Já para os pastos 
plantados, a situação se apresenta quase que equilibrada, ao compa
rarmos as duas estruturas de uso 

O coeficiente de uso ou relação do requerimento atual com o 
potencial define, para esta microrregião no ano de 1970, um índice 
muito aquém do equilíbrio, registrando-se situação claramente eviden
ciada para 1975. 

Quanto ao coeficiente de excesso para 1970 (1,226), com peque
no desvio além da unidade, pode-se aceitar que houve equilíbrio 
neste ano, porém no ano de 1975 a oferta atual de mão-de-obra é 
ligeiramente inferior ao requerimento atual de mão-de-obra, tornan
do-se o coeficiente inferior à unidade, podendo-se considerar esta 
microrregião em equilíbrio. 

O coeficiente de saturação demonstra que a microrregião não es
tá saturada de mão-de-obra e que a oferta atual representa apenas 

6,7% e 8% do tot'll potencialmente necessário para trabalhar ainda 
na faixa dos rendimentos crescentes. 

5.2.4.5 - Análise da Microrregião Homogênea 353 -Rio Vermelho 
(GO) 

Formada pelos municípios de Aruanã, Britânia, Mozarlândia, Goiás, 
ltapirapuã e Jussara (Fig 5.17) ocupa uma área de 21.037 km2

, 

correspondendo a 7,3% da Folha SD 22 Goiás. Esta microrregião, 
localizada ao sul da Folha, é estudada economicamente como um 
todo, embora os municípios de Goiás, ltapirapuã e Jussara possuam 
pequenas superfícies fora da área da Folha em apreço 

Na Tabela 5.LIII, ao se compararem as áreas das classes de capa
cidade, ou seja, a estrutura de uso potencial com a estrutura de uso 
atual, verifica-se que há uma acentuada discordância entre si O ma
peamento das Classes Lavoter, Agriter e Mesater mostra um total de 
15.431 km 2 da área da microrregião com possibilidades de bom de
senvolvimento de lavouras. Entretanto, verifica-se que apenas 4,7% 
estão efetivamente ocupadas com lavouras 

Por outro lado, como os valores percentuais dos pastos cultiva
dos, no ano de 1975, superaram em 22,1% a área potencialmente 
disponível, fica claramente evidenciado que uma parcela das áreas 
da Classe Agriter está sendo utilizada com esta atividade. 

Com relação às pastagens nativas, com 12,6% da área da micror
região potencialmente disponível, estavam sendo utilizados em 1975 
quase 40%, com uma margem bastante superior à que tange à capaci
dade natural indicar a esta atividade 

No decorrer do período em estudo, a redução das terras produ
tivas não utilizadas quase atingiu o limite máximo da sua disponibi
lidade, permanencendo ainda 23% de matas naturais no ano de 
1975 que fatalmente hoje não devem restar nem 10% em relação à 
área da microrregião 

A relação dos dois parâmetros de força de trabalho denominados 
de requerimento atual ou quantidade de mão-de-obra demandada 
pela estrutura de uso atual, quando considerada a tecnologia vigen
te, e de requerimento potencial ou mão-de-obra que seria deman
dada pela microrregião, caso fosse possível sua utilização conforme 
sua capacidade natural (15 231 h/188 125 h= 0,081), denota que, 
em 1970, apenas foram utilizados 8,1% do total possível em condi
ções de máxima produção e de máxima produtividade da força de 
trabalho ocupada (vide 5.2 2 - Metodologia) Embora no período 
compreendido entre 1970 e 1975 tenha se registrado uma intensifi
cação no uso dos recursos naturais renováveis (coeficiente de uso 
em 1975 igual a 0,141), permanece, obviamente, uma margem mui
to grande, que vem ratificar os resultados da comparação efetuada 
entre a estrutura de uso atual e a potencialmente possível 

Paradoxalmente, apesar de se registrar essa ampla margem de ca
pacidade não utilizada em 1970, no mesmo ano registra-se um ex
cesso de força de trabalho da ordem de 27% (relação entre a oferta 
atual e a demanda atual: 19.346 h/15.231 h = 1,270), significando 
que um equivalente a 4.115 pessoas economicamente ativas encon
trava-se sub ou desempregado. Dado o acentuado crescimento agrí
cola registrado nesse período na microrregião em análise, este coefi
ciente de excesso tem involuído favoravelmente, de tal forma que já 
em 1975 torna-se inferior à unidade Destaque-se, no entanto, que a 
determinação da população economicamente ativa para este ano é 
pouco segura, de forma que pode ter acontecido uma subestimativa 
desse parâmetro. Conseqüentemente, seria preferível considerar esta 
microrregião em equilíbrio no que diz respeito a este coeficiente. 

Por outro lado, a relação entre a oferta atual de mão-de-obra e o 
requerimento potencial (19.346h/188.125h=0,103). que é uma 
medida do grau de saturação real da área, demonstra que não só é 
possível a absorção do excedente detectado pelo respectivo coefi
ciente, através de mudanças na estrutura de uso atual em direção à 
potencialmente possível, como também é viável a absorção de um 
contingente populacional várias vezes superior ao atual, tal como 
vem evidenciado em 1975, quando o coeficiente de saturação pas
sou a ser O, 105. 

5_2.4.6 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 354 - "Ma
to Grosso" de Goiás (GO) 

A porção norte desta microrregião (ver relação dos municfpios in
cluídos neste Folha - Fig. 5.17) é uma das mais intensivamente ex-
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TABELA 5 LII 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 351 - Chapada dos Veadeiros (GO) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mão-de-obra 

tecnológico (h/ano) 
Discriminação h/ano/km' 

1970 % 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 177 1,59 299 2,68 23,8 4212 89,35 7 116 93,26 
Culturas permanentes* 4 C,04 6 0,06 12,0 48 1,02 72 0,94 
Pastos cultivados* 107 0,96 59 0,53 0,3 32 0,68 18 0,24 
Pastos naturais* 2479 22,23 2 270 20,35 0,1 248 5,26 227 2,98 
Matas plantadas* 8 0,07 19 0,17 3,0 24 0,51 57 0,75 
Matas naturais** 750 6,72 700 6,28 0,2 150 3,18 140 1,83 
Terras produtivas não utiliz *** 6190 55,50 6362 57,04 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 1.438 12,89 1.438 12,89 - - - - -

Total 11153 100 11 153 100 - 4 714 100 7630 100 

Fonte: • Fundação IBGE, Censo Agropecuário 1970-75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
do Projeto RADAMBRASIL **'Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (1) Média 
aritmética dos índices tecnológicos de 1970-75 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Índice Req potencial Classes de capacidade de uso potencial (km') 
Categorias tecnológico de mão-de-obra 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

5778 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
4 714 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

85849 

Plena ter Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silva ter Silvester Total % 
(h/km') 

1970 

- - - - - - - - -
- - 6211 654 - - - 6865 61,5 
- - - 32 - - - 32 0,3 
- - - - 699 - - 699 6,3 
- - - - - 2119 - 2119 19,0 
- - - - - - 1.438 1.438 12,9 

- - 6211 686 699 2119 1 438 11 153 100 

População economicamente ativa e setor de dependência, 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 5778 85,68 6 867 85,67 
lndustria 336 4,98 400 4,99 
Outras (2) 630 9,34 749 9,34 

Total 6 744 100 8016 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração 
vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazena
gem, sociais, administração pública e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de 
Coeficiente mão-de-obra Coeficiente 

de 6867 de 
excesso excesso 

1,226 0,900 

Coeficiente Requerimento 
de atual de 

saturação mão-de-obra 
0,067 7 630 

Coeficiente Coeficiente 
de 

Requerimento 
de 

uso uso 
0,055 potencial de 0,089 mão-de-obra 

85849 

23,8 
12,0 
0,3 
0,1 
1,6 
-

-
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Ih/ano) 

-
83380 

9 
70 

3390 
-

85849 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,080 



TABELA 5 LI II 
Análise da Microrregião Homogênea 353 - Rio Vermelho (GO) 

Estrutura de uso e requerimento de mão~de·obra atuais, 1970-75 (em km 2 e homens/ano) 

Estrutura de uso (km 2 ) 
indice Requerimento de mão-de-obra 

tecnológico (h/ano) 
Discriminação 

h/ano/km' 
1970 o/o 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 525 2,50 981 4,66 23,1 12127 79,62 22 661 85,21 Culturas permanentes• 13 0,06 14 0,07 12,0 156 1,02 168 0,63 Pastos cultivados* 3 973 18,89 6502 30,91 03 1 192 7,83 1950 7,33 Pastos naturais* 6522 31,00 8 267 39,30 0,1 652 4,28 827 3,11 Matas plantadas• 8 0,04 3 0,01 3,0 24 0,16 9 0,03 Matas naturais** 5400 25,67 4900 23,29 02 1 080 7,09 980 3,69 Tenas produt1vas não utlliz *** 4387 20,85 161 077 - - - - -
Terras inaproveitáve1s"* 209 0,99 209 0,99 - - - - -

Total 21037 100 21 037 100 - 15 231 100 26 595 100 

Fonte: • Fundação IBGE, Censo Agropecuário 1970-75 **Mapas das Oiv1sões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potenc1al da Terra 
do ProJeto RADAMBRASIL ***Resultado da d1ferença entre a área total da microrreg1ão e o somatório das outras vanáveis (1) Média 
aritmét1ca dos índ1ces tecnológicos de 1970-75 

Categonas 

Cultrvável (temporánas) 
Cultrvável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Stlvrcultável 
VrUa silvestre 

Totars 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

19 346 

Requerrmento 
atual de 

mão-de-obra 
15231 

Requerimento 
potencral de 
mão-de-ohra 

188 125 

Estrutura de uso e requenmento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (en1 km 2 e homens/ano) 

Índice 
Classes de capacrdade de uso potencial (km 2) 

tecnológico 

Plena ter Lavoter Agrrter Mesa ter Agroster Silva ter Srlvester Total % (h/km') 

- 65 - - - - - 65 0,3 
- - 14 882 484 - - - 15 366 73,1 
- - - 1 859 - - - 1 859 88 
- - - - 2 658 - - 2 658 12 6 
- - - - - 880 - 880 4,2 
- - - - - - 209 209 1,0 

- 65 14 882 2 343 2 658 880 209 21 037 100 

População economrcamente ativa e setor de dependência. 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependêncra 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agncultura ( 1) 19346 73,84 19 792 73,76 
lndustria 1 698 6,48 1 748 651 
Outras (21 5157 19,68 5294 19,73 

Total 26 201 100 26834 100 

1970 

Coefrcrente 
de 

excesso 
1 270 

Coefrcrente 
de 
uso 

0081 

{ 1 J Parcela consrderada como a oferta atual, inclur também pecuána silvicultura, extração 
vegetal caça e pesca (2) Jnclui coméTcio, servtços. transportes. comuntcações, armaze
nagem sociars admrmstração publrca e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de 
mão-de-obra Coeficiente 

19792 de 
excesso 

0,744 

Coeftctente Requerimento 
de atual de 

saturação mão-de-obra 
0103 26 595 

Coeficiente 
de 

Requerimento uso 
potencial de 0,141 
mão-de-obra 

188125 

23 1 
12 o 
03 
o 1 
1 6 
-

Req potencral 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

1 501 
184 392 

558 
266 

1408 
-

188125 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,105 
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pioradas na reg1ao. Já em 1970, a soma das superfícies ocupadas 
com culturas (temporárias e permanentes), pastos cultivados e matas 
plantadas abrangia quase 33% da superffcie total da microrregião na 
Folha, havendo este percentual evoluído de 48"/o até 1975, com par
ticipação muito significativa das culturas temporárias, como pode 
ser verificado na Tabela 5 LIV. Desta maneira, esta microrregião 
foge completamente, na sua estrutura de uso atual, ao padrão geral 
encontrado na Folha, caracterizado por baixos percentuais de 
ocupação efetiva e alto percentual de terras produtivas não utiliza
das. 

Também sua estrutura de uso potencial, determinada pela capaci
dade natural de seus recursos naturais renováveis, está significativa
mente concentrada (87, 1%) na soma das Classes Lavoter, Agriter e 
Mesater, aptas para serem exploradas com culturas temporárias e 
permanentes, oferecendo uma situação singularmente favorável ao 
desenvolvimento agropecuário 

Assim, apesar de intensivamente explorada, como já manifestado, 
seus coeficientes de uso (0, 179 para 1970 e 0,259 para 1975) deno
tam, ainda, uma ampla margem disponível para a ampliação de suas 
atividades econômicas, podendo, assim, ser facilmente considerada 
como área de fronteira agrl'cola. Por isto mesmo, chama a atenção o 
fato de sua população economicamente ativa ter diminuído no pe
ríodo considerado, bem como também sua população total residen
te. Destaque-se, no entanto, que este comportamento está restrito à 
parte norte da microrregião, que é, precisamente, a abrangida pela 
Folha objeto deste relatório, já que como um todo cresceu perto de 
400 mil habitantes. Esta singular situação encontra uma sustentação 
na mudança estrutural fundiária (Tabs 5.XXXIX e 5.XU, que de
monstra haver registrado uma concentração na posse da terra, com a 
absorção das pequenas propriedades em beneHcio das médias, que 
poderia ter redundado numa expulsão da mão-de-obra para outras 
regiões. Entretanto, a este raciocínio contrapõe-se o acentuado cres
cimento da área cultivada, especialmente a dedicada às culturas tem
porárias totalmente absorvedoras de mão-de-obra. 

Uma análise do coeficiente de excesso mostra com maior evidên
cia a incompatibilidade entre o comentado decréscimo da força de 
trabalho e o crescimento da área cultivada. No caso, este coeficiente 
(relação entre a oferta e o requerimento atuais de mão-de-obra) in
volui de 1,188 em 1970 para 0,756 em 1975. Isto é, em 1970, 
apesar das enormes possibilidades oferecidas pela capacidade natural 
dos recursos, perto de 19% da população dependente do setor so
brevivia ao nível de sub ou desemprego, caracterizando-se uma "po
lítica tipo não faz nem deixa fazer", via controle fundiário, justifi
cada, talvez, pela falta de adequada infra-estrutura. Porém, já em 
1975, a situação inverteu-se a ponto de 50.800 pessoas economica
mente ativas realizarem o trabalho que tecnicamente só poderia ser 
realizado por 67.220 pessoas. Esta discordância demonstra que hou
ve um lapso em um ou na combinação dos seguintes pontos: 
-no crescimento da área cultivada, que na realidade não teria acon
tecido na medida refletida pelos dados censitários; 
-no número de pessoas economicamente ativas dependentes do se
tor primário da economia, que na realidade teria crescido ao invés 
de diminuir; e 
- na tecnologia refletida pelo respectivo índice, tendo sido registrado, 
na realidade, uma mudança significativa no período considerado, 
com introdução de tecnologias substitutivas de mão-de-obra. 

