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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%. 

SEDE 

2 -- Perfil altimétrico* 

Ao longo de cada linha de vôo foram registrados graficamente perfis 
espaçados de cerca de 2 7 km, em escala horizontal aproximada, 
sendo uma parte deles em 1 :400 000 e outra em 1 :250.000. 

3 - Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas, na escala aproximada de 1 : 130 000, com recobri
mento longitudinal e lateral de 60% e 1 0% respectivamente, discri
minadas em totoíndice, 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 ortogonal
mente ao longo das linhas de vôo do aerolevantamento. 

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

6 - Mosaicos semicontrolados de radar* 

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

b) mosaicos na escala 1:1.000.000 com amplitude de 4. o de lati
tude por 6. o de longitude, organizados com base na redução dos 
mosaicos na escala 1.250 000 

7 - Carta planimétrica 

2 7 5 tolhas de 1 o de latitude por 1 o 30' de longitude, impressas na 
escala 1:250.000, no Sistema de Projeção UTM. 

8 - Carta-imagem de radar 

102 folhas de 1 o 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 

Rua Pernambuco, 4 Pituba - CEP 40 000 - Salvador, BA 
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Laranjeiras- CEP 22 231 -Rio de Janeiro- RJ 
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ESCRITÓRIO DE APOIO DE NATAL 
Rua Trairi, 798 
Petrópolis - CEP 59 000 - Natal - RN 
Fone: 084-222-3054 - Telex: 084-2241 PRAA PR 

BASE DE APOIO DE GOIÂNIA 
Av Universitária, 644 
Setor Universitário - CEP 74 000 - Goiânia - GO 
Fone: 062-224-7484- Telex: 062-2395 PRBA BA 

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS 
Rua Felipe Schmidt, 11 5 
Centro - CEP B8 000 - Florianópolis - SC 
Fone: 048-222-9959 - Telex: 048-2206 DNPM BR 
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PREFÁCIO 

A presente publicação- Volume n. 0 26 - da série "Levantamento de Recursos Natu
rais", que o Projeto RADAMBRASIL ora apresenta, refere-se aos resultados alcançados 
pelos trabalhos realizados na Folha SD.21 Cuiabá da Carta Internacional ao milionési
mo, localizada na porção centro-ocidental do território brasileiro. Está compreendida pe" 
los paralelos 12 ° a 16 ° Se meridianos 54 ° a 60 ° WGr. Ocupa uma área de 286.770 
km2, abrangendo pequenas porções de terras a sudeste do Estado de Rondônia, tendo 
a sua maior parte ao sul do Estado de Mato Grosso. Na Folha Cuiabá a topografia possui 
caracterfsticas marcantes, pois os Planaltos dos Parecis e dos Guimarães constituem-se 
nos divisores de águas das bacias Amazônica e do Prata, e os planaltos têm ainda como 
segmentos intermediários as serras Azul, Cuiabá e Caixa Furada. São da ordem de 900 
m as maiores altitudes encontradas nas serras da Borda, das Araras e São Vicente e de 
120 m as altitudes que ocorrem nas planfcies dos rios Cuiabá e Paraguai. A ocupação 
humana é baixa, exceto no vale do rio Cuiabá, onde se situa a cidade de Cuiabá, seguida 
de Nobres, Rosário Oeste, Várzea Grande e Santo AntOnio do Leverger. Datam do prin
cípio do século XVIII núcleos populacionais decorrentes da garimpagem do ouro e do 
diamante. Cidade Sorriso, Vera, Alvorada do Norte, Nova Mutum, Colônia São Manuel, 
Vila Santa Rita e Cidade Primavera são exemplos de pequenos núcleos urbanos, desen
volvidos ao longo dos principais eixos rodoviários, resultantes da colonização iniciada 
por empresas do Sul do Pafs. 

Os estudos técnicos seguiram a metodologia desenvolvida pelo Projeto RADAM
BRASIL e o material básico utilizado nos trabalhos foram as imagens de radar em escala 
1:250.000. 

A equipe de geologia constatou rochas datadas do Pré-Cambriano Inferior a Médio 
até a era atual, diferenciados através de processos de cratonização, ativação tectono
magmática epirogenética e, ainda, por caracterfsticas sedimentares que possibilitam 
identificar diferentes ambientes de sedimentação. Objetivando orientar trabalhos futu
ros, foram abordados em cada unidade litoestratigréfica seus aspectos evolutivos es
truturais, petrográficos e econômicos. No tocante à geologia econômica, confirmou-se 
a importância para finalidades industriais das rochas carbonatadas da Formação Araras; 
ocorrências de galena nos filitos do Grupo Cuiabá; sulfeto de cobre disseminado nos 
corpos básicos da Surte Intrusiva Rio Alegre e do Grupo Rio Branco; ouro associado a 
veios de quartzo que cortam as rochas dos Grupos Aguapef e Cuiabá; aluviões diamantf
feras oriundas da porção basal do Grupo Parecis; depósitos de argila, areia e cascalho, 
materiais de construção na região de Cuiabá; e, ainda, possfveis ocorrências de fosfato 
nas porções pelito-carbonáticas da Formação Araras e rochas da Formação Diamantino, 
tato esse não registrado em trabalhos precedentes. 

Em Geomorfologia, são analisadas questões relacionadas à própria cartografia geo
morfológica, tendo sido definidas para a região oito unidades. Foram estudadas as inter
ferências da tectônica e as influências das fases de aplanamento no relevo avaliando 
suas formas resultantes. São indicadas possibilidades de aproveitamento de recursos 
hfdricos com localizações de sftios apropriados para barramentos. São apontados traça
dos para a implantação de estradas, identificando áreas com ocorrências de materiais 
utilizáveis. 

Estudos pedológicos foram realizados a nfvel exploratório, visando ao mapeamento 
e à identificação das principais classes de solos. Destaca-s.e neste trabalho a região de 
Jauru, cujos solos, principalmente Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Brunizém, 
apresentavam excelentes condições para o desenvolvimento da agricultura. A região da 
Chapada dos Parecis, com solos de baixa capacidade natural de nutrientes, para o apro
veitamento agrfcola, se corrigidos, pode ser plenamente utilizada, já que o relevo aplai
nado oferece condições favoráveis à mecanização. Os estudos pedológicos seguramen
te permitirão aos órgãos governamentais a seleção de áreas com maiores possibilidades 
agropastoris, assegurando desta forma um melhor direcionamento ao planejamento e 
ao desenvolvimento regional. 

O estudo fitogeográfico permitiu determinar cinco regiões fitoecológicas, além das 
Áreas das Formações Pioneiras, Áreas de Tensão Ecológica e áreas submetidas às Ati
vidades Antrópicas. A delimitação fitoclimática seguiu a relação P..;2T das curvas om
brotérmicas de Bagnouls & Gaussen (1957), obtendo-se duas áreas: uma com 3 a 4 
meses secos, onde se situam as áreas florestais; e a outra com 5 meses secos, abrangi
da pelas áreas campestres. Através do Inventário Florestal foram definidos os poten
ciais de biomassa parcial e de madeira para usos diversos, cujos resultados são detalha
dos no Apêndice I - Análise Estatfstica de Dados. Visando ainda à preservação dos 
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ecossistemas há recomendações referentes aos cuidados técnicos especiais quando da 
utilização dos recursos naturais renováveis e de preservação dos mesmos. 

Em Uso Potencial da Terra são abordados dois aspectos: Capacidade de Uso dos Re
cursos Naturais Renováveis e Relações Uso Atual-Uso Potencial. O 'primeiro analisa a 
área sob o ponto de vista dos fatores interativos do solo, relevo e clima, determinando o 
grau de restrição de cada um destes. Pela avaliação dos fatores citados delineiam-se 
áreas homogêneas segundo a sua capacidade de produção e produtividades agrícolas. 
Na área em estudo foram detectadas 195 unidades de capacidade, as quais compõem 
87 séries, 1 O subclasses e 6 classes. O segundo aspecto objetiva avaliar a nível micror
regional as Relações Uso Atual-Uso Potencial do parâmetro força de trabalho, expres
so pelos coeficientes de uso, de excesso e de saturação, usando-se dados censitários 
referentes aos anos de 1970 e 1975. Pelos estudos constatou-se que todas as micror
regiões e os municípios, nos anos considerados, encontram-se subutilizados. Em geral, 
a área oferece grandes possibilidades de utilização dos recursos naturais existentes, 
visto que o coeficiente de excesso do qüinqüênio apresenta-se bem próximo do ponto 
de equilíbrio. Já o coeficiente de saturação indica ampla capacidade de expansão e ab
sorção de mão-de-obra, principalmente devido à grande disponibilidade de terras poten
cialmente aptas. 

Helion França Moreira 
Superintendente Técnico e Operacional 



FOREWORD 

Volume 26 of the Natural Resources Survey series presented here by Projeto RADAM
BRASIL refers to the results achieved by survey work in the SD. 21 Cuiabá Sheet of the 
international map at the 1:1 million scale. This are a of 286,770 km2, bounded by the 
latitudes of 12 o and 16°S and the longitudes of 54° and 60° WGr., is located in cen
tral western Brazil, mostly comprising part of the southern portion of the State of Mato 
Grosso with small areas of the southeast of Rondônia State. The topography of the 
Cuiabá Sheet shows marked characteristics since the Parecis and Guimarães plateaux 
form the watershed between the Amazon and Plate basins, and the serras Azul, Cuiabá 
and Caixa Furada occur as intermediate units between the plateaux. The highest altitu
des in the serras da Borda, das Araras and São Vicente are of the order of 900 m, while 
altitudes of 120 m occur in the Cuiabá and Paraguay river plains. Human occupation is 
ata low levei, except in the Cuiabá river valley where the city of Cuiabá is situated, to
gether with Nobres, Rosário Oeste, Várzea Grande and Santo Antônio do Leverger. Po
pulation centres based on gold and diamond prospects date from the early 18th cen
tury. Cidade Sorriso, V era, Alvorada do Norte, Nova Mutum, Colônia São Manuel, Vila 
Santa Rita and Cidade Primavera are examples of small urban nuclei which developed 
along the ma in highways as a result of colonization started by companies from southern 
Brazil. 

The technical studies followed the methodology developed by Projeto RADAMBRA
SIL, using radar imagery ata scale of 1 :250,000 as the base for interpretation. 

The geological survey showed the presence of rock units dating from the Lower to 
Middle Precambrian up to Recent, differentiated by cratonization and epeirogenetic 
tectono-magmatic activation processes, and by sedimentary characteristics, enabling 
the identification of different sedimentation environments. The petrographic, structural 
evolution and economic aspects of each lithostratigraphic unit are considered, aiming at 
the orientation of future investigations. With reference to the economic geology of the 
area, the following mineral occurrences were confirmed as being more important: car
bonate rocks of the Araras Formation for various industrial uses; galena occurrences in 
phyllites of the Cuiabá Group; disseminated copper sulphides in basic bodies of the Rio 
Alegre Intrusiva Suíte and Rio Branco Group; gold derived from quartz veins cutting 
rocks of the Aguapeí and Cuiabá Groups; alluvial diamond deposits partly derived from 
the basal portion of the Parecis Group; clay, sand and gravei deposits for construction 
material in the Cuiabá region; and possible phosphate occurrences in the argillaceous
carbonatic sequences of the Araras Formation and in rocks of the Diamantino Forma
tion, the latter possibility not having been previously recorded. 