As pesquisas de campo junto a agricultores e extensionistas rati
ficam, embora qualitativamente, o crescimento da área cultivada, de 
forma que é pouco sustentável a formulação do primeiro item. 

O segundo, crescimento da forma ativa do setor agropecuário, é 
também pouco coerente à luz do fato mencionado referente à con
centração das propriedades e, principalmente, por, nesta microrre
gião, estar abrangida a capital do Estado de Goiás e o município de 
Anápolis, que, durante o perfodo considerado, cresceram populacio
nalmente na mesma medida em que decresceu a população da área 
rural concernente à parte da microrregião abrangida pela Folha em 
análise. 

Desta forma, pareceria mais convincente aceitar que a hipótese 
formulada no terceiro item esteja mais próxima da realidade, poden
do, neste caso, ser considerada esta microrregião em equilíbrio no 
que diz respeito ao coeficiente de excesso no ano de 1975. 
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O coeficiente de saturação mostra, como em todos os outros ca
sos, que apenas está comprometida uma quinta parte do potencial 
natural total, havendo, conseqüentemente, condições de quintuplicar 
o produto bruto agropecuário, mesmo quando mantida a tecnologia 
atual 

5 2.4.7 -Análise de parte da Microrregião Homogênea 355- Planal-
to Goiano (GO) 

Com uma área de 11.743 km 2
, esta microrregião, localizada a sudes

te da Folha SD.22 Goiás, abrange os municfpios de Alexânia, Co
rumbá de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, Abadiânia e Luziânia. 
No entanto, estes dois últimos não foram incluídos na análise, por 
terem uma superfície pouco significativa contida na Folha objeto 
deste estudo (F ig. 5. 17). 

Durante o período em estudo as culturas temporárias aumenta
ram em quase 90%, porém as culturas permanentes permaneceram 
inalteradas Somando-se as áreas destas cu I tu ras, referentes ao ano 
de 1975, verifica-se que as mesmas não alcançaram nem 10% da 
área potencialmente apta para estas atividades. Acrescentando a es
tes dados os percentuais referentes às matas naturais e terras produ
tivas não utilizadas, conclui-se que esta microrregião pode ser consi
derada como de fronteira agrícola (Tab. 5. L V) 

Ainda na estrutura de uso, nota-se a evidência em termos de 
quantidade de área utilizada com pastos naturais tanto em 1970 
como em 1975 Neste mesmo ano a área com pastos cultivados au
mentou quatro vezes mais em relação a 1970. Entretanto, compa
rando-se estas duas atividades com as Classes Mesater e Agroster da 
estrutura de uso potencial, constata-se que áreas com vocação ao 
uso agrícola estão sendo ocupadas pela pecuária. 

A relação entre a oferta atual e o requerimento atual de mão-de
obra ( 1 ,645) revela um excesso de força de trabalho, em 1970, da 
ordem de 64, 5%, significando que um equivalente a 5.952 pessoas 
economicamente ativas encontrava-se sub ou desempregado. No en
tanto, este mesmo coeficiente altera-se em 1975 a ponto de atingir 
total equ ilfbrio em relação aos dois parâmetros de força de tra
balho. 

Os coeficientes de uso em 1970 e 1975 denotam que não foram 
utilizados nem 15% do total da mão-de-obra que seria demandada 
pela microrregião, caso fosse possível sua utilização de acordo com 
sua capacidade natural, em condições de máxima produção e de má
xima produtividade da força de trabalho ocupada. 

Os coeficientes de saturação (0, 123 em 1970 e O, 129 em 1975) 
demonstram que é possível a absorção de um contingente popula
cional em torno de oito vezes superior à oferta atual de mão
de-obra 

5.2.4.8 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 356 -Alto 
Araguaia Goiano (GO) 

Esta é a menor área da Folha SD.22 Goiás e está localizada a su
doeste (F ig. 5.17). Sua superffcie inserida na Folha corresponde a 
2.653 km 2

. Esta microrregião abrange os municípios de Aragarças, 
Bom Jardim de Goiás e Montes Claros de Goiás, todos contidos ape
nas parcialmente na superffcie abrangida por esta na Folha em 
apreço. 

Como se pode observar na estrutura de uso atual (Tab. 5.LVI), 
sua participação no processo produtivo no período de 1970 a 1975 
foi significativa, havendo um aumento considerável nas áreas utiliza
das com culturas temporárias, pastos cultivados e naturais. Note-se a 
parcela terras produtivas não utilizadas que em 1970 correspondia a 
1.506 km2

, registrando-se em 1975 uma redução de 58,2%, vindo a 
confirmar as considerações feitas acima. 

Por outro lado, ao comparar as duas estruturas de uso, atual e 
potencial, fica claramente evidenciada a necessidade de uma reorga
nização estrutural. Assim sendo, constata-se que esta microrregião 
ainda não atingiu o estágio máximo de expansão. Este aspecto tor
na-se mais evidente pela análise de seus coeficientes de excesso de 
mão-de-obra, de uso e de saturação, conforme pode ser constatado a 
seguir. 

A rei ação oferta atual-requerimento atual ou coeficiente de ex
cesso de mão-de-obra (1.653 h/1 166 h= 1.418) demonstra a exis
tência, em 1970, de um excedente de força de trabalho 41,8% su-



TABELA 5 LIV 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 354 - "Mato Grosso" de Goiás (GO) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') lndice Requerimento de mão-de-obra 
tecnológico (h/ano) 

Discriminação h/ano/km' 
1970 % 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 1 818 11,98 2669 17,58 24,3 44177 95,24 64857 96,49 
Culturas permanentes* 30 0,20 24 0,16 19,0 570 1,23 456 0,68 
Pastos cultivados* 3114 20;51 4581 30,18 0,3 934 2,01 1374 2,04 
Pastos naturais* 5619 37,02 4534 29,87 0,1 562 1,21 453 0,67 
Matas plantadas* 7 0,05 o 0,00 3,0 21 0,05 o 0,00 
Matas naturais** 600 3,95 400 2,64 0,2 120 0,26 80 0,12 
Terras produtivas não utíliz *** 3664 24,14 2644 17,42 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 326 2,15 326 2,15 - - - - -
Total 15178 100 15178 100 - 46384 100 67 220 100 

Fonte: *Fundação IBGE, Censo Agropecuário 1970-75 ~Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
do Projeto RADAM BRASIL *** Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (1) Média aritmética 
dos índices tecnológicos de 1970-75 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

55088 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
46384 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

259 777 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km') 

Plena ter Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silvater Silvester Total 

- 1 760 - - - - - 1 760 
- - 10142 1182 - - - 11 324 
- - - 129 - - - 129 
- - - - 539 - - 539 
- - - - - 1100 - 1100 
- - - - - - 326 326 

- 1 760 10142 1311 539 1100 326 15178 

População economicamente ativa e setor de dependência, 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 55088 71,78 50800 71,20 
lndustria 4879 6,36 4655 6,52 
Outras (2) 16782 21,86 15896 22,28 

Total 76 749 100 71 351 100 

1970 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extra
ção vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, ar
mazenagem, sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

Oferta atual de 
Coeficiente mão-de-obra 

de 50800 
excesso 

1,188 

Coeficiente Requerimento 
de atual de 

saturação mão-de-obra 
0,212 67 220 

Coeficiente 
de 

Requerimento uso 
0,179 potencial de 

mão-de-obra 
259 777 

Índice 
tecnológico 

% 
(h/km') 

11,6 24,3 
74,6 19,0 

0,9 0,3 
3,6 0,1 
7,2 1,6 
2,1 -

100 -

1975 

Coeficiente 
de 

excesso 
0,756 

Coeficiente 
de 
uso 

0,259 

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

42 768 
215156 

39 
54 

1 760 
-

259 777 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,195 
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TABELA 5.LV 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 355 - Planalto Goiano (GO) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação 
tecnológico (h/ano) 
h/ano/km' 

1970 % 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 343 2,92 639 5,44 23,7 8129 88,10 15144 90,68 
Culturas permanentes* 20 0,17 23 0,20 15,8 316 3,43 363 2,17 
Pastos cultivados* 404 3,44 1 601 13,63 0,3 121 1,31 480 2,87 
Pastos naturais* 4902 41,74 4800 40,88 0,1 490 5,31 480 2,87 
Matas plantadas* 17 0,15 45 0,38 3,0 51 0,55 135 0,81 
Matas naturais** 600 5,11 500 4,26 0,2 120 1,30 100 0,60 
Terras produtivas não utiliz *"'* 4553 38,77 3 231 27,51 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 904 7,70 904 7,70 - - - - -
Total 11 743 100 11 743 100 - 9 227 100 16702 100 

Fonte: *Fundação IBGE, Censo Agropecuário 1970-75 *'Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
do Projeto RADAMBRASIL *"*Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (1) Média 
aritmética das índices tecnológicos de 1970-75 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicu\táve\ 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

15179 

1970 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km') 

Plena ter Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silva ter Silvester Total % 

- 70 - - - - - 70 0,6 
- - 6477 976 - - - 7 453 63,4 
- - - 113 - - - 113 1,0 
- - - - 600 - - 600 5,1 
- - - - - 2603 - 2603 22,2 
- - - - - - 904 904 7,7 

- 70 6477 1 089 600 2 603 904 11 743 100 

População economicamente ativa e setor de dependência, 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 15179 81,16 15979 81,24 
lndustria 1080 5,77 1 137 5,78 
Outras (2) 2444 13,07 2.553 12,98 

Total 18 703 100 19 669 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extra
ção vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, ar
mazenagem, sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de 

Índice 
tecnológico 

(h/km') 

23,7 
15,8 
0,3 
0,1 
1,6 
-

-

Coeficiente mão-de-obra Coeficiente 
de 15979 de 

excesso excesso 
1,645 0,957 

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

1 659 
t 17 757 

34 
60 

4165 
-

123 675 

Coeficiente Requerimento Coeficiente 
Requerimento de atual de de 

atual de saturação mão-de-obra saturação 
mão-de-obra 0,123 16702 0,129 

9227 
Coeficiente Coeficiente 

de de 
uso Requerimento uso Requerimento 0,075 potencial de 0,135 potencial de mão-de-obra 

mão-de-obra 123 675 
123 675 

620/USO POTENCIAL DA TERRA 



TABELA 5 LVI 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 356- Alto Araguaia Goiano (GO) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km 2 e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação 
tecnológico (h/ano) 
h/ano/km' 

1970 % 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 44 1,66 113 4,26 23,0 1 012 86,79 2 599 91,16 
Culturas permanentes* o 0,00 o 0,00 12,0 o 0,00 o 0,00 
Pastos cultivados* 108 4,07 354 13,34 03 32 2,74 106 3,72 
Pastos naturais* 794 29,93 1 160 43,73 0,1 79 6.78 116 4,07 
Matas plantadas* 1 0,04 - - 3,0 3 0,26 - -
Matas natura1s** 200 7,54 150 5,65 02 40 3,43 30 1,05 
Terras produtivas não utiliz *** 1 506 56,76 876 33,02 - - - - -
Terras inaproveitáveis** - - - - - - - - -

Total 2 653 100 2 653 100 - 1 166 100 2 851 100 

Fonte: • Fundação IBGE, Censo Agropecuário 1970-75 •• Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potenc~al da Terra 
do Projeto RADAMBRASIL *** Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras vaf iáveis ( 1 J Média aritmética 
dos índices tecnológicos de 1970-75 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

1 653 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
1166 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

21153 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Índice Classes de capacidade de uso potencial (km') 
tecnológico 

Plena ter Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silvater Silvester Total % 

- - - - - - - - -
- - 1 739 10 - - - 1 749 65,9 
- - - 286 - - - 286 10,8 
- - - - 606 - - 606 22,8 
- - - - - 12 - 12 0,5 
- - - - - - - - -

1739 296 606 12 - 2653 100 

1970 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relat1vo 

Agricultura (1) 1 653 67,97 1 925 6393 
lndustria 265 10,90 377 12,52 
Outras (2) 514 21,13 709 23,55 

Total 2432 100 3011 100 

( 1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silv1cultura extra· 
ção vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, ar· 
mazenagem, sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

Oferta atual de 
Coeficiente mão-de-obra 

de 1925 
excesso 

1,418 

Coeficiente Requerimento 
de atual de 

saturação mão-de-obra 
0,078 2851 

1975 

Coeficiente 
de 

excesso 
0,675 

Coeficiente Coeficiente 
de de 
uso Requerimento uso 

0,055 potencial de 0,135 
mão-de-obra 

21 153 

(h/km') 

23,0 
12,0 

0,3 
0,1 
1,6 
-

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

-
20988 

86 
60 
19 

-
21153 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,091 
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perior ao máximo que a microrreg1ao podia absorver com a mais 
alta produtividade por homem ocupado e com a estrutura e tecnolo
gia vigentes naquele ano. Este mesmo coeficiente de excesso inver
teu-se sensivelmente, de tal forma que já em 1975 torna-se inferior 
à unidade. 

O coeficiente de uso igual a 0,055 denota que em 1970 apenas 
foram utilizados 5,5% do total possível de mão-de-obra absorvível 
pela microrregião Embora tenha se registrado no período em estu
do uma intensificação no uso dos recursos naturais renováveis (coe
ficiente de uso em 1975 igual a 0,135), ainda assim permanece uma 
margem muito grande para chegar ao ponto de equilfbrio entre os 
dois parâmetros de força de trabalho, ou seja, requerimento atual
requerimento potencial de mão-de-obra. 

Em última análise, a relação entre a oferta atual e o requerimen
to potencial de mão-de-obra é uma medida do grau de saturação 
real da área e, neste caso, com os valores 0,078 e 0,091, respectiva
mente para os anos de 1970 e 1975, demonstra grandes possibili
dades de absorção de um contingente populacional várias vezes su
perior à oferta atual de mão-de-obra ou população economicamente 
ativa do setor agrfcola. 

5.2.4.9 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 337 -
Garças (MT) 

Ocupa uma área de 11.029 km 2
, que representam 4% da área da 

Folha SD 22 Goiás, e está formada pelos municípios de General 
Carneiro, Guiratinga, Poxoréo, Tesouro e Torixoreu. Com exceção 
do município de General Carneiro, os demais encontram-se contidos 
parcialmente na Folha, não sendo incluído na análise o municfpio 
de Guiratinga, em virtude de ser pouco significativa sua superfície 
abrangida na Folha em apreço. 