The geomorphology report includes an analysis of topics related to geomorphologi
cal cartography, and eight units are defined in the region. The interference of tectonics 
and the influences of the planation phases on the relief are studied, with the evaluation 
of the resulting forms. Possibilities for utilizing the water resources are indicated, inclpl 
ding the location of sites which are suitable for dams. Routes for projected roads are 
suggested, identifying areas with occurrences of material for utilization. 

Pedological studies were made at an exploratory levei, aiming at the mapping and 
identification of the principal soil classes. In this report the Jauru region can be distin
guished since i\s soils, especially the Eutrophic Red-Yellow Podzolic Soil and Brunizem 
(Prairie Soil), present excellent conditions for agricultura! development. The region of 
the Parecis plateau (Chapada dos Parecis), with soils of Jow natural nutrient capacity, 
could be fully utilized for agricultura! development if the soils were corrected, since the 
flat relief offers favourable conditions for mechanization. The pedological studies will al
low the selection by government organizations of areas with greater farming possibili
ties, thus assuring better g!Jidance for planning and regional development. 

The phytogeographic study defined five Phyto-ecological Regions, as well as Pio
neer Formation, Ecological Tension and Human Activity Areas. The phytoclimatic deli
mitation follows the P.;;2t relation of the rainfall-temperature curves of Bagnouls and 
Gaussen ( 1957) outlining two areas, one with three to four dry months, corresponding 
to the forest areas, and the other with five dry months, comprising the savanna areas. 
The Forestrv Jnventory determines the potentials of partia! biomass and of timber for 
various uses, w1th the results being detailed in Appendix 1-Statistical Analysis of Data. 
Recommendations are ma de with reference to special technical measures for the utili
zation and conservation of the renewable natural resources, with the aim of preserving 
the ecosystems. 

In the Potential Land Use report two aspects are considered: Capacity of Use of the 
Renewable Natural Resources and Present Use-Potential Use Relations. The first 
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analyses the area from the point of view of the interacting factors of soil, relief and cli
ma te, determining the degree of restriction imposed by each of them. Homogeneous 
areas are delineated by these factors according to their production capacity and agricul
tura! productivity. 195 capacity units were identified in the area under study, forming 
87 series, 1 O subclasses and 6 classes. The second aspect aims at evaluating the Pre
sent Use-Potential Use Relations at microregionallevel of the labour force (1arameter, 
expressed by the coefficients of use, excess and saturation, using the census data rela
ting to the years of 1970 and 1975. This analysis confirmed that ali the microregions 
and townships were under-utilized in the years under consideration. In general, the area 
offers great possibilities for the utilization of the existing natural resources, since the 
excess coefficient of the five year period is very near the equilibrium point. The satura
tion coefficient shows ample capacity for expansion and absorbing labour, mainly due 
to the great availability of potentially suitable land. 

Helion França Moreira 
Superintendente Técnico e Operacional 
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RESUMO 

O presente trabalho traz como relato o reconhecimento geológico 
da Folha SD. 21 Cuiabá, delimitada pelos paralelos 1 2 ° e 16 oS e os 
meridianos 54" e 60"WGr, com área de 286.770 km 2 , e inserida 
no Estado de Mato Grosso em quase sua totalidade e uma pequena 
faixa no Território Federal de Rondônia 

Na Folha em epígrafe as rochas mais antigas foram atribuídas ao 
Complexo Xingu. Vários processos de ativação tectonomagmática 
e de sedimentação desenvolveram-se no extremo sudoeste da área, 
na ambiência do Craton Amazônico. estando denotados pelas Suí
tes Intrusivas Rio Alegre e Guapé e pelos Grupos Aguapeí e Rio 
Branco 

Após a estabilização dessa região cratônica, a área foi submeti
da a esforços distensivos, principalmente em sua borda leste, com 
desenvolvimento de bacias marginais marinhas em transição para 
um ambiente tipicamente de geossinclinal, onde foi depositado o 
Grupo Cuiabá. Após a deposição desse grupo, o mesmo passou por 
três fases tectônicas, sendo que no segundo evento iniciou-se, pro
vavelmente, a deposição do Grupo Alto Paraguai em ambiente mio
geossinclinal, dominantemente marinho raso Depositado esse gru
po, a área foi submetida à fase tardia do Evento Brasiliano, que pro
vocou tanto nesse grupo quanto no Cuiabá esforços compressivos 
em direção ao craton. Ainda nessa fase ocorreu o emplacement do 
Granito São Vicente Em seguida a área passou por um longo perío
do de estabilidade, onde predominaram processos erosivos, propor-

cionando a sedimentacão fanerozóica, representada pelas unidades 
da Bacia do Paraná, G'rupo Parecis e Depósitos Cenozóicos em ge
ral No intermeio dessa sedimentação, particularmente no Juracre
táceo, a área esteve sujeita a uma fase tectônica com falhamentos 
profundos que possibilitaram o extravasamento do magma basálti
co toleítico, representado pelas Formações Serra Geral e Tapirapuã. 

As feições líneagênicas mais proeminentes, tanto em campo 
quanto em imageamento de radar, apresentam-se direcionadas nos 
sistemas NO-SE e NE-SO, estando a primeira condicionada na re
gião cratônica, enquanto a outra está configurada principalmente 
nos sítios dos Grupos Cuiabá e Alto Paraguai, e no âmbito da Bacia 
do Paraná. 