A parte desta microrregião restrita à Folha objeto deste relatório 
corresponde ao espaço geográfico em análise que menos atuação 
obteve no processo produtivo de toda a Folha (Tabs. 5.XLVI e 
5.XLVII) 

Um confronto da estrutura de uso atual com o mapeamento da 
capacidade natural evidencia uma acentuada subutilização dessas 
áreas, pois a superfície abrangida pelas Classes Plenater, Lavoter, 
Agriter e Mesater, as mais indicadas ao uso agrícola, representa 
22,6% do total, enquanto que a estrutura de uso atual revela menos 
de 1% de área ocupada com tal atividade (Tab. 5.LVII) 

A Classe Agroster, potencialmente favorável às pastagens natu
rais, ocupa 65,1% da área total, porém, no período em estudo, no 
que se refere à estrutura de uso atual, esta atividade, embora bastan
te significativa, ocupou apenas 41%, evidenciando-se a utilização de 
somente 62"/o do total potencialmente possfvel. Já para os pastos 
cultivados a situação se apresenta praticamente equilibrada ao com
pararmos as duas estruturas de uso. 

Independente dos 43,1% de terras produtivas não utilizadas, a 
análise anterior evidencia, claramente, grandes possibilidades de ex
pansão oferecidas pela região, que pode ser ainda considerada como 
de fronteira agrícola. 

Tendo este estudo como objetivo fundamental a análise das rela
ções de produtividade da força de trabalho, seguem-se agora os coe
ficientes obtidos que expressam estas relações. 

O coeficiente de uso, que é a relação entre os dois parâmetros 
de forca de trabalho, denominados de requerimento atual de mão
de-obr~ e requerimento potencial de mão-de-obra, apresenta-se mui
to baixo, não alcançando 10% no período em estudo. No entanto, o 
coeficiente de excesso, para o ano de 1975, registra uma grande 
quantidade de pessoas economicamente ativas sub ou desempregada. 
No entanto, destaque-se a possibilidade de esta região, com ativida
de voltada à garimpagem de diamantes, ter sido inclu ida no contin
gente do setor primário, estando parte da população economicamen
te ativa dedicada a essa atividade. Por outro lado, observaram-se nes
ta microrregião algumas lavouras, como o milho e o feijão, desenvol
vendo-se a nfvel de subsistência, cuja capacidade de expansão é mui
to pequena. 

Se faz necessária uma reorganização na estrutura de uso, na ten
tativa de sanar tais problemas, como o aproveitamento da população 
do garimpo, já que o mesmo encontra-se em decadência; a transfor
mação de áreas de cultivos de subsistência em cultivos comerciais, 
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bastando colocar esta oferta atual de mão-de-obra para trabalhar em 
condições de máxima produtividade potencial, com a mesma tecno
logia, possibilitando desta forma a absorção total desse excedente. 

O coeficiente de saturação (0,085 para 1970 e 0,251 em 1975), 
bem abaixo da unidade, demonstra que não só é possível a absorção 
do excedente verificado no ano de 1975 como também é viável o 
emprego de um contingente populacional várias vezes superior ao 
atual. 

5.2.4.10 - Análise de parte do município de Barra do Garças (MT) 

Como já verificado no decorrer deste relatório, este município, bem 
como o de Chapada dos Guimarães, analisado logo em seguida, é 
estudado independente da microrregião a que pertence (F ig. 5.17) 
Tal iniciativa prende-se ao fato destes municípios fazerem parte de 
uma microrregião com superfície muito extensa e a manipulação 
dos dados referentes a área da microrregião contida na Folha SD.22 
Goiás não iria expressar a realidade local 

O município de Barra do Garças, com 102.101 km 2
, correspon

dendo a 35,6% da área da Folha, apresenta uma estrutura de uso 
atual caracterizada pela vocação quase que exclusiva de pecuária ex
tensiva, que se constata ao verificar-se a diferença em termos per
centuais das áreas utilizadas com pastos cultivados e naturais em re
lação às culturas temporárias e permanentes (Tab. 5 LVIII). 

Por outro lado, nota-se uma grande disponibilidade de terras, ha
ja vista que cerca de 80% estão ocupadas por matas naturais e com 
terras produtivas não utilizadas, evidenciando claramente as grandes 
possibilidades de expansão oferecidas pela região, considerada como 
de fronteira agrícola. 

A forma de utilização em confronto com o mapeamento de ca
pacidade natural de uso indica que há uma grande subutilização des
sas áreas, visto que as mais indicadas ao uso agrícola representam 
49,3% do total, enquanto a estrutura de uso atual revela que não 
chegam a 2,0% da área aproveitada para tal fim As pastagens utili
zam cerca de 17% da área, entretanto são realmente indicados 48% 
como aptos ao melhor uso para atividades com pecuária. 

A relação dos dois parâmetros de força de trabalho denominados 
de requerimento atual e de requerimento potencial de mão-de-obra 
(7 802 h/615.054 h = 0,013) denota que em 1970 apenas foi utili
zado J,3% do total possível de mão-de-obra em condições de máxi
ma produção e de máxima produtividade da força de trabalho 
ocupada (vide 5.2.2- Metodologia) No período compreendido en
tre 1970 e 1975 a expansão do setor agrícola foi muito pequena, 
registrando um coeficiente de uso em 1975 igual a 0,030, permane
cendo ainda uma margem muito grande, que vem ratificar os resul
tados da comparação efetuada entre a estrutura de uso atual e a 
potencialmente possível. 

Nenhum dos anos analisados denota a existência de pessoas tra
balhando em níveis de subemprego ou mesmo desempregadas (coefi
ciente de excesso igual a O, 727 e 0,564) Os coeficientes de satura
ção também baixos indicam que este município tem possibilidades 
de absorver um contingente populacional superior a 500 mil pessoas 
sem colocar em risco o equilíbrio ecológico da região. 

5.2 4.11 - Análise de parte do município de Chapada dos Guima-
rães (MT) 

Este município, componente da Microrregião Homogênea 332 -
Norte Mato-Grossense, encontra-se parcialmente abrangido pela Fo
lha SD 22 Goiás, objeto deste relatório. A superfície aqui conside
rada, localizada no extremo oeste (F ig. 5.17), cor responde a 26.263 
km 2

, que representam 18,1% de sua área. 
Até 1975, sua estrutura de uso atual não apresentou manchas 

significativas à escala mapeada de qualquer atividade agropecuária, 
estando mais de 50% de sua área cobertos por matas naturais ainda 
inexploradas, seja do ponto de vista madeireiro, seja do ponto de 
vista de um extrativismo depredador. Esta deve-se, sem dúvida, ao 
fato de estar a região constituída em grande parte (45% aproxima
damente) por Parques e Reservas I ndfgenas e, principalmente, devi
do à ausência de infra-estrutura viária que facilitasse sua ocupação. 
Dessa forma, sua análise restringe-se somente a sua estrutura poten
cial, determinada pelo levantamento da capacidade natural (Tab. 
5. LI X). 



TABELA 5 LVII 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 337 - Garças (MT) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação 
tecnológico (h/ano) 
h/ano/km' 

1970 % 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias• 78 0,71 93 0,84 21,7 1 692 70,12 2018 71,79 
Culturas permanentes* 2 0,02 2 0,02 12,0 24 0,99 24 0,85 
Pastos cultivados* 433 3,93 759 6,88 0,3 130 5,39 228 8,11 
Pastos naturais* 4512 40,91 4416 40,04 0,1 451 18.69 441 15,69 
Matas plantadas• 2 0,02 o 0,00 3,0 6 0,25 o 0,00 
Matas naturais** 550 4,98 500 4 53 0,2 110 4,56 100 3,56 
Terras produtivas não utiliz *** 4948 4486 4 755 4312 - - - - -
Terras tnaproveitâveis** 504 4,57 504 4,57 - - - - -
Total 11029 100 11 029 100 - 2413 100 2811 100 

Fonte: • Fundação IBGE, Censo Agropecuario 1970-75 ··Mapas das D1v1s6es de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
do Projeto RADAMBRASIL ***Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras vanáveis (1) Média 
aritmética dos índices tecnológicos de 1970-75 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenc1a1s 1970-75 (em km2 e hOmens/ano) 

Índice Req potencial Classes de capac1dade de uso potenc1al (km 2
) 

Categorias tecnofóg i co de mão-de-obra 

Cultivavel (temporarias) 
Cultivavel (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

2 636 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
2413 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

31162 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster S1lvater Silves ter Total % 

1970 

- - - - - - - - -
- - 2 225 265 - - - 2490 22 6 
- - - 617 - - - 617 56 
- - - - 7 181 - - 7 181 651 
- - - - - 237 - 237 2 1 
- - - - - - 504 504 4,6 

- - 2 225 882 7 181 237 504 11029 100 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relat1v0 Absoluto Relattvo 

Agricultura (1) 2 636 60,24 7 826 65,42 
lndustria 1 179 26,94 2 683 2243 
Outras (2) 561 12.82 1 453 12,15 

Total 4376 100 11 962 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual me/ui também pecuána, silvicultura, extração 
vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações. arma
zenagem, sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de 

(h/km'l 

21 7 
12 o 

0,3 
o 1 
1 6 
-
-

Coeficiente mão-de-obra Coeficiente 
de 7 826 de 

excesso excesso 
1,092 2,784 

Coeficiente Requerimento 
de atual de 

saturação mão-de-obra 
0,085 2811 

Coeficiente Coeficiente 
de de 
uso Requerimento 

uso 
0,077 potencial de 

0,090 mão-de-obra 
31 162 

(h/ano) 

-
29880 

185 
718 
379 
-

31 162 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,251 
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TABELA 5 LVIII 
Análise de parte do município de Barra do Garças (MT) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km 2 e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mã<rde-obra 
tecnológico (h/ano) 

Discriminação h/ano/km' 
1970 ')b 1975 % (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias• 123 0,12 559 0,55 22,6 2 780 35,63 12 633 69,07 
Culturas permanentes* 5 0,01 12 0,01 12,0 60 0,77 144 0,79 
Pastos cultivados* 1342 1,31 3527 3,45 0,3 402 5,15 1 058 5,78 
Pastos naturais* 13373 13,10 13564 13,29 0,1 1 337 17,14 1 356 7 41 
Matas plantadas• 1 0,00 - - 3,0 3 0,04 - -
Matas naturais** 32200 31,54 31 000 30,36 0,1 3 220 41 27 3100 16,95 
Terras produtivas não utiliz *** 53910 52,80 52 292 51,22 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 1.147 1,12 1 147 1,12 - - - - -

Total 102101 100 102101 100 - 7 802 100 18291 100 

Fonte: • Fundação IBGE, Censo Agropecuáno 1970-75 .. Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
do Projeto RADAMBRASIL ***Resultado da diferença entre a área total do município e o somatório das outras variáveis (1) Média 
aritmética dos índices tecnológicos de 1970-75 

Estrutura de uso e requenmento de mão-de-obra potenciais. 1970-75 (em km 2 e homens/ano) 

indice Req potencial 
Classes de capacidade de uso po1enc1al (km2

) 

Categorias 
tecnológico de mão-de-obra 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostávellnatural) 
Silvicultável 
Vida srlvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

5672 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
7802 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

615 054 

Plenater La vote r Agriter Mesa ter Agroster Silvater Silvester Total % 

- - - - - - - - -
- - 48638 1 637 - - - 50275 49,3 
- - - 22 201 - - - 22 201 21,7 
- - - 16334 10 539 - - 26873 26,3 
- - - - - 1 605 - 1 605 1,6 
- - - - - - 1 147 1 147 1,1 

- - 48 638 40172 10539 1 605 1 147 102101 100 

População economicamente ativa e setor de dependência, 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 5 672 71 27 10323 70,40 
lndustria 548 6,89 996 6,79 
Outras (2) 1 738 21 84 3344 22,81 

Total 7 958 100 14663 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração 
vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armaze
nagem sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

1970 1975 

Oferta atual de 
Coeficiente mão-de-obra Coeficiente 

de 10323 de 
excesso excesso 

0,727 0,564 

Coeficiente Requerimento 
de atual de 

saturação mão-de-obra 
0,009 18 291 

Coeficiente Coeficiente 
de 

Requerimento 
de 

uso 
potencial de 

uso 
0,013 

mão-de-obra 
0,030 

615 054 
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(h/km') (h/ano) 

22 6 -
12,0 603 300 

0,3 6 660 
01 2 687 
1,5 2 407 
- -
- 615 054 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,017 



TABELA 5 LIX 
Análise de parte do município de Chapada dos Guimarães (MT) 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação 
tecnológico (h/ano) 
h/ano/km' 

1970 ')6 1975 o/o (1) 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* - - - - - - - - -
Culturas permanentes* - - - - - - - - -
Pastos cultivados* - - - - - - - - -
Pastos naturais* - - - - - - - - -
Matas plantadas• - - - - - - - - -
Matas naturais** 14300 54,45 14300 54,45 o o o o o 
Terras produtivas não utiliz *** 11 941 45,47 11 941 45,47 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 22 0,08 22 0,08 - - - - -
Total 26263 100 26263 100 - o - o -

- .. - -Fonte: • Fundaçao IBGE. Censo Agropecuano 1970-75 .. Mapas das D1v1soes de Vegetaçao (estimativas) e de Uso Potenc1al da Terra 
do ProJeto RADAMBRASIL ... Resultado da diferença entre a área total do município e o somatório das outras variáveis (1) Média 
aritmética dos índices tecnológicos de 1970-75 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km 2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km') Índice Req potencial 
tecnológico de mão-de-obra Categorias 

Plena ter Lavoter Agriter Mesater 

Cultivável (temporárias) - - - -
Cultivável (permanentes) - - 19364 224 
Agrostável (plantadas) - - - 2 040 
Agrostável (natural) - - - 2884 
Silvicultável - - - -
Vida silvestre - - - -

Totais - - 19 364 5148 

A estrutura de uso potencial revela uma grande disponibilidade 
de área apta para lavouras permanentes, ou seja, mais de 74% da 
área total, restando 7,8% destinados a pastos plantados, 16,8"/o aos 
pastos naturais e quase 1% indicado à Silvicultura. 

Os lndices tecnológicos apresentados referem-se à parte do muni
cípio fora da Folha com ocupação de atividade agropecuária, visto 
que, caso fossem utilizados nesta região com a mesma tecnologia, 
terlamos 236.423 pessoas que poderiam trabalhar em condições de 
máxima produção e de máxima produtividade dentro do equillbrio 
do real grau de saturação. 

5.2.4.12- Análise da Folha SD 22 Goiás 

Abrangida pelos Estados de Mato Grosso e Goiás e Distrito Federal, 
são aqui estudados 98,8"/o da Folha, sendo que 1,2% restante repre
senta as áreas contidas na Folha, mas não consideradas (vide 5.2 4 
- Relações Uso Atual-Uso Potencial - Resultados Obtidos e Tab. 
5.XLIV) 

Os dados referentes à Folha como um todo foram obtidos atra
vés do somatório dos resultados refletidos pelas microrregiões e mu
nicfpios em consideração, nos anos de 1970 e 1975. 

A área objeto deste relatório pode ser considerada como uma 
grande fronteira agrícola a se expandir, pois a Tabela 5.LX mostra a 
utilização atual das terras em 1970 e 197 5, apresentando percenta
gens muito significativas em relação às áreas de matas naturais (24, 1 
e 21 ,6%) e principalmente de terras produtivas não utilizadas (44,7 
e 39%) 

Neste perlodo a área utilizada com culturas temporárias teve um 
aumento da ordem de 44,6%, entretanto, não só em 1970 como 
também em 1975, estas áreas são superiores à potencialmente suge
rida para essa atividade, pelo levantamento de sua capacidade natu
ral, sendo posslvel que estejam sendo utilizadas áreas com aptidão 
para culturas permanentes, cujas restrições podem ser verificadas em 
51 2 2 - Hierarquização do sistema. Chama-se aqui a atenção para 
o fato de o mapeamento da Capacidade de Uso ter sido realizado 
em escala que não permite a representação de fundos de vales estrei-

Agroster Silva ter Silvester Total o,t (h/km') (h/ano) 

- - - - - 22,7 -
- - - 19588 74,5 12,0 235 056 
- - - 2040 7,8 0,3 612 

1 519 - - 4403 16,8 0,1 440 
- 210 - 210 0,8 1,5 315 
- - 22 22 0,1 - -

1 519 210 22 26 263 100 - 236423 

tos e algumas calhas fluviais ocupados em grande parte por culturas 
temporárias. 

Situação totalmente inversa ocorre com as culturas permanentes, 
as quais permaneceram em equilíbrio durante o perlodo com 169 
km2 utilizados em 1975, enquanto potencialmente são sugeridos 
176 229 km 2 Note-se, porém, que mesmo somando as áreas de cu 1-
turas temporárias e permanentes as mesmas não alcançam nem 5% 
da área sugerida ao uso potencial relativo a estas atividades. 

As pastagens naturais, por outro lado, utilizaram cerca de 23% 
da área em 1975, no entanto, somente 18,2% são realmente indica
dos como de melhor uso para atividades pecuárias Já os pastos 
plantados, que durante o período em estudo tiveram aumentos bas
tante significativos em termos de uso atual, ainda dispõem de 7,9% 
de área potencialmente aptos para tal atividade, correspondendo a 
2 623 km2 

Os coeficientes de uso (relação entre o requerimento atual e o 
potencial da mão-de-obra), tanto para 1970 como para 1975, deno
tam uma subutilização dos recursos bastante acentuada, da ordem 
dos 8% em relação ao potencialmente possível, tal como demonstra
do pelo estudo da capacidade natural Apesar desta situação, para
doxalmente, em 1970 registra-se um coeficiente de excesso (relação 
entre a oferta e a demanda atuais) de 1 ,205, equivalente a 25 698 
pessoas sub ou desempregadas que, com uma pequena modificação 
na estrutura de uso atual, facilmente poderiam ser absorvidas a ple
no emprego, restando ainda amplas possibilidades para a incorpora
ção ao processo produtivo agropecuário de imensos contingentes po
pulacionais, tal como revelado pelo coeficiente de saturação 0,055. 

Em 1975, verifica-se uma situação inversa, justificada pela expan
são agrícola verificada na região no transcurso do qüinqüênio anali
sado. No entanto, cabem algumas considerações em torno do coefi
ciente de excesso (0,798) que expressa uma produtividade por ho
mem ocupado 25% superior ao estabelecido pela tecnologia aplica
da, aqui refletida nos índices tecnológicos. Esta situação pouco acei
tável pode, na verdade, representar uma inexatidão decorrente de 
uma superestimativa do crescimento da área cultivada, particular-
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TABELA 5 LX 
Análise da Folha SD 22 Goiás 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Estrutura de uso (km') Índice Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação 
tecnológico (h/ano) 
h/ano/km' 

1970 % 1975 ')6 (1) 1970 % 1975 % 
Culturas temporárias* 4171 1,47 7 529 2,66 23,6 98435 78,80 177 684 85,28 
Culturas permanentes* 160 0,06 169 0,06 14,9 2384 1,91 2 518 1,21 
Pastos cultivados* 13192 4,66 30485 10,77 0,3 3957 3,17 9145 4,39 
Pastos naturais* 63305 22,37 66148 23,37 0,1 6330 5,07 6615 3,17 
Matas plantadas* 60 0,02 67 0,03 3,0 180 0,14 201 0,10 
Matas naturais** 68178 24,09 61000 21,55 0,2 13636 10,91 12200 5,85 
Terras produtivas não utiliz **- 126 573 44,72 110 241 38,95 - - - - -
Terras inaproveitáveis** 7.388 2,61 7.388 2,61 - - - - -

Total 283027 100 283027 100 - 124922 100 208 363 100 

Fonte: *Fundação IBGE, Censo Agropecuário 1970-75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
do Projeto RADAMBRASIL *** Resultado da diferença entre a área estudada na Folha SD 22 Goiás e o somatório das outras variáveis 
(1) Média aritmética dos índices tecnológicos de 1970-75 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km' e homens/ano) 

Índice Req potencial Classes de capacidade de uso potencial (km') 
Categorias tecnológico de mão-de-obra 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

150588 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
124922 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

2 713 948 

Plena ter Lavoter Agriter Mesater Agroster Silva ter Silvester Total % (h/km') 

1970 

- 2 248 - - - - - 2 248 0,8 
- - 169 380 6849 - - - 176 229 62,3 
- - - 33108 - - - 33108 11,7 
- - - 24018 27 539 - - 51 557 18,2 
- - - - - 12497 - 12497 4,4 
- - - - - - 7 388 7.388 2,6 

- 2248 169 380 63975 27 539 12 497 7 388 283027 100 

População economicamente ativa e setor de dependência, 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 150 588 74,41 166185 73,92 
lndustria 13102 6,47 15 757 7,01 
Outras (2) 38 682 19,12 42877 19,07 

Total 202 372 100 224 819 100 

{ 1} Parcela considerada como a oterta atual, inclui também pecuária, silvicultura. extração 
vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armaze· 
nagem, sociais, administração publica e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de 
Coeficiente mão-de-obra Coeficiente 

de 166185 de 
excesso excesso 

1,205 0,798 

Coeficiente Requerimento 
de atual de 

saturação mão·de·obra 
0055 208363 

Coeficiente Coeficiente 
de 

Requerimento 
de 

uso uso 
0,046 potencial de 0,077 

mão-de-obra 
2 713 948 

23,6 
149 
0,3 
0,1 
1,6 
-
-
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(h/ano) 

53053 
2 625 812 

9 932 
5156 

19995 
-

2 713948 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,061 



mente com culturas temporárias, que não teriam crescido na propor
ção mostrada pelos dados censitârios (80%) Isto é, a força de traba
lho necessária à demanda atual das culturas temporárias não teria 
passado, na realidade, de 98 435 para 177 648 pessoas Este cresci
mento, quando considerado em termos relativos, é efetivamente 
muito elevado, porém perfeitamente aceitável quando analisados os 
dados absolutos e o considerável desenvolvimento agrícola verificado 
na região 

Desta maneira, seria mais convincente aceitar que houve, parale
lamente à expansão agrícola, uma mudança tecnológica com intro
dução de técnicas substitutivas de mão-de-obra, de forma que os 
índices aceitos estariam na realidade um tanto superados, apesar de 
as viagens de campo terem dado a impressão contrária, tanto pelas 
observações in loco como pelas informações recolhidas junto a agri
cultores e extensionista 

Finalmente, deve-se também mencionar que uma outra fonte da 
provável inexatidão apontada pode ser o dimensionamento da popu
lação economicamente ativa, que teria crescido em proporção maior 
à aceita, já que não se contam com informações censitárias diretas 
para o referido ano 

Em resumo, independente da fonte da incoerência assinalada, 
pode-se afirmar que há suficientes indícios para considerar a Folha 
em equilíbrio no que diz respeito ao coeficiente de excesso Desta
que-se também que este comportamento é quase a regra geral ao 
longo de todas as microrregiões abrangidas por este relatório. 
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ra, Warley Pinto de Azevedo. 

BAGOI - Engenheiros Agrônomos: Ademir Benedito de Oliveira, 
Álvaro Luiz Orioli, Antonio Gladstone Carvalho Fraga, Antonio José 
Wilman R i os, Antonio Santos Silva Novaes, Ayrton Luiz de Carvalho, 
Eduardo Leandro da Rosa Macedo, José Renato Souza Costa, Leonam 
Furtado Pereira de Souza, Paulo César Vieira, Roberto das Chagas 
Silva, Zebino Pacheco do Amaral Filho. 

BASCA -Engenheiros Agrônomos: Carlos Alberto dos Santos, Dirceu 
Rioji Yamazaki, I saias Oenning, Jaime Antonio Almeida, João Carlos, 
Ker, José Augusto Laus Neto, José Marcos Moser, Sergio H ideiti 
Shimizu, Virlei Álvaro de Oliveira. 

DIVISÃO DE VEGETAÇÃO (DIVEG) 

SEDE - Engenheiro Florestal Luiz Góes Filho (Diretor), Engenheiros 
Agrônomos: Geraldo Carlos Pereira Pinto (Assessor), Alberto Coelho 
Sarmento; Engenheiros Florestais: Adonias Pereira de Araújo, Carlos 
Alberto Miranda, Edson de Faria Almeida, Joana D'Arc Carmo 
Arouck Ferreira, Jorge Carlos Alves Lima, José Eduardo Mathias 
Brazão, Luiz Carlos de Oliveira Filho, Odilon Albino Salgado, Pedro 
Fernando Mirante Vailant, Roberto Paulo Orlandi, Salim Jordy Filho, 
Sérgio Barros da Silva, Walmor Nogueira da Fonseca; Geógrafos: 
Francisco Carlos Ferreira da Silva, José Santino de Assis, Lúcia Maria 
Cardoso Gonçalves; Naturalista Hortensia Pousada Bautista. 

SARJA - Engenheiro Agrônomo Henrique Pimenta Veloso (Asses
sor); Bióloga Marli Pires Morim de Lima; Engenheiros Florestais: José 
Cláudio Cardoso Ururahy, José Enllcio Rocha Collares, Manoel Mes
sias Santos, Rubens Antônio Alves Barreto; Naturalista Angela Maria 
Studart da Fonseca Vaz. 

BAGO I - Biólogo Luiz Fernando do Amaral Pascoal Ribeiro; Enge
nheiro Agrônomo Dilson Lima Amaral; Engenheiros Florestais: Alfeu 
de Araújo Dias, Edison Mileski, Heliomar Magnago, João Pau!o de 
Souza Lima, José Geraldo Guimarães, Luiz Alberto Dambrós, Petro
nio Pires Furtado, Rui Lopes de Loureiro, Shigeo Doi; Geógrafas: 
Benedicta Catharina Fonzar, Maria Terezinha Martins Silva. 

BASCA -Naturalista Roberto Miguel Klein (Assessor); Biólogo Anto
nio Lourenço Rosa Rangei Filho; Engenheiro Agrônomo Mario Buede 
Teixeira; Engenheiros Florestais: Augusto Barbosa Coura Neto, José 
Maria Campos, Pedro Furtado Leite, Sandor Sohn, Ulisses Pastare. 



DIVISÃO DE USO POTENCIAL DA TERRA (DUPOT) 

SEDE - Engenheiros Agrônomos: Mario Pestana de Araujo (Diretor), 
Eduardo Mendoza Torrico (Assessor), Valter Alencar Benevides Filho; 
Geógrafos: Antonio Lúcio Bentes da Fonseca, Eliete Maria de Freitas, 
Eloisa Domingues Paiva, Elvira Nóbrega Pitaluga, Lilian de Aguiar 
Contente, Lorisa Maria Pinto Azevedo, Mario Luiz Pereira da Silva, 
Nádia Regina do Nascimento, Regina Francisca Pereira, Rita de Cassia 
Moreira, Ronaldo do Nascimento Gonçalves, Tania Regina dos Santos 
Ribeiro; Naturalista Terezinha Aldenora de Castro e Almeida Maga
lhães. 

BARJA - Engenheiros Agrônomos: João Mauricio Gralha Tomasi, 
Mara de Andrade Marinho, Maria da Conceicão de Fátima Charchar 
Fróes; Geógrafo Antonio Giacomini Ribeiro. · 

BAGO I - Engenheiros Agrônomos: Acindino Vieira de Campos, Elia
na de Lima, Hugo Müller Roessing, José Alberto Celestino de Novais 
José Maria Verdugo Sabugo; Geógrafos: Angela Antonieta Athanazi~ 
Laurino, Helenita Pires Carneiro, José Henrique Vilas Boas, Maria 
Luiza Minelli, Ricardo Moisés Leivas, Rosangela Maria Ribeiro de 
Araujo, Rui Pinheiro, Ruth Youko Tsukamoto, Vera Lucia Aparecida 
do Nascimento Cunha. 

BASCA -Engenheira Agrônoma Yara Maria Alves Chanin; Geógrafos: 
Ailton Antonio Baptista de Oliveira, Alcina do Rocio Medeiros Justus, 
Angela Maria Resende Couto, Carlos Eugenio Mottana; Naturalista 
N ilza Silva Barbosa 

DIVISÃO DE CARTOGRAFIA (DICAR) 

SEDE - Engenheiros Cartógrafos: Jaime Pitaluga Neto (Direto r), 
Carlos Alberto Lopes Ferreira, Gutemberg Bezerra Viana, H ildeberto 
Biserra Lins; Geógrafos: Antônio Cláudio Lima Ferreira da Silva 
Ariowaldo Banhos Cabral, Jorge Sangali Ferreira, José Edvaldo de sâ 
Azevedo, Luzinaldo Manoel Rodrigues Viana, Neide Carreira Mal (zia, 
Regina Maria Pereira Coutinho Guedes, Rosângela Ruas Vieira, Valm i
ra Lisbôa Aragão, Vânia Márcia Moreira Viana. 