No tocante à geologia econômica na área desta Folha, ressalta
se a importância de alguns bens minerais, como as rochas carboná
ticas do Grupo Alto Paraguai, os depósitos aluviais aurodiamantífe
ros e os materiais de construcão. Em segundo plano ocorrem outras 
variedades de mineralizacão."a saber: chumbo no Grupo Cuiabá; co
bre nos corpos básicos d~ Suíte Intrusiva Rio Alegre; molibdênio no 
Granito São Vicente; ouro associado aos veios de quartzo dos Gru
pos Aguapeí e Cuiabá, além de outras ocorrências minerais destituí
das, aparentemente, de valor econômico Por outro lado, também 
são apresentadas as possibilidades metalogenéticas relacionadas 
às respectivas unidades estratigráficas 
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ABSTRACT 

This report describes the geological reconnaissance of the SD.21 
Cuiabá Sheet, bounded by the latitudes 1 2 o and 1 6°S and the lon
gitudes 54° and 60°WGr, and covering an area of 286 770 km2 
almost completely included in the State of Mato Grosso, with a 
small strip belonging to the Federal Territory of Rondônia 

The oldest rocks in this area were attributed to the Xingu Com
plex Various tectono-magmatic and sedimentation events repre
sented by the Rio Alegre and Guapé lntrusive Suítes and the Agua
peí and Rio Branco Groups developed in the extreme southwest of 
the area within the Amazonian Craton. After stabilization, marginal 
marine sedimentary basins transitional to a typically geosynclinal 
environment formed on the borders of this cratonic region, with the 
deposition of the Cuiabá Group Three tectonic phases affected the
se metasediments and probably after the second of these phases 
the Alto Paraguai Group was deposited in a shallow marin"l environ
ment of miogeosynclinal type The late tectonic phase of the Brasi
lian Cycle involved compressive stresses with transpor! towards 
the craton, affecting both the Cuiabá and Alto Paraguai Groups, and 
terminating with the emplacement of the São Vicente Granite A 
long period of stability dominated by erosive processes was then 
followed by Phanerozoic sedimentation, represented by the strati-
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graphic units of the Paraná Basin, the Parecis Group and Cenozoic. 
Deposits. This sedimentation was interrupted in the Jurassic
Cretaceous by a tectonic phase associated with deep faulting 
which facilitated the extrusion of tholeitic basaltic magma, repre
sented by the Serra Geral and Tapirapuã Formations. 

The most prominent linear features, both in the field and radar 
imagery, are related to NW-SE and NE-SW systems. The first trend 
is mainly associated with the cratonic region, while the other occurs 
principally in the areas of the Cuiabá and Alto Paraguai Groups, and 
the Paraná Basin. 

In terms of economic geology the importance of a few mineral 
products in this area is highlighted, including the carbonate rocks of 
the Alto Paraguai Group, the gold and diamond alluvial deposits, 
and construction materiais Other types of mineralization of secon
dary interest also occur, for example: lead in the Cuiabá Group, cop
per in basic bodies of the Rio Alegre lntrusive Suite, molybdenum in 
the São Vicente Group, gold in quartz veins within the Aguapeí and 
Cuiabá Groups, as well as other mineral occurrences apparently laP~ 
{<.ing in economic value The metallogenetic possibilities are presert 
ted in relation to each stratigraphic unit. 



1 1 - INTRODUÇÃO 

1 1 1 - Localização da área 

A área enfocada no presente trabalho está inserida em sua maior to
talidade na porção centro-norte do Estado de Mato Grosso e em 
uma reduzida faixa do Território Federal de Rondônia. Está delimita
da pelos paralelos 12 o e 1 6°S e os meridianos 54 o e 60 o WGr , 
que pelo encarte cartográfico internacional recebeu a denominação 
ao milionésimo de Folha SD. 21 Cuiabá, composta de 16 Folhas na 
escala 1:250.000 e perfazendo uma área de 286 770 km 2 . Acha
se englobada geograficamente na Amazônia Legal Brasileira. Faz 
parte das bacias Amazônica e do Prata, destacando-se na primeira 
os rios Guaporé, Juruena, Teles Pires, von Steinen e das Mortes, 
com seus inúmeros tributários A Bacia Platina é caracterizada pe
lo rio Paraguai, com os rios Jauru, Sepotuba, Cuiabá e São Lourenço 
como seus principais afluentes 

Predomina nesta área o clima tropical chuvoso, especificamente 
o tipo climático AW de Kõppen, que é um clima quente e úmido, 
com duas estacões características, uma seca e outra chuvosa A 
primeira abrange normalmente um período mais longo, embora 
apresente alguns dias de chuva. O lapso de maio a setembro corres
pende à época mais seca do ano As precipitações pluviométricas 
médias anuais são da ordem de 1.350 a 2.000 mm, sendo que nos 
meses de julho e agosto registram-se os menores índices pluviomé
tricos, enquanto nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro ocor
rem as maiores precipitações. 

A temperatura média gira em torno de 2 5o C, devendo-se ressal
tar que parte da área, principalmente a porção sul, chega a acusar 
valores baixos de temperatura, decorrentes de frentes frias ocasio
nais, nos meses de julho e agosto 

No âmbito da presente Folha foram identificadas as seguintes 
unidades geomorfológicas: Planalto Residual do Alto Guaporé, sus
tentado pelas rochas do Grupo Aguapeí, cujas cotas altimétricas os
cilam entre 400-1 000 m; Planalto dos Parecis, edificado principal
mente em rochas do Grupo Parecis, com altimetria máxima de 
700 m; Planalto dos Guimarães, elaborado em rochas da Bacia do 
Paraná, e altimetria relativa entre 300-900 m; Província Serrana, 
assentada em rochas do Grupo Alto Paraguai, cujas cotas altimétri
cas variam entre 300-700 m; Depressão lnterplanáltica de Parana
tinga, posicionada em rochas da Formação Diamantino, com altime
tria em torno de 400-500 m; Depressão do Paraguai, elaborada 
principalmente em rochas do Grupo Cuiabá e sedimentos da Forma
ção Pantanal, com cotas altimétricas entre 100-500 m; Depressão 
do Guaporé, edificada em rochas do Complexo Xingu, Suítes Intru
sivas Rio Alegre e Guapé e Formação Guaporé, e altimetria relativa 
de 200-400 m; Planícies e Pantanais do Alto Guaporé, sustenta
dos em sedimentos quaternários da Formação Guaporé e aluviões 
recen.tes, com cotas altimétricas entre 1 00-200 m (vide 2 - Geo
morfologia). 