BARJA -Engenheiros Cartógrafos: Artur de Moraes Campos, Carlos 
Peixoto Magalhães, Edison Pereira Ribeiro; Geógrafo R i cardo Forin 
Lisboa Braga. 

BAGOI - Engenheiros Cartógrafos: Archimedes Viana, Luis Alberto 
dos Reis Gonçalves, Nhyro Gonçalves Laranja F i lho, Victor Manoel da 
Marta; Geógrafas: Áurea Maria dos Santos, Bernadete Maria Braga 
Lo bato. 

BASCA - Engenheiros Cartógrafos: Célia Regina Fernandes Viana, 
César Lu(s Soares Monteiro, Luiz Antônio Paulino, Paulo Roberto 
Guimarães Leal, Ubiratan Ramos Pereira; Geógrafos: Antônio Jdenir 
de Moraes, Carlos Amauri Soares, Francisco Aires Cardoso, Ricardo 
Wagner Ad-V(ncula Veado, Vera Lúcia de Oliveira Corrêa 

DIVISÃO DE PUBLICAÇÃO (DIPUB) 

BARJA - Geólogo Célio Lima de Macedo (Diretor); Engenheiros 
Cartógrafos: Alberto Luiz de Azevedo Delou, Antonio Carlos Vieira 
Brazil, Francisco Nunes Ferreira, Leonardo Castro Neves, Lucia Maria 
Teixeira, Marília Gomes dos Santos, Paulo Trezena Christino, Rosân
gela Câmara de Araújo Braga, Wagner Sabino Pavão, Wilhelm Petter de 
Freire Bernard; Geógrafos: Edison Carvalho Nogueira, Leila Barbosa 
Safadi, Mara Magda Alcoforado de Sant'Anna, Maria Fernanda Carva
lho Velloso Mariath, Sueli Sirena Caldeiron, Tereza Regina Piedras 

Lopes, Vilma Sirimarco Monteiro da Silva; Naturalista Sergio Pereira 
dos Santos; Técnicos em Comunicação Social: André Luiz Gomide 
Antonio Carvalho da Silva, Bardmio Amaral, Carlos Alberto Passo~ 
Cabral, Inácio Dorado Rodrigues Filho, lran Becker Reis e Silva, Jesus 
José da Costa, João Octávio Facundo Bezerra, Luiz Roberto Lopes de 
Araújo, Manoel dos Reis Albuquerque Tenreiro, Onaldo Pedro Mer(
sio, Paulo Tavares da Silva, Wilton de Almeida Tavares. 

DIVISÃO DE INFORMÁTICA (DINFO) 

BARJA - Engenheiro Cartógrafo Ucio Pereira de Medeiros (Diretor); 
Analistas de Sistema: Marinilza Bruno de Carvalho, Romel Reis dos 
Santos; Estat(stica Marta de Abreu Gama; Geógrafos: Elizabeth Perei
ra Ouintella, Fatima Fernandes de Carvalho, Hélio Ribeiro dos Santos, 
Maria Inês Barbosa de Castro, Mauro Luiz Salinas do Rosário Paula 
Terezina Tudesco Macedo de Oliveira. ' 

SEDE - Bibliotecárias: Maria lvany Cardoso de Lima, Carmelidia 
Curvei o da Conceição, Nanei Ribeiro Correia Santos 

ARQUIVO T~CNJCO (ARTEC) 

BARJA - Bibliotecárias: Sonia Regina Allevato, Daisy Lerner, Maria 
de Nazaré Ferreira Pingarilho; Engenheiro Cartógrafo Raul Velloso 
Mariath. 

BAGO I -Bibliotecárias: Heloisa Maria Martins Meira Roessing, lvone 
Santos Marambaia. 

BASCA - Bibliotecárias: Maria Virgínia Fischel, Liana Scheidemantel 
Soares. 

DIVISÃO DE OPERAÇÕES (DIOPE) 

Joaquim Eduardo Wiltgen Barbosa (Diretor) 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DICOF) 

Humberto de Oliveira Vasconcelos (Diretor) 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIVAD) 

Nelson José Nunes Figueiredo (Direto r Substituto) 

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (BARJA), RJ 

N ielsen Barroso Seixas (Chefe) 

BASE DE APOIO DE GOIÃNIA (BAGOI), GO 

João Baptista de Magalhães (Chefe) 

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS (BASCA). SC 

Oniro Augusto Mônaco (Chefe) 

ESCRITÓRIO DE APOIO DE NATAL, RN 

Fernando Sergio Benevenuto (Responsável); Bibliotecária Carmen Ma
rinho Almeida; Engenheiro Agrônomo Manoel Faustino Neto; Geógra
fo Elizeu Canuto Bezerra; Geólogo Ronaldo Aurélio da Fonseca 
(CDM/RN). 

RADAMBRASIL/INSTITUTO DE GEOCI~NCIAS DA USP 

Geólogos: Colombo Celso Gaeta Tassinari, Osvaldo Siga Jr., Wilson 
Teixeira. 



Ha - DepóSitos aluvionares de areias. cascalhos. sdtes e arg1las. sed1mentos arena
argilosos 1nconsolidados 

Qb - Sedimentos consolidados e 1nconsohdados. presença de crosta laterftica. Com
binação de áreas SUJeitas a Inundações penod1cas com plan1C1es ma1s altas e sedi
mentação mais ant1ga 

TO - Cascalhos, sedimentos arena-argilosos. parc1al e/ou totalmente latenzados 

Kb - Arenitos f1nos a méd1os argilosos. mal selecionados. grãos de quartzo ma1ores 
bem arredondados. às vezes calcf feros. coloração rosa-avermelhado. níve1s SI IICiflca
dos e esparsas lentes de paraconglomerados 

Ku - Arenitos ortoquartZltiCOS parcialmente feldspat1cos. cores var1egadas. granula
çao f1na a méd1a com se1xos esparsos mac1ços e localmente SlhC1flcados 

K1p - Ounltos. piroxenltos. sienitos nefelin1cos quimberhtos (?), lampróf1ros e d1a
bãs10 

J Ksg - Basaltos c1nza-escuro de granulometna f1na a afanft1ca 

JKb - Arenitos vermelho-t1jolo. f1nos a méd1os de grãos foscos, arenitos rosa. !mos a 
méd1os, arg!losos e pintalgados de branco. arenitos arroxeados méd1os a grosse1ros 
com se1xos de quartzo dissem1nados Estrat1f1cação cruzada eólica de méd1a a grande 
amplitude 

Pp - Aremtos Cinza-arroxeado. méd1os a fmos, com intercalações de nive1s s11 ic1!1-
cados 

PCa - Princ1palmente aren1tos méd1os arroxeados ou vermelho-tiJolo. lentes de con
glomerados. intercalações de arg1htos e silt1tos avermelhados e d1am1Ct1tos 

Dpg Intercalações de areni tos fmns a muito f1nos m1crom1cáceos. finamente estra-
tificados, folhelhos, argrhtos. s1l t 1tOS m1crom1caceos. às vezes lammados com ma1or 
treqOênc1a arg1l1tos e folhelhos 

SOl - A ren1tos frnos méd1os, grosse1ros e conglomerat1cos quartzosos. vermelho
arroxeados brancos feldspát1cos e m1cáceos ou ortoquartzít1cos, conglomerados 
monomiticos, matnz arenosa. feldspát1ca e arg1losa, Intercalações de arg1l1 tO e Slltl
tos vermelhos m1Crom1cáceos 

Sab - Aremtos méd1os a grosse1ros. localmente conglomerát1cos. caolin1cos e Sillltos 
argilOSOS 

p€di - S1ltitos. folhelhos. aremtos arcoseanos f1nos. de cor marrom-chocolate a mar
rom-avermelhada. calciferos, eventualmente fosfãt1cos. com estrutura de marcas de 
onda e estratificação cruzada de pequeno porte A sequênc1a no geral é subonzontah
zada. dobrada localmente 

p€r - Aremtos. ortoarenltos feldspát1cos. arenitos 1mpuros de granulação med1a a 
grosse1ra, apresentando estratif icação cruzada de grande porte São localmente con
glomerállcos mostrando estruturas de paleocana1s Ocorrem nfve1s de metapelitos 
na base 

p€ar - Calcános cinza a Cinza-claro. m1críticos. dolomitos c1nza a c1nza-claro. local
men te róseos. com estruturas estromatoht1cas t1po tapete algal. SlhC1f1cados : nive1s 
de chert e metapehtos no topo 

p€bp - M etapelilos. senci t1cos. carbonosos e pmtosos s111 1tos e metarntm1tos. are
nitos impuros. hema t i t1 cos localmente ortoaren1 tos, calcános l1nos cmza local
men te carbonosos. com recristalizaçõesd 1nâmlcas. calcános elásticos com arcabou
ço dolomitiCO (m1crobrechas mtraformac1ona1s). calcaren1tos com estrat 1f1caçâo cru
zada. marcas de afundamento e escorregamento, estruturas est romatollt1cas t1po 
tapete algal, colunares. col len~as e posS1Ve1s conophyton. n1Ve1s dolomit1cos estro
matoliticos subordinados, dolom1tos c1nza e roseos. m1Cr1t1cos. as vezes siiiCiflcados. 
paraconglomerados (tllitos1) na base 

p(pa - Sequênc1a const1tufda predommantemente de aremtos. além de areMos e 
Sll\ltos feldspát1cos. arg1htos e ntmltos ; silt1tos; aren11os e arg11itos vermelhos. com 
estru turas de marcas de ondas e mve1s Silicosos, lentes de calcários. dolom1tos e 
margas. quartz1tos. metapehtos fil1tosos e calcox1stos, conglomerado basal 

pEcb - F11itos. f1htos seric ft1cos. às vezes untuosos ao tato. roxo, c1nza a marrom
acinzentado. nfveis quartzit1cos. metaremtos localmente conglomerátiCOS. meta
grauvacas. metarcóseos f1nos M1lomtos. ultram1loflllos (1) em zona de grandes falha
mentes 

p€J..p - Nefehna siemtos e nefellna monzoss1emtos cataclástlcos 

pE'Yb - Granitos pórliros e porfiroblást1cos a brot1ta e/ou m1croclínio além de musco
VIta. adamelitos. tonalltos gre1senizados, gre1sens. gre1sens que podem conter 
quartzo muscov1ta. m1croclfmo. topázio !luonta. berllo amazomta, enclaves de gra
fita Cass1tenta d1ssemmada em ve1os de d1mensões vanáve1s e buchos Ve1os de 
quartzo e pegmatitos Granitos ás vezes gna1SS1f1cados 

p€'Yd - Hornblcnda-bloti ta-mlcroclín lo granitos. microclimo granitos. muscov1ta
b1ot1ta granitos catacláSt iCOS, granitos cataclastiCOS b1ot 1ta-gran ltOs catacláStiCOS 
Gramtos às vezes gna1SS1f1cados Gretsens 

p€'Ym - 810t lta-microclin1o graf'lllos. anflboho-blotlta-mlcroclímo granitos. hast1ngsita 
gran 1tos. b10t1ta-hastlnQS1ta-alb1ta-m 1crocl1 mo granitos. hornblenda-albl ta-mlcrocllniO 
granitos. Lentes (xenól1tosl de quartzo muscov1ta x1stos ou gre1sens, b10t1t1tas e grafl
tas. Rochas ígneas m trusivas contendo cass1tenta. fluonta e tantahta-columblta 
Ve1os de quartzo e pegmat1tos Granitos as vezes gnaiss1f1cados 

p€'Ye - Granitos predommantemente grosseiros. biotita-granttos, biot1ta gramto 
gna1sses. muscov1 ta graMo b1otitico. muscov1ta-titano-b10tlta tonahto. tltano-blot lta
quartzo monzod1ori to gna1sses. biollta-granada granitos catacláStiCOS e pegmat1tos 

pE:t - Fihtos quartzitos. clonta x1stos, senc1ta x1stos. metass1ltitos. metarg111tos e me
tarcóseos Sequência metamorf1zada na fác1es xisto verde 

p€e - Gna1sses. muscov1ta-b10t1ta-plagioclásio gnaisses. XIStos. biotita-muscovlta
quartzo XIStos. epfdoto-quartzo b1otita x1stos. carbonato-ep 1doto-quartzo blot ita
xistos, quartzo-muscov1ta XIstos. granada-muscov1ta b1011ta x1stos e granada
estauroli ta-muscovlta XIStos. rochas ultrabásicas, às vezes milonlllzadas e talco
clonta-tremoll titos. 11 SeqOênc1a metamorf1zada na fac1es x1sto verde a anfibohlo 

p€a - Gna1sses. migmat1 tos. m1cax1stos. x1stos a Sllllmaf'llla estaurohta e C1an1ta. 
quart ZitOs f1htos anf1bohtos e anf1ból1o XIStos. m 1ca gnaisses. anf1bólio gn01isses. 
senc1ta x1stos. anf1bohtos. mármores calcoss1hcatados. rochas catacláStlcas. quartZI
tos. metachens. metavulcãn1cas âc1das e bás1cas. metaullrabâSICas. const 1I U1ndo as 
sequénc1as de Palme1rópohs. lnda1anópohs. Juscelãnd1a e Mara Rosa(~) (as duas ulti
mas não estão IndiVidualizadas) afetadas porgran1tos 1ntrus1vos alcalinos e peralcall
nos. vs; mármores e epidoto-mármores ; itabmtos. epidot(HJranada quartZitOS, ffb ; 
metaultrabás1cas. v; an l ibOIItos. af, metabasitos. ~ - mtgmatltos. mig ; gna1sses gn e 
quar\Zitos, qz 

pE:aa - Quartzitos e metaconglomerados. m1cáceos. às vezes arcoseanos. muscov1ta 

XIStOS e fllitOS 

pE:tr - Metass1111tos lammados (ntmltos). metapehtos. às vezes carbonosos. quartzi
tos. localmente calciferos. x1stos graf1tosos e granatíferos (1). às vezes ncos em 
magnet1 ta, clonta-senc1ta-xistos calcíleros. lentes de calcanos e mármores 