Os solos de maior dominância na área pertencem às seguintes 
classes: Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Escuro. Latossolo 
Roxo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Terra Roxa Estruturada, Pod
zólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Podzólico Vermelho-Amarelo, 
Brunizém Avermelhado, Cambissolo, Laterita Hidromórfica, Glei 
Pouco Húmico, Areias Quartzosas, Solos Aluviais, Solos Litólicos e 
Solos Concrecionários (vide 3- Pedologia). 

A cobertura vegetal é caracterizada por cinco regiões fitoecoló· 
gicas, a saber: Savana, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófi
la Aberta, Floresta Estacionai Semidecidual e Floresta Estacionai 
Decidual (vide 4 -Vegetação). 

Apesar de ter uma baixa densidade demográfica, a área pode ser 
subdividida em dois pólos de desenvolvimento. A porção norte, es
pecificamente entre os paralelos 14 o e 12 oS, caracteriza-se por 
uma reduzida densidade, embora passando por uma fase de incre
mento populacional'com os projetos de colonização programados 
pelo governo, sempre visando à fixação do homem na região sem 
provocar depredação irracional à ecologia, embora alguns estejam 
desnorteando tal objetivo. Dentre os núcleos habitacionais implan
tados destacam-se V era, Rio Claro, Utiariti e Padronal. 

Por outro lado, na parte sul da área, precisamente entre os para
lelos 14 ° e 16 ° S, é onde se verifica a maior concentração demo-

gráfica Além da capital, Cuiabá, sobressaem as cidades de Várzea 
Grande, Rosário Oeste, Nobres, Jaciara, Chapada dos Guimarães, 
Santo Antônio do Leverger, Diamantino, Alto Paraguai, Barra do Bu
gres, Mirassol d'Oeste, Vila Bela (ex-Mato Grosso) e Tangará da 
Serra 

Os meios de transporte mais empregados na área são o terres
tre, principalmente, e o aéreo. O primeiro tem como sustentáculo as 
rodovias federais BR-163 e BR-364, na porção norte, e a BR-070 e 
BR-174, a sul. Dessas rodovias partem estradas estaduais e secun
dárias (vicinais). interligando fazendas, povoados e aglomerados 
aos centros urbanos. Quanto ao transporte aéreo, somente Cuiabá 
conta com aeroporto de padrão internacional 

1. 1 2 - Objetivos do trabalho 

Em atendimento ao real objetivo do Projeto RADAMBRASIL, ou se
ja, executar o levantamento dos Recursos Naturais do Brasil, inte
gralizado e em tempo hábil, o presente trabalho traz como relato os 
dados coligidos durante o reconhecimento geológico efetuado na 
Folha SD 21 Cuiabá, visando a retratá-la em termos de um contex
to estratigráfico e estrutural, assim como o cadastramento dos re
cursos minerais e sua potencialidade econômica Tais elementos 
encontram-se reunidos e cartografados geologicamente ao milioné
simo Acredita-se que o produto final ora apresentado, apesar de 
sua escala regional, possa fornecer novas dimensões ao conheci
mento geológico já existente e também servir de subsídios a futuros 
trabalhos de pesquisa. 

1 1 .3 -Método de trabalho 

A sistemática empregada neste trabalho é semelhante à que vem 
sendo adotada pelo Projeto RADAMBRASIL no mapeamento geoló
gico das Folhas já publicadas. Desenvolveu-se da seguinte maneira: 
- pesquisa bibliográfica dos trabalhos publicados referentes à área 
e às circunvizinhanças; 
- radarinterpretação preliminar, utilizando basicamente mosaicos 
semicontrolados de imagem de radar na escala 1 :250.000, além de 
fotografias aéreas co.nvencionais nas escalas aproximadas 
1 :45 000 e 1 :60 000 e imagens de Landsat nas escalas 
1.500.000 e 1 :1.000.000; 
- as etapas de campo constaram de operações fluviais, aéreas e 
rodoviárias. Nas operações aéreas, foram empregados helicópteros 
nos deslocamentos às estações geológicas previamente seleciona
das; quando certas estações coincidiam com regiões de densa co
bertura vegetal, foram abertas clareiras por equipes especializadas; 
- sele(liGAament& das amostras para análises de laboratório; 
- confecção de mapas de amostragem na escala 1:250.000 e re-
latórios internos de viagem; e 
- atualização da radarinterpretação das Folhas atinentes às opera
cões de campo. 
· Esta metodologia culminou com a coligação dos dados e infor
mações obtidos durante o mapeamento geológico da Folha SD.21 
Cuiabá, resultando na redação final deste relatório e no Mapa Geo
lógico ao Milionésimo elaborado sobre base cartográfica realizada 
pela Divisão de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL. 

O presente trabalho, além de constituir-se em mais uma obra 
sob a responsabilidade do Projeto RADAMBRASIL, reflete o produto 
final de um trabalho de equipe. Assim, a redação final deste relató
rio esteve a cargo dos geólogos A.M. Barros, R H. Silva, F.A. Ribei
ro (estes dois últimos autores da parte referente à Bacia Sedimentar 
do Paraná). J.J. de Souza Jr., M. Rivetti, O.R.F.A. Cardoso, que 
também participaram dos trabalhos de campo; a radarinterpretação 
final e elaboração do mapa geológico estiveram a cargo de A.M. 
Barros, M Rivetti e O.R.F.A. Cardoso; a petrografia coube a O. S. da 
Luz; as análises e interpretações geocronológicas estiveram sob a 
responsabilidade de C.C.G. Tassinari, assessorado por U.G. Corda
ni, do Instituto de Geocronologia da USP; a geologia econômica 
coube a R.C. de B. Palmeira e P.R. Hildred; a coordenação dos tra
balhos esteve sob a orientação de R.M.G. de Montalvão 
(DIGEO/BAGOI) e A.B. Nunes (DIGEO/BASCA). este com respeito à 
Bacia do Paraná. Houve a participação parcial, nos trabalhos de 
campo, do consultor M.A. Dardenne, assessor J.l. Ghighone e do 
geólogo W. Guazelli (PETROBRÁS), estes dois últimos especialmen
te com relação à Bacia Sedimentar do Paraná. 
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1.2- ESTRATIGRAFIA 

1.2.1 -Generalidades 

Os produtos finais dos trabalhos desenvolvidos pelo Projeto RA
DAMBRASIL, na região do Centro-Oeste Brasileiro, no Estado de 
Mato Grosso, correspondendo à Folha SD.21 Cuiabá do corte geo
gráfico internacional, constituem o Mapa Geológico em escala ao 
milionésimo ( 1:1 .000 000) e seu respectivo relatório. 

Com base em interpretações de imagens de radar na escala 
1 :250.000, apoiados em trabalhos de campo e vasta compilação 
bibliográfica, alicerçados em estudos de laboratórios (geocronológi
co e petr.ográfico) conjugados com a análise morfoestrutural e geo
tectônica de cada unidade litoestratigráfica, elaborou-se para a área 
em epfgrafe a coluna estratigráfica (Fig. 1 . 1 ). 

1.2.2 - Descrição das unidadeslitoestratigráficas 

1.2 2.1 -Complexo Xingu 

1 .2.2.1.1 - Generalidades 

As primeiras referências conhecidas acerca das rochas mais anti
gas, que constituem o embasamento cristalino da Folha SD.21 
Cuiabá, remontam desde o século passado, através de citações ou 
informações sobre minerais ou rochas fgneas e metamórficas, 
oriundas de expedições cientificas, viagens de reconhecimento e 
trabalhos exploratórios. 

O primeiro relato está contido na "Expédition dans les parties 
centrales de I' Amériaue du Sud", de Castelnau ( 1851 apud Cunha, 
1943). Nesse trabalho, Castelnau reportou a ocorrência de cobre à 
margem direita do rio Jauru, no seu médio curso. Ainda com relação 
a este trabalho, H as ui & Almeida ( 1970) citaram que Castelnau fez 
referência a uma rocha granftica na bacia do alto Jauru. 

Os outros trabalhos que se desenvolveram na região do embasa
mento cristalino foram em sua totalidade de cunho econômico, prin
cipalmente idealizados por pesquisadores de ouro e outros explorac 
dores 

No presente século, ainda visando mais à finalidade econômica 
(aleatoriamente). houve uma maior intensificação de trabalhos na 
região em apreço, e já com certa tendência técnico-cientffica 

Cunha (1943), em seu relatório, citou resultados de estudos pe
trográficos feitos por Evariste Penna Scorza em rochas do embasa
mento coletadas na área e circunvizinhança da ocorrência de cobre, 
tais como anfibolitos, gnaisses, xistos e quartzitos, a fim de elucidar 
a formação cuprffera. 

Ahlfeld ( 1 946). embora o seu trabalho tenha sido realizado em 
território boliviano, fez correlações das rochas que compõem o ma
ciço cristalino boliviano em sua porção oriental com o maciço crista
lino brasileira. 

A partir da década de 60, intensificaram-se os trabalhos geológi
cos não só de cunho econômico, como técnico-cientifico·. 

Almeida (1964) englobou as rochas mais antigas, que ocorrem 
no vale do rio Jauru, no Complexo Cristalino Brasileiro. Litologica
mente identificou "micaxistos, anfibolitos e granitos mais ou me 
nos laminados", constituindo a unidade geomórfica que denominou 
Planfcie Çristalina do Jauru. 

Vieira ( 1965b) reportou-se sucintamente acerca do Complexo 
Brasileiro, de idade arqueana, como constitufdo por gnaisse muito 
feldspático e xistoso, quartzo-sericita-xisto azulado e auartzo
biotita-xisto cinza-escuro, IÍtótipos estes descritos às proximidades 
de Porto Esperidião 

A LASA - Engenharia e Prospecções S. A. ( 1968a), em traba
lho para o DNPM, foi quem primeiro realizou um levantamento geo
lógico sistemático, na escala 1.250.000, abrangendo grande parte 
da Folha SD.21-Y-C e o extremo oeste da Folha SD.21-Y-D. Inseriu 
no Complexo Cristalino, correlacionando-o com o Complexo Cristalino 
Brasileiro de Almeida ( 1964), migmatitos, gnaisses, granitos, anfi
bolitos, xistos e skarnitos. Além dessas rochas, incluiu também 
uma nova unidade litoestratigráfica, denominada Grupo Jauru, e 
constitufda por uma fácies nerftica. reoresentada por uma seqüên
cia quartzo-feldspática (ortoquartzitos. arcóseos, leptitos e grani-, 
tos), e outra batia!, de caracterfstica pelftica (anfibolitos, xistos e 
gnaisses). 