p€pg - Sequênc1a greensrone belts não d1ferenc1ados, sequênc1a báSICo-ultrabàslca 
(greenstone1nfenorl metamorf1zada na fac1es x1sto verde. serpentlnllos. talcox1stos. 
metabasaltos. pendOtltos. texturas e estruturas de lavas (porl 1rít1Cas. prllows. spml
fex e pol1edral. P.~Quelé t1ca e vesicular}, mtercalaçôes loca1s de quartzitos. meta
cherts e formações ferríferas. ulm, sequênc1a indiVIdualizada pela presença de mâr
mores. mármores dolomítiCOS, granit1zadose an l1bolit1Zados x1stos calcoSSIIicatados 
e XIStos com talco e tremol1ta lmetabás1ca e metaultrabés1cal. quartzl\os e meta
cherts. artentos e "vemtos" (granitos. granodiofllos. tonalltos e trond1em1tos ISO e 
anlsotrópiCOS}. clm. sequênc1a const1tuida de metabás1cas e metaultrabás1cas carac
tenzadas pela Intensa 1n)eçao de graM01des e anatex1a de ulm, com 1ntercalações de 
mármores. quartZi tos. metacherts. formações ferríferas e calcossd1catadas. ulg , se" 
quênc1a const1 tuida de metacherts, anf1bohtos. x1stos e f11i tos. mbb; sequência cons
\Jtuida de m1cax1stos. quartz1tos. f1htos graf1tosos. clonta XIStos. formações ferriferas 
bandeadas e senc1ta XIStos. ffg, anf1bolltos e nolitos localizados 

pE:cn - Rochas bas1cas e ultrabás1cas. as vezes com metamorf1smo de alto grau 
lgranul1tosl. gabros. nor1tos . anl1bolitos e metabas1tos , rochas xrsto verde 
!d1aftoreseJ ; p1roxen1tos. pendot1tos e serpent1n1tos. sp 

pE:ba - Gabros granuli t1cos e gnáiss1cos. nontos. piroxef'lllos. troc~olitos. anf1bolitos. 
granulitos gna1sses e Sllhman11a-gna1sses 1nd1ferenc1ados. gabros. metagabros e an
flbolitos, b ; gabros norma1s e gabros anortositiCOS. ml, troctolitos. ohv1na gabros. 
corom tos. gabros noritos com serpentm1tos subordinados. m2 , nomes. nr, anortoSI· 
tos e gabros anortosit1cos. ao, peridot1tos. dunllos e p1roxemtos. total ou parcial
mente serpentmizados. ub; gabros. anf1bolitos e p1roxeMos. t, granada-quartZitos. 
gqz; leptm1tos. lt , <~nf1bohtos. gabros e olivina-gabros. mb 

pE:n1 - Rochas norit1cas e gabró1cas. as vezes altamente metamorf1zadas. nofllo. hl
pentos. gabros. anfibol 1tos e metabas1tos lx1sto verde retrometamorf1smo) 
1nd11erenc1ado. dunllos e pendotltos, total ou parc1almente serpent1mzados. piroxem
tos. lentes de rochas gabró1des e crom 1t1tOs subordmados ub; p1roxen11os e ol lvlna
gabros. px ; troctohtos. gabros. anortos1tos. p1roxemtos, coroMos. rochas gabró1des 
e anf ibolitos. pa Granuhtos féls1cos e máflcos. localmente b1otrt1cos. rochas gabro
an flbolrtlcas associadas. gl 

pE:g - M 1gmatit os. microgran1tos, b10\1ta-granilos. granod1ontos, gna1sses. augen
gnalsses. tona\i tos. XIStos. rochas catac\ast1cas: anf1bolitos (para e orto). af; ch<~ rnoc
kltos. ck. Fác1es anf1bohto a granuhto com d1aftontos da tàc1es XISto verde 
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Base geogralica organrzada a pa1 trr de fo lhas plan1metncas . na escala 1 250 000 ela
boradas pela D1v1slio de Cartog1aha do PrOJeto RADAMBRASIL median te 1 n t erp ret<~çào 
de mosaiCOS semK:ontrolados de 1magem de rad<n e t r<~balho de campo realizado no 
penado de Jlilho de 1979 01 ma10 de 1980 
Pro1eçào Côn1ca Conforme de Lamber! 
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ROdov1a Implantada 

Aodov1a temporana 

Estrada de ferro 

16° 
48' 

A• 

12' 

13° 

r---1 " 

I " 
Formação Bauru 

G1an1t0 Serra 
Branca 

Complexo Cana-Brava 

t "' I 
Holoceno AIVVIOilar 

I "' I 
Cobertura Se(hmenlar oo Bananal 

I m I 
Cot:oenura Sed•mentar Tercoárro-Ouaternároa 

Formaç3o Utrantl 

[ ~ """': ;J JKb I 
Formaçao Botucatu Formaçoo Serra Geral 

I[ 

l o>«; 
Formação Doamant1no 

Formação RaiZama 

I •••
7

1 Formação Araras 

"'" Granrto Seua 

"""""' -Grupo T ocan11ns 

Grupo Estrondo 

I "' ForiTiolÇOO Palermo 

I "" I 
Formação Por!ta Grossa 

t 'm': '"'"' 
I "" I 

Formação Água Bonna 

I ·;:• I 
Grupo Bambuí

Subgrupo Paraopeba 

-Grupo Paranoa 

Granrto Serra 

"'""' 

ROCHAS DE POSICIONAMENTO DUVIDOSO 

Kop ! 88 MA -83 MA 

Grupo lporá 

lsóe<ona Rtl/St
to704J- t 955 

Granno Serra 
do EllCOSto 

Forrnação T1auas 

·- • -P1utônlcas BáSICas UltrabáSICaS BáSICas lndlSCrtfTllllaÓaS GrarutiCils Soerntocas 
GraMas Pegmatóóes,pg 

057 Idade radioméuoca em bdhOes de anos 
r-~ Sent1d0 da var~çi!o de posociOflamento estraugráhco 

e/ ou odade radiométnca 01..1 rlljuvenesc1mento 

Atrlude de camada medrda 

Camada com mergulho troco médro 
forte 

" 
Bandeamenlo socundáno. medodo 

Contato, tr3Ce]ado onde localizado 
apro~1madameme 

Contato btOIÕgiCO 

EIKO da anliCbnal 

EoKO de llntchnal com Cllrmento 

E1x0 dll antiChnal tnvtlll•do 

' 

Eoxo de anuchnal 1nvert1do com 
carmento 

Eo~o de srndinal com ca1men1o 

Enco da sonchnal 111vertOO com 
carmenlo 

Eixo de oraquiSSIOCIInal 

• 

• -----e-----------
Falha normal. tracejilda ondemtenda, 
traços curtos onde encobella A - blo

co alto . B- bjoco barKO 

Falha de deslocamento honzontal 

Falha 1nversa . traços rnéóoos OJ"lde 
lllfl!fldaVertiCOS tndicam o senlldo de 

deslocamento do telo 

Faha ~-~;.;:;;onde 
lrlferlda U(IÇOSC\Irlosonde encoberta 

Fratura 
-=------=-

Sentido e Cllomento de hneaçâo 

OqLJe ou corpo l<lbular 

• 
Mina ou ,az1da Mrna abandoo~da Ocorrência mrneflll ou <OCha " Ganmpo Garompo abandonado 

Mrneraos metálicos 
Bc - Benl1o Ni - Niquel 

Pb - Chumbo Au -Ouro 
Co- Coballo l't - Pla~na 

Cu- Coble 

Cr- Oomo 
Su - Estanho 
r,, -Ferro 

1..< -Uno 
Mn -Manganês 

Ta - Tãntalo 

Tt - T1!iirno 
V - Vanád10 

W - Wolfrãm10 

Zn- Z<nco 

Zr - Zorcôroo 

acl - Act1nol1ta 
ali- Allan•ta 
:ti - Ametista 
ab- AsbesiO 

ba - Banm 

c - Calcâno 

cu - Caubm 

c1 - üaruta 

Mrnerars não matélocos 
n l - Cormdon g:~ -Granada 

~rt-CrtSOtlla 

cr - Custai de 

""" 
1l1 - Olarnante 

er- Esmeralda 

f - FW1ta 

g.f- Grahta 

nu- MICB 

sm - Silhmanota 

Ir -Talco 

tz -Topázio 

tm- Tremohta 

tu - Tur!T131ona 

•·m- Vermocubta 

Rochas 

af - Anf1boi1to 
~ - Bâslca indiSCII-

m"'"" 
gn - GnaiSSe 
flb -ltabll\0 
mm -Mãrmore 
rmg- Mgmatuo 
ó - PlutÔOICII 

"'= a - Rtoltto 
~ - UluabáSICa 

Mapa elaborado com base em Interpretação de mosa1cos semiConlrolados de 1 
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GO IÁS 

fOLHA 50.22 
53° 

Base geogrãf1ca organ1zada a par \Ir de folhas planrméwcas . na esca!a 1 250 000. ela_
boradas pela Drvrsào de Canogralia do Pro1eto RADAMBRASIL. medante rnterpretaçao 
de mosaicos semrcontrolados de rmagem de radar e uabalho de campo realrzado no 
período de Julho de 1979 amaro de 1980 
Pr01ecão Cõnrca Conforme de Lamben 
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<>® 
CIDADE 

Povoado. lugarejo 

Pano. farol 

• 
Aeródromo rn ternacronal 

• 
Owros aeródromos 

Roclovta pavim entada 

Rodov1a em pavimentação 

Rodovia implantada 

Rodov1a em rmplantação 

Rodov1a temporária 

Estrada de ferro 

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO 

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO OISTRÓFICO 

1 - A mod. arg. pl e sond + LRd A 
mod. arg pl , 2 - id + LRd: A mod arg 
oi esond .. 3 -ld + LVd-Amod arg pl 

esond, 4 -ld. pl.esond +Cd· TbAfr emod arg f 
cn. sood. e pl., 5 - Ki. + LAd; A mod arg + LVd: A 
mod_ arg mcase pl e sond., 6- ld. + LVd_ A mod_ 
arg + LEd Amod. méd pl . esond., 7 -KJ_ <- LVel A 
rnod arg +LVd A rnod. méd, pl esond: 8 -ld + 
LVcl A mod arg pt e sond + LVcl. A mod. arg. 
mcase sond , 9 - ld. sonel e pl, 10 - id. + LVd- A 
mod arg sond. + Cd Tb A mod méd. mcase. e arg 
mcase sond eond, 11 -id + LVd· Amod. arg + 

I SCd 111d1se Tb A mod. rnéd e arg sond, 1 2 - ld e 
med. + LVd Amod méd earg pl esond.; 13 -ld 
+LVd cn Amod méd + LVd- A mod . méd sonde 
pl , 14 - A mod. méd. pl + L V o A mod méd. sond. , 
15 - ld. + LVd· A rnod mé-d pl e sond. + SCd: c/8 
la I. A mod méd. sond .. 16 - /d_ + LVd- A mod. méd 
sond.ep1, 17 -Amodarg. caseel\case +LVd 
A mod arg + PVd. Tb A mod méd case /arg_ case 
pl e sond 

LATOSSOLO ROXO DISTRÓFICO 

1 - A pro em. e chem arg. sond. + TRLe: 
arg sond e ond., 2 - id arg. pl e 

... TRe A chern arg soncl e ond , 3 
- A mod. e proem arg sond , 4 - id arg .... LEd- A 
mod arg pl e sond 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO 

G
l - Arnod.arg + LVd A mod arg + 
lEda A mod arg.pl, 2 -id. méd earg 
pl. e sond. 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO 

G 1 - Amod, arg. pl , 2 - id + LEd. A 
mod.arg +LVd· Amod méd pl, 3 -id 
pl e sond .. 4 - ld + SCd: c/B iat A mod 

rnd pl e sond , 5 - id + LEd A mod arg. pl + SCa, 
111drse Tb A mod mé{j sond , 6 - ld pl e sond + 
Cd Tb A Ir e mod méd. case. e 1\ , case. e arg case e 
11 . case f ped sond e ond .. 7 - !(/_ + LEd A mod 
arg. + LVd: A mod. mé-d pl e sond , 8 - id + LEd: A 
mod. arg_ pl e sor.d + LVd A mod arg mcasc 
soM., 9 - id + LVd· cn A mod arg e méd sond + 
PVd Tbcn Amod. méd.larg sond. eond., 10 -ld 
t L Vd. A mod arg mcase sond. + Cd ' Tb A mod 
méd case e 11 case e arg. case. e 11 case sond e 
ond , 11 - id. e méd. + HLd' TbA mod méd /arg pl 
+ SCd rndrse. TbA mod ond pl e sond.: 1 2 - ld + 
LVd cn A mod méd e arg + SCd rndise TbA mod 
1nd pl e sond : 13 - A mod. méd, e arg + LEd A 
mod méd e arg pl + SCd rnarse Tb A mod méd 
sond 14 - id e arg + LEd A mod arg + SCd rn
dlse TbAmod 1nd.sond epl ; 15 -id. pl, 16 -id. 
-+ LVd plint Amod mêd pl, 17 -rd + PVd Tb 
plln1 A mod aren.lméd p! , 1 8 - !d + HGPo Tb A 
mod rnd.pl, 19 - /d_ +AOd Amod pl, 20 -ld + 
LVd p~m. A mod méd + LVd: cn A mod. méd pl , 
21 -ld + LVd plint Amod méd + Hld TbAmod 
aren lméd pl , 22 - ld. pl e sond + AOd: A mod pl, 
23 - ld + AOd A mod pl e sond . 24 -ld + LEd 
A mod méd. + AOd A mod pl e sond , 25 - rd + 
LEd A mod méd pl e sond + AOd. A mod sond .. 
26 - id. + LVd: A rnod arg + LEd A mod arg pl e 
sond, 27 - ld. + SCd c/8 lat A mod mêd ... AOd 
A mod pl e sond. , 28 - ld. + LEd: A mod. méd 
soM + Cd Tb A mod méd case ond , 29 - rd. + 
LEd. A mod mé-d + AQd A mod. sond • 30 - ld + 
LVd Amod arg_ + LEd Amod méd. sond., 31 -ld 
• LVd Amod a<g -.-SCd cl81at A mod. arg sond , 
32 - id + LVd A mod arg + PVd Tb A mod 
méd /arg sond e ond . 33 - cn A mod. arg + L Vd 
A mod arg sond + SCd rndise Tb A mod méd 
sond. e ond, 34 - plin1 A mod arg pl + LVd. A 
mod arg pl e sond , HLdc Tb A mod arg pl 

TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA 

1 - A chem. marg, e arg_ + PE lb A 
méd /arg I ped ~ BV arg ond e 
2 -Achern arg emarg + TRLe 

A mod e chern arg e marg sond. e ond + BV arg 
ond . 3 - id ond e sond .,_ ev arg ond. e fond 

TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR OISTRÓ· 
FICA 

BV arg ond 

- A proem arg sond e ond + TRe A 
arg ond + LRd· A proem arg pl e 

, 2 - Amod arg sond eond ~ 

PODZÓLICO VERMELHO·AMARELO EUTRÓFICO 

1 - Tb A chern arg + PVd Tb A proem 
arg ond. e fond , 2 - Tb A mod. e chern 
arg + PE Tb A mod arg case ond e 

fond + Cd- Tb A mod. arg mcase lond , 3 - ld e 
chern méd.larg + TA e: A chtrrn arg sond e ond + 
Rd A mod méd case ond , 4 - Jd méd /arg -+ Ce 
TbAmod arg sond eond, 5 -ldarg sond eond 
~ PE Tb A mod arg mcase ond , 6 - rd mé-d larg 
sond e ond + Rd A mod rnd ond e lood . 7 - id 
arg case + PE Tb A mod arg ond e sond + PVd 
Tb A mod arg sond , 8 - rd méd case. larg case 
ond e lond _.. Re A mod. rnd case lond + Ce· Tb A 
mod rnd case ond e lond 

PODZÓUCO VERMELHO·AMARELO ÃLICO 

~TbAmod méd/ arg sond -+ LVd Amod 
~argpl 

POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO OISTRÓFICO 

G
1 - Tb A orcem méd larg + PE TbA 
mod e chern méd case larg case I 
ped ~ SCd c/8 tex1 Tb rnd ond , 2 - Tb 

A mori. arg + lEd A mod arg pl , 3 -ld méd larg 
sond + L Vd· cn e n cn A mod arg pf e sond ~ 

PVd Tb A mod méd case./arg case sond . 4 - rd 
arg ond esond + LVd Amod arg sond + Cd. Jb 
A mod méd mcasc. e arg. mcasc. ond., 5 - /d_ arg 
+ Cd: Tb A mod 1nd ond .,. Rd Tb A mod rnd ond 

e fond, 6 - ld. méd.1ar9 + TRel A mOd arg_ + Rd 
A mod arg caso: . ond e fond , 7 - id e proem méd 
case l arg + PE Tb A mod e chtrrn méd /arg ond + 
l Vd A mod arg sond , B - rd arg e<rsc + SCd· c/8 
text Tb A mod rnd sond e ond .. 9 - Tb cn A mod 
méd larg + SCd c/B rext Tb A mod 1nd + AOd A 
mod sond e ond , 1 O - Tb A mod arg. mcasc ond 
e sond -+ PVd: TbA mod arg sond + Cd· Tb A mod 
méd mcase earg mcasc. ond, 11 - Tb rasoAmod 
arg ond + Rd A mod arg case fond + AOd A 
mPd sond , 1 2 - Tb A mod arg mcasc lond • 
PVd Tb A mod arg ond e sond + Rd· A mod arg 
mcase fond e mon1 • 1 3 - Tb plint A moer 
aren lméd pl . + LVd Amao méd pl esond + AOd 
A mPd pl . 14 - Tb A proem méel case /a<g case I 
peo ei'l peel ~ PE TbAchern méd case /arg case 
ond e fond + Re: A chern arg case f ped fond e 
mom . 1 5 - Tb A mod. e proem rrlt!d case /arg 
e/case I ped + Rd A mod arg case ond e lond , 
16 - ld méd case larg case e méd./arg sond ~ 
SCd c/8tex1 Tb A mod méd l arg + Rd A mod ind 
case ond e fond , 17 - Tb A mod. méd. casc./arg. 
case. + Cd Tb A mod méd case so~d e ond , 18 -
rd ond e sond + Rd A mod ~rg case e mêd case 
ond + PVdTbAmod méd.larg sond eond. 19 -
rd. ond + PVd Tb A mod mkl /arg. sonC!, 20 - Tb 
raso A mod mé(! CHSC larg + Cd la! e ~ lat Tb A 
mod. méd case ond + Rd A mod méd case ond e 
fond .• 21 - Tb cn A proem e mod. ml!d casc.larg 
case. f oed e i'i oed ' Cd Tb A mod méo case • 

AC A mod rnd case sond e ond . 22 - Tb cn. A 
mod. e proem méd case larg_ e/case f ped e n ped 
+ SCd. c/8tex! Tb A mod méd l arg. sond e ond , 23 
- id méd case./arg case sond e ond + LVd A 
mod arg case. e ~ case e méd case e n case 
sond. 24 - Tb A proem méd casc.larg I ped + 
TRd A proem arg sond e ond. + LRd· A proem arg 
sond , 25 - TbAmod méd mcasc.larg case f ped 
e n oed e aren case lméd e/case f oed e 11 . oed oi 
e sond + SCd: rnd1se Tb A moo rnd sond + L Vcl A 
mod méd oi. e sond 

PODZÓUCO VERMELHO·AMARELO LATOSSÓLICO 
DISTRÓFICO 

B 1 - A mod. m~.larg . ... LVd A mod_ 
arg sond + PVd Tb A mod méd /arg 
case e n case ond , 2 - rd. sond + Cd 

lat e 1\ lat TbA mod méd_ case sond e ond • Rd A 
mod. rnd case ond 

BRUNIZfM AVERMELHADO 

- arg. fond.-" TRe A c hem arg ond e 
. 2 -Jd ... TRe Achem arg ... PE 

Amod arg ond efond , J - rd + 
BV- arg f ped e rch !anel e mont + TRe A chern 
arg ond e lond 

CAMBISSOLO ÁLICO 

1 - Tb A mod. méd. + PVa Tb A mPd. 
méd /arg sond . 2 - id sond + Ra A 
mod rnd ond. 3 -tri ~ PVa· TbAmPd 

méd./arg sond + LVd Arnod . arg pL.4 - Id t PVa 
Tb A mPd méd larg sond "ond_ + R a A mod rnel 
lond .. 5 -KJ.casc en case +PVd TbrasoAmod 
méd.larg + TRd A mod arg sond e ond , 6 - Tb A 
mod arg f cn ond e sond • LEa A rnod arg oi e 
sond., 7 -dTbAir emod arg I cn . ond efond + 
Rad Alr emod méd I ped tond emon1. 8 - TbA 
mod. arg.casc. f. cn.+ Ra· A mod méd case f ped 
lond_emon1, 9 -rdel\cnondesond +RaA 
mOd. e Ir méd ond e fond 

CAMBISSOLO OISTRÓFICO 

1 - Tb A mod med. sond e ond + SCd 
rndose. Tb A mod arg_ anel. + PVd Tb A 
mod, méd la<g sond, 2 -id. m casc. " 

atg_ mcasc.sond. e ond + LVd: A mod arg mcase 
sond + lVd A mod arg pl e sond., 3 - id ond ~ 
Rd A mod méd mcase ond e land + LVd A mod 
arg mcasc e méd mcase sond, 4 - rd. lond eond 
+ Rd· A mod. méd mcase lond. e mon1 + PE- Tb A 
mod. arg ond e lond , 5 - lri lond e ond + Rd A 
m<)d_ mêd. fond, e mont., 6 - Tb A mod. mW. case. 
sond + Rd. A mod méd. case. sond e ond., 7 - ld_ 
+ Rd: cn. e i'l cn A mod méd case + SCd rndise 
Tb A mod. rnd . sond e ond , 8 - ld. sond. e ond + 
Rde A mod méd mcase ond e fond . ~ REd Tb A 
mod mkl pl esond, 9 - ld and + Rd Amod 
méd case. e arg case. lond + PVd· Tb A mod 
méd.larg ond, 10 - id. -+ Rd A mod fnd mcase 
ond elond , 11 - ld el\ . case ond esond + LVd A 
mod. arg sond. + Rd A mod méd case e arg case 
ood 

CAM81SSOLO EUTRÓFICO 

~TbAmod arg + Re 
L....:::.___jarg ond e fond 

Amod méd + 8V 

LATERITA HIOAOMÓRFICA ÁLICA 

G
1 - TbAmodarg +HLaTbabAmod 
méd.larg + Pla Tb pltnt A mod 
méd. /arg pl . 2 - d Tb A rnod arg e 

méd./arg + Hle TbAmPd arg eméd l arg + LVa 
plint, A mod mêd e arg oi 3 - Tb A mod.ml!d.targ 
+LVa pllnt Amod arg + HAOa: Amod pl , 4 - ld 
eméd + LVa plint Amodarg. + Pla TbeTJplint 
A mod. méd.la<g. pr , 5 - Tb A mod a<en .lméd 
HLa Tb A rnod méd l arg + HAOa A mod pl 

LATERITA HIOROMÓRFICA DISTRÓFICA 

G 1 - TbA mod. m êd. IM!J-• LAd plint. A 
mod arg + PVd Tb pllnl A mod méd 
pl . 2 - id + LVel · plint A mod at(l + 

HGPd Tb Amod arg pl, 3 - TbAmod.aren.lméri.e 
méd .larg + LVd pl>nt A mod méd ~ LVd A mod 
méd pl., 4 - ld + SCd 1ndrsc Tb A mod méd + 
AOd A mod pl 

GLEI HÚMICO EUTRÓFICO 

EJTbAchern. arg + Ad TbAmoo mêd pl 

GLEI POUCO HÚMICO OISTRÓFICO 

B 1 - Tb A mod, atg. + HGHe Tb A mod 
arg +Ad TbAmod rnd p1., 2 - rd. + 
Ad Tb A mod méd + Hld. Tb A mod 

mêd p1, 3 - TbAmod. md.+Hlda TbAmod méd 
e méd 1arg pl , 4 - rd. + HAQd. A mod pl , 5 - ld 
- Ad Tb A mod rnd pl . 6 - id. ~ LVd pllm A mod 
méd + Ad: Tb A mod rnd pl , 7 - Tb A mod. méd 
... Hlda Tb A mod arg e méd larg + L Vd A mod 
méd pl 

AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS ÁLICAS 

AREIAS OUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS DISTAÓ· 
RCAS 

8 1 - A mod.+ HGPd TbAmod arg pl , 
2 -id +AOdAmod+HldTbAmod 
aren lméd pl 

AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS 

G l - Amod. ~ LVd Amoo méd pl , 2 -
ld +LVd· Amod méd pl esond. 3 -
rd. +LVda Amod méd sond , 4 ~1d. + 

PVa: Tb A mod aren /méd sond , 5 - rd. + LVd A 
mod méd. <- SCd c/8 la1 rnd sond 

AREIAS OUARTZOSAS OISTRÓFICAS 

G l - A mOd.• lVdAmodméd -o-lAd 
Amod méd pl , 2 -•ri + HLd ToA 
mod méd larg + LVd- A mod méd pl, 

3 - rri + HIIOda' A mod + LVd plint e~ plim A 
mod méd p1 , 4 - rd.pl esond + LVd Amod méd 
pl_, 5 - rd pl e sond + HAQd A mod. sond _.. HLd 
Tt> A mod aren.lméel pl e sond , 6 - •d. -+ LVda A 
mod. méó. sond." pl , 7 - ld -+ LVd A mod méd 
sond , 8 - ld + SCd indise. Tb A mod 1nd sond . 9 
- id. + LVd A mod méd sond • Rd A mod rnd 
ond e fond , 1 O -ld. sond + Rd; cn A mod aren + 
SCd· indrse Tb A mod 1nd ond , 11 - rd sond + 
Rd A mod aren sond. e ond + AR fond , 1 2 - rd. 
sond + PVd· Tb A mod aren /méd sond e ond + 
LVd A mod méd sond 

SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS 

1 - Amod. md.ond esond + Ca Tb A 
mod méd sond _.. AR onel , 2 - /d_ 
tonel e ond + Ca Tb A mod méd + 

PVa. Tb A mod méd./arg sond e ond , 3 - A mod. 
arg case + AOd: A mod -+ PVa Tb raso A mod arg 
case. so~d , 4 - rd méd . case esc B mont -" Ca Tb 
A mod arg lond e mont 

SOLOS LITÓUCOS OISTRÓFICOS 

G 1 - A mod. r'nd.+ SCd lnd1sc TbAmod 
rnd. ond + LVd Amod méd sond, 2 -
ld. + AR lond . 3 - rd fond _.. PVd Tb 

A mod méd casc./arg case ond + AR · fond , 4 - A 
mod. m!fd.ond + AR fond + AOd A mod sand , 5 
- rd lond ~ AR fond e esc 6 ~ A mod arg case 
ond efond + Cd: TbAmod méd case en case."' 
PVd; Tb A mod méd lar9 ond , 7 - e A mod arg 
mcase e méd. mcase lond e mon1 + PE Tb e Ta A 
mod arg mcase . ond efond +AR lond emonl. 8 
-Amod . 1nd case ond efond + PVd Tbrasocn A 
mPd ar9. ond , 9 - cn A mod. 111d ond e lond + 
SCd ciBtext TbAmod rnd ond +AR lond 10 -
A mod.rnd case _.. PVd. Tb A mod méd. casc.larg 
case fond. e mont ~ PE Tb A mod méd case /arg 
case f ped fond e ond , 11 - id. méd case ond e 
lond .,. Cd: Tb A mod méd case sond e ond "' 
SCd. rndosc Tb A mod 1nd ond , 12 - cn A mod 
méd. case + SCd rnd1se Tb A mod mêd ond e 
lond , 1 3 - A mod méd_ case e 1\ case fond .,. AR 
mom . 14 -A h méd f oed lond e mon1 + Cd. Tb 
A mod arg f ped + AR ond e fond : 15 - A mod. 
méd. case_ f. ped ond. e fo~d <- Cd Tb A mod mêd 
case e arg case. f ped ond . 1 6 - rd rnd case f 
oeel e 1\. oed. + AR mon1. e fond 

SOLOS LITÓLICOS EUTAÓFICOS 

1 - A chem.r~ d fond + PVd TbAmod 
méd /arg e aren lméo ond e lond + 

AOa A mod sond , 2 - id méd fond e 
esc + PE Tb A chern méd /arg f peo e 1\ ped 
fond ., 3 - A mod méd f ped ... AR-Jond e mo~\ 

SOLOS CONCRECIONÁRIOS OISTAÓFICOS 

1 - crBre~ r. TbA mod.mêd./arg + PVd 
Tb A mod mêd case 1arg case ond + 

"'-~-' Lvo· cn A mod méd sor>d .. 2 - rd md 
son(l e ond + PVd Tb A mod méd casc./arg case. 
t cn + lVd cn e~ cn Amod arg sond , 3 -ld 
rnd + PVd TbAmocr méd. iarg I cn ond +Rei cn 
A mod rnd fond . 4 - id. méd + PVd To cn A mod 
méd casc./arg clcase I oed + Ad A mod 1~d 

case. ond., 5 - indisc_ TbA mod. ind. sond. e ond.~ 
LVd A mod arg sond , 6 - id. + AOd A mod pl e 
sond, 7 -td. ~ Rd cn Amod 1nd fond. 8 -lri + 
Ad A mod 1nd case ond + LVd cn A mod arg 
sond., 9 - indrsc. Tb A mod. md. ond e sond + PVd 
'Tb A mod arg e arg case sond e ono • LVel A 
moo arg pl e sond , 1 O - rri ond e fond _.. Ad cn 
A rnod ind lond e mont , 1 1 - ín disc. Tb A mod. 
med. e a<g ... LVd A mod méd sond - Hld Tb A 
mod méd pl esond, 12 -rd +LVd cn Amod 
arg sond, 13 - rd ~ LVd cn ei'l cn Amod méd 
e arg sond. 14 - rd + LVd. cn A moo méd + 
PVd Tbcn A mod mêd /arg sond , 1 5 - N} sond + 
LVd cn Amod méd + AQd Amod pl esond. 16 
- ld lond e ond + PVd TbA mod arg case sond e 
ond + LVd A mod méd case som! 