Hasui & Almeida (1970) realizaram estudos geocronológicos em 
quatro amostras de rochas fgneas e metamórficas, localizadas nos 
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domínios da Folha SD.21-Y-C, e, baseados nas datações obtidas, 
assim se reportaram: "As variadas e pouco numerosas idades K/Ar 
indicadas pelos minerais do Craton do Guaporé, no Brasil, como no 
Paraguai (Comte & Hasui, inédito), são de difícil interpretação ante 
os conhecimentos geológicos atuais, mas atestam a relativa anti
güidade dessa área cratônica" 

Com o advento da década de 70, mais trabalhos geológicos 
acerca do embasamento cristalino da Folha SD.21 Cuiabá 
sucederam-se, principalmente os executados pela Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. Destaca-se entre esses 
o levantamento geológico sistemático elaborado pelos Projetos 
Centro-Oeste de Mato Grosso (Padilha et alii, 1 9 7 4) e Alto Guaporé 
(Figueiredo et alii, 1974). Este último apresentou um estudo mais 
detalhado, pelo fato do embasamento ocorrer com maior abrangên
cia e diversificação litológica na região desse projeto 

Figueiredo et alii (1974). calcados nos trabalhos anteriores inse
ridos na área do Projeto Alto Guaporé e nos dados extraídos de cam
po, incluíram gnaisses, anfibolitos, leptinitos, xistos, quartzitos, 
migmatitos e rochas cataclásticas na unidade litoestratigráfica mais 
inferior da Plataforma do Guaporé, denominando-a informalmente 
Complexo Basal e posicionando-a no Pré-Cambriano Inferior. Asso
ciadas a esta unidade, os autores descreveram rochas intrusivas 
básico-ultrabásicas e intrusivas graníticas, situando-as no Pré
Cambriano Médio a Superior. 

Paralelamente, Padilha et alíí (1974) englobaram tanto as ro
chas metamórficas como as ígneas que ocorrem no extremo su
doeste do Projeto Centro-Oeste de Mato Grosso, no vale do rio Gua
poré, no Complexo Basal, supostamente com idade pré-cambriana 
inferior a média. 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976), na revisão dos mapas geológicos 
dos projetos elaborados pela CPRM nos tratos da Folha SD.21 Cuia
bá e adiacências, concordaram in totum com as idéias lançadas por 
Figueiredo et alii (1974) e Padil,ha et alii (1974) 

Guimarães & Schobbenhaus Filho ( 1976) teceram citações 
acerca do embasamento da Folha SD.21-Y-C, como constituído por 
granitos, migmatitos, gnaisses e anfibolitos. 

Pinto Filho et alii ( 1 977). no mapeamento geológico sistemático 
elaborado na Folha SD.20 Guaporé, limite com a Folha SD.21 Cuia
bá, consideraram os migmatitos, gnaisses, granitos de anatexia e an
fibolitos como as rochas basais da região, denominando-as infor
malmente Complexo Basal, a exemplo de Figueiredo et alíí ( 1 9 7 4) e 
Padilha et alii (1974). 

Bloomfield & Litherland ( 1979) realizaram um trabalho de ma
peamento geológico sistemático (escalas 1:1.000.000 e 
1 :250.000) em território boliviano em área abaixo do paralelo 
16 oS, contfgua à fronteira do Brasil. Estes autores conseguiram po
sicionar estas rochas no Proterozóico Inferior, Médio e Superior. No 
Proterozóico Inferior inseriram o que denominaram Grupo dos Gra
nulitos (a unidade mais antiga) e grande parte do Complexo de Pa
ragnaisse, formados durante o Ciclo Orogênico Transamazônico 
(± 2.000 MA). No Proterozóico Médio englobaram os Ciclos Orogê
nicos San Ignácio ( ? 1 . 800-1 . 300 MA) e Sunsás ( 1 . 300-9 50 
MAl O Ciclo Orogênico San Ignácio compreende a parte final do 
Complexo Paragnaisse e o Grupo de Xistos. Essa orogenia é acom
panhada de intrusões básico-ultrabásicas e de granitóides e tem di
reção norte. O segundo ciclo orogênico compreende os grupos 
Sunsás/Vibosi. A orogenia deste ciclo, de direção ONO, estava 
acompanhada por desenvolvimento de granitóide e intrusão básico
ultra básica do Rincón De/ Tigre. A mesma marcou a estabilização 
do escudo. No Proterozóico Superior, os referidos autores engloba
ram os sedimentos dos Grupos Boqui e Tucavaca, compreendidos 
no Ciclo Orogênico Brasiliano (Faixa Paraguai-Araguaia). 

Com a implantação do Projeto RADAM, novos conhecimentos 
geológicos surgiram, devido aos levantamentos geológicos siste
máticos, inicialmente na região Amazônica e, posteriormente, em 
termos nacionais. Nos trabalhos executados na região sul da Ama
zônia as rochas mais antigas, que constituem o embasamento cris
talino, foram chamadas regionalmente de Complexo Xingu. Esta de
nominação, derivada do rio homônio, foi proposta por Silva et alii 
(1974) para a unidade crustal mais antiga, aflorante nas Folhas 
SB.22 Araguaia e porção norte da SC.22 Tocantins, e constitufda 
por uma associação polimetamórfica, composta litologicamente de 
granitos, granodioritos, migmatitos, gnaisses, granulitos, anfiboli-



tos, quartzitos e xistos. Estes autores caracterizaram estes meta
morfitos nas fácies anfibolito e granulito, posicionando-os no Pré
Cambriano Inferior a Médio 

Com o desenvolvimento e a ampliação dos trabalhos do Projeto 
RADAMBRASIL nas Folhas circunvizinhas e adjacentes à Folha 
SD.21 Cuiabá, foi mantida a denominação Complexo Xingu, empre
gada no sentido original de Silva et alii (1974), tendo como base a 
continuidade física e as características litológicas e estruturais, ra
zoavelmente similares, extraídas dos dados de campo e imagea
mento de radar. Em contraposição, não existe uma identidade nas 
datações radiométricas efetuadas nas rochas desse complexo, pois 
à medida que se avizinham da borda ocidental do Craton Amazônico 
de Almeida (1978) as idades tornam-se cada vez mais novas. 

Em vista deste impasse, alguns autores tentam explicar as cau
sas das discrepâncias dos valores isocrônicos, sem contudo chegar 
a uma conclusão definitiva. Uns tentam interpretar através de um 
rejuvenescimento isotópico no Ciclo Transamazônico, produzido 
por um processo de retrabalhamento crustal, conseqüentemente 
causando transformações nas rochas do craton, hipótese esta 
aventada no trabalho de Silva et alii (1974) e posteriormente assi
milada nos trabalhos que se sucederam ao Projeto RADAMBRASIL 

Outros autores, incluindo Cordani et alii (1979), com base 
nas informações geológicas, petrológicas e principalmente em cer
ca de 600 determinações geocronológicas, através dos métodos 
Rb/Sr e K/Ar, realizadas em rochas do embasamento, vulcânicas 
ácJdas, magmáticas graníticas e básicas anorogênicas, advogam 
que os resultados isocrõnicos refletem as idades da formação das 
rochas do embasamento da região Amazônica, principalmente devi
do à baixa razão inicial, "indicando que o material diferenciado do 
manto, em cada época, supera quantitativamente aquele originado 
por regeneração crustal". 

Apesar da controvérsia quanto à petrotectõnica do embasamen
to supracitado, Santos et alii (1979), quando do levantam·ento geo
lógico da Folha SD.20 Guaporé, mantiveram a denominação Com
plexo Xingu, com alguma ressalva, para o conjunto polimetamórfico 
que constitui a unidade mais antiga da área, posicionando-o, toda
via, no Pré-Cambriano Superior, dubiamente. 

Segundo esses autores, tal complexo é formado por granitos de 
anatexia, gnaisses, migmatitos, granodioritos, anfibolitos, granuli
tos, quartzitos e xistos como encraves. Os estudos petrográficos 
efetuados em rocha deste embasamento aventaram a possibilidade 
do mesmo ser, em parte, produto de um metamorfismo superim
posto e, devido às características mineralógicas e texturais, foi in
cluído nas fácies epídoto-anfibolito e almandina-anfibolito com as
sociação da fácies xisto verde. 

A natureza do trabalho, condicionada à escala e ao tempo, o es
pesso manto de intemperismo e a cobertura vegetal, mascarando 
sobremaneira os litótipos e suas relações estratigráficas, impossibi
litaram de chegar-se a um novo conhecimento acerca da petrotec
tônica do embasamento. Por isto, manteve-se neste relatório a de
nominação, com certas ressalvas, "Complexo Xingu", devido a sua 
continuidade física e identidade litológica com as rochas do emba
samento da Folha SD.20 Guaporé. Entretanto, não se descarta a 
possibilidade de que tal unidade futuramente possa vir a adquirir 
uma nova definição e conseqüentemente deixar de ser considerada 
como uma única unidade petrotectônica, apesar de a complexidade 
litológica, impossibilitando na escala de trabalho uma caracteriza
ção formal em unidades menores, como também o resultado das 
datações radiométricas, acusando idades isocrônicas situadas en
tre o Pré-Cambriano Inferior a Superior, justificarem o emprego do 
termo "Complexo". 

Uma tentativa de individualização do embasamento do Craton 
Amazônico foi proposta por Pessoa et alii ( 1977), quando dividiram 
na área do Projeto Jamanxim, localizado a sudoeste do Estado do 
Pará, o embasamento dessa região, considerado Complexo Xingu 
segundo Santos et alii ( 197 5). em quatro unidades litoestratigráfi
cas. denominadas Grupo Cuiú-Cuiú. Granodiorito Jamanxim, 
Quartzo-Monzonito Santa Helena e Granito Mangabal. Também 
Bloomfield & Litherland ( 1979), com base nos dados de campo e de 
laboratório, conseguiram individualizar as rochas pré-cambr.anas da 
região do "Proyecto Precambrico", tendo considerado o que deno
minaram Grupo dos Granulitos como as rochas pré-cambrianas mais 
antigas. 

Na Folha SD.21 Cuiabá, o Complexo Xingu, de acordo com os 
dados de campo e estudos petrográficos, constitui-se de um con
junto de rochas polimetamórficas, formadas por biotita-gnaisses, 
principalmente, variando lateralmente para biotita-hornblenda
gnaisses e hornblenda-biotita-gnaisses; anfibolitos, migmatitos, 
granitos de anatexia, granodioritos e rochas cataclásticas. Associa
dos aos gnaisses ocorrem veios e diques de pegmatitos, concordan
tes ou não com o bandeamento, como também rochas ácidas e 
básico-ultrabásicas de caráter intrusivo. 

Entretanto, com base na interpretação das imagens de radar e 
nos dados de campo disponíveis da Folha SD.21-Y-C (Cardoso; 
Dei' Arco; Souza, 1980), observou-se que as rochas do embasa
mento da sua porção norte apresentam características litológicas 
diferentes das rochas do embasamento da parte sul, pois naquela 
região há uma aparente constância de migmatitos e também de ro
chas intrusivas, principalmente graníticas, enquanto