NOTAS 

1 ~ F'!Juram um PILm!!rro lugar. nasa>s<x:raçõ<s. <><;o. 
I<><""'" """"'"'""'"sob o pomo de "''t.a ae ~"""' 
são ou, no caso <lo e•tflnsões O<lu"''""'"e•. <>< 
~omr>On""tes ma'! rltlP<rrt.an res sob o POntO <le w;
<a ao uul11<>eãc ag•.ecla Ca ~ manerr~ 06 
•imt<oloo e as oo•os das """""''00. looom oon
W!nt:rMMOS, "'"'"'"em 1\Jnclo ~o cornppnenre 
oue l'l!ura em o~<me•<o 1"9'1r 

2 ~ E usMa aesoec•fic~ãoeu\róko\Solru•aclto~e M 
seo mrld,. e •lral pa•a O•>l•"!jU'r ~ ~rs11o1..-.o l..,tu 
racão <10 t>ases M•<al e ~I<CO rs<uuradlll tom alu 
min<O~I\al P<J<a a rnesma elas .. de o;o10 

3 Ouando não """""'''eM<>" oase 1l!! ,.,..o~·""' 
carr.PO<Jonle num11 •<.oc•acâ<>. ''9"''"'" <lU~""' 
""'o mesm• !ase rto cor~>poneoL• pos\e"O' 

'o - Osscroscom mudar>ç•l~>tura l mar<:anre. Qu•n:IO 
iiOOese<Jlam d·IBIM\"" <:laS5t"; a<. !ft• \ula c"'lot:O O> 
M"10lltes S<Jpe<IK:ra\ e •ut>suood<MI têm~''"'' 
m•no<lao a• lU<rura> 00. h0"f<l<1!0 ' A e !l >OO a lo< 

ma de ••ação 

5 - Os \roohOsem ''~loco, """''fendo. "'.."'''can "'"" 
<OC!erisuca< ~e saio (!om,nafltp os Ol"''"· Quoodo 
r~poM<>s na< ""'oaUcs subsequcntes_ >i\o •ep<e 
sentadas""'~~ '•O~ml 

ABREVLAÇÚ[S E SIM80LOS 

A - Solos Alu•rars 
AO Araras Ouar!Zosas 
AR - Afloramento Rochoso 
BV Brun1tém Avermelnado 
C - Cambrssolo 
HAQ- Areras Ouartzosas Hrdromórlrcas 
HGH- Gre1 Humrco 
HGP - Gle1 Pouco Hum1co 
HL- La terrw H•dromórlrca 
LA - L~rossolo Amarelo 
LE - Latossolo Vermelho-Escu<o 
LA - La1ossolo Ro~o 
LV- Latossolo Vermelho·Amarelo 
PE - PPd2ói1CO Vermelho·Amarefo Eutróltco 
PL - Planossolo 
PV - POdlóliCO Vermelho-Amarelo 
PVL PodlÓI1c0 Ve<melho·Amarelo Latossói<CO 
R - Solos Lr tólrcos 
RE - Rl!<;lOSSOIO 
SC - Sofos Concrecronlit<OS 
TR- Terra Roxa Esttuturada 
TAL- Terra Roxa Estruturada L~ tossólrca 

TS - Terra Roxa Estruturada S•milar 
a - áhco 
ab - abr~ptrco 
aren - textura arenosa 
arg - !C><tura a<g,losa 
B - holllon1e B 
cl -com 
case - cascalho ou cascalhenta 
chern - chernozêmrco 
cn - concrecronà11o 
d - drstró1rco 
e - eutróftco 
esc - rele\!0 esca<pado 
I ~ fase 
h - fraco 
lond - relevo for1c ondulado 
.r1d - 1e>tura rndrscn rrnnarfa 
'ndrsc - rndrscrom•nados 
lat - larossól1co 
marg - tex\ura mwto arg1losa 
mcasc. - murto casealnen!a 
méd - textura média 
mod - moderado 
mont - !elevo montanhoso 
i\ - não 
ond ~ relevo ondulado 
ped - pedregosa 
pl - relevo plano 
plfm - plln1rco 
proem - proemrnen1o 
rçh - rochosa 
sond - relevo suave ondulado 
Ta- arg1la de at1vrdade alta 
Tb - argola de atrvrdade barxa 
te•t te•tura l 
- solo subdomrnanre 

lmo<tl•iMJ .. oe<!' f'21 • RAOAMBil..SIL 

F't5\ o S..: .. 4>"'""""/ GO 

P\63 o EMBIIAP~ 

Mapa elabo<ado com base em 'nrerprelaç<'lo de mosar· 
cos semrcontrolados de rrnagem de radar e trabalho de 
campO, pela D<v<sãO de Pedologoa IAADAMBRAS!Li, de 
outub<O de 19 7B a março de 198 I 

Planc1ame n1 o c~nog r<lhco e con lrole da e<e~uci!o pela 
D'•ISãO de Pub1rcaç~o IRAOIIMBRASILI 

ColabO<ação recebrda 
Órgaosest<odua•s- CEPEDIBA. Sec deAgncultura GO 
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Base geográfica organrzada a partrr de folhas planrmetrrcas na escala 1 250 000 ela
boradas pela Drvrsão de Cartogralra do Protelo RADAMBRASIL mediante Interpretação 
de mosarcos semrcontrolados de rmagem de radar e trabalho de campo realrzado no 
periodo de JUlho de 1979 a maro de 1980 
ProJeção Cônrca Conforme de Lamber! 
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Mapa elaborado com base em rn terpretação de mosarcos semrcontrolados de rmagem de 
radar Imagens Landsat e trabalho de campo pela Drv1são de Vegetação (R ADAMBRASIL). 
de setembro de 1977 a março de 1981 InventariO florestal e coleta de materra l botânrco 
realrza dos no perrodo de março de 1978 a setembro de 1980 

Planetamento ca n ogrâfrco e controle da execução pela Otvrsão de Publicação (RADAMBAASIL) 
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Base geográfica organizada a partir de folhas plan•métncas . na escala 1:250.000. ela_
boradas pela Divisão de Cartografia do Pro1eto RADAMBRASIL. medran\e •nterpretaçao 
de mosaicos semicontrolados de 1magem de radar e trabalho de campo rea\1zado no 
período de julho de 1979 a ma10 de 1980 
Projeção Cõnica Conforme de Lamber\ 
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CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Este mapa delimita áreas homogêneas do ponto de vista da produção e 
produtividade agrlcolas. Conseqüentemenle. em cada uma delas seus re
sultantes da inter<tÇao clim&--felevo.-solo respondem de forma similar. 
quando submetidos à mesma tecnologia. Esta conceituaçao corresponde 
à UNIDADE DE CAPACIDADE. que é o nlvel hierárquico mais especificado 
sistema aplicado para a classificação da capacidade agrlcola da área abran
gida pela Folha 

No mapa, estas unidades sao identificadas por um sim bolo composto de 
três dlgitos e duas letras. Os digitas correspondem aos diferentes graus 
de restrição do clima. do relevo e do solo e as letras ás caracterlsticas flsi
co-Qulmicas ou morfológicas mais restritivas de seu solo. entre as oito 
seguintes : 
sais solúveis.. .... . ... .... s soma de bases trocáveis ..... ........ b 
drenagem .......................... ......... d profundidade efetiva ...... . ..... p 
estrutura e textura do hor. B ........ e textura e estrutura do hor. A ........ t 
capacidade de troca de cátions .... c matéria orgânica .... . .. m 
Sfmbofo de identificação cartográfica : 

clima r ele~ solo 
' ' l<b 432 cb -... caracterlsticas pedológicas 

O conjunto das unidades homogêneas. no grau e tipo geral de condicio
nantes dominantes e subdominantes, forma a SÉRIE DE CAPACIDADE. 
que constitui o segundo nlvel hierárquico do sistema. Todas suas unidades 
têm, cooseqOentemente. a mesma influência sobre a produção agrícola 
embora que. para atingir igual produtividade. sejam necessánas tecnolo
gias diferenciadas 

No slmbolo de identificaçAo canogréfica as séries estOO identificadas 
pelo conjunto dos digitas. Cartograficamente estao também representa
das peta cor resultante da combinação dos matizes que representam os 
diferentes graus de restrição dos condicionantes clima-relevo-solo. 
conforme a seqüência ao lado 

No sfmbolo de identifica~ cartográfica as subclasses são identi ficadas 
pela posição que ocupa o digito de maior valor, também destacado em 
grifo 

Finalmente. o conjunto das subclasses que apresentam o mesmo grau 
de restriçao no condicionante dominante, independente da natureza do 

CliMA RELEVO SOLO 

... OLO 001 

200 020 002 

300 030 003 

<00 '" 004 

500 050 005 

600 060 006 

700 070 007 

mesmo, constitui a CLASSE DE CAPACIDADE. Este nlvel de abstração in
clui. assim. componentes heterogêneos no que diz respeito às outras 
caracterlsticas. ConseqOentemente, as conclusões nele apoiadas s6 são 
aceitéveis em um planejamento generalizado 

O conjunto das séries homogêneas, no grau e tipo geral de condicionan· 
tes dominantes, constitui a SUBClASSE DE CAPACIDADE. Seus compo
nentes apresentam diferenças no que diz respeito aos condicionantes sub
dominantes e. por isto. as racomendaçOes baseadas neste nlvel de abstra
ção devem ficar restritas ao planejamento não operacional 

No slmbolo de identificaçao cartogréfica a classe é identificada pelo valor 
do maior digito. destacado em grifo. independente de sua posiçêo 
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FORMAS ESTRUTURAIS 

St -Superfície estrutural tabular. Superfície aplanada. de topo 
parcial ou totalmente coincidente com a estrutura geoló
gica. limitada por escarpas e retrabalhada por processos 
de pediplanaçao 

FORMAS EROSIVAS 

Ep - Superlicie pediplanada. Superfície de aplanamento elabo
rada por processos de pedrplanaçao. conando litologias 
pré-cambrianas. devonianas e terciárias 

Epd- Pedimento. Forma de relevo efetuada por recuo de ver
tente. resultando encosta de declive fraco . ligando dois 
planos altimétricos diferentes. geralmente retrabalhada por 
drenagem de 11! ordem. em entalhe J'lcipiente 

Et - Superfície erosiva tabular. Relevo residual . de topo aplana
do provavelmente testemunho de superfíc~ aplanada, ge
ralmente limitado por escarpas erosivas 

Etf - TBfraço fk.Jvial . Patamar esculpido pelo rio. com declive fra
co voltado para o leito fluvial. geralmente com cobertura 
aluvial 

FORMAS DE DISSECAÇÃO 

a - Formas aguçadas. Relevos de topo contínuo e aguçado. 
com diferentes ordens de grandeza e de aprofundamento 
de drenagem. separados geralmente por vales em "V" 

c - Formas convexas. Relevo de topo convexo. com diferentes 
ordens de grandeza e de apmlundamento de drenagem , 
eventualmente separados por vales de fundo plano 

t - Formas tabulares. Relevos de topo aplanado. com diferen
tes ordens de grandeza e de aprofundamento de drena 
gem. eventualmente separados por vales de fundo plano 

fNDICES DE DISSECAÇÃO 

Ordem de grandeza dos interfiUvios. A dimensllo das 
for mas foi agrupada em cinco classes, designadas por 
metros e representadas pelo 19 digito no Quadro a 
seguir 

Intensidade de aprofundamento de drenagem. Foi separada 
em cinco classes. Qualificadas e representadas pelo 21? 
digito no Quadro a seguir 

ORDEM DE GRANDEZA DAS 
FORMAS DE DISSECAÇÃO 
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MUITO fORTE 11 2l " 05 " 

FORMAS DE ACUMULA ÇÃO 

Aai - Áreas de acumulação inundáveis. Áreas aplanadas com ou 
sem cobertura arenosa. pBfiódica ou permanentemente 
alagadas. precariamente incorporadas à rede de drenagem 

Ap1 - Planicie fluvial. Área aplanada resultante de acumulação 
fluvial . pBfiódica ou permanentemente alagada 

~tf - Planic~ e terraço fluviais . Área aplanada. resultante de 
acumulação fluvial , geralmente sujeita a inundaçOes pe
riódicas e comportando meandros abandonados . even 
tualmente alagada . unida com ou sem ruptura a pata
mar mais elevado 

SIMBOLOS 

• 
Morro residual : pontl!lo 

• 
Morro residual : inselberg 

-·- ·- . - ·- ·_.) 
Borda de anticlinal escavada -·--_:_,_ ,.) 
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........ 
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DiQue ãCÕrdêo flu'Vfai. atuais 

DiQue e cordllo fluvial. subatuais 

Limite de forma de relevo 
aproximado Quando uacejado 

= 
Caimento topográfico 

Mapa elaborado com base em interpretação de mosaicos semicontrolados de imagem de radar. 
sobre~Oo e trabalho de campo. pela Divisao de Geomorfologia {RADAMBRASILJ. de maio de 1978 
a )BnBifo de 1981 
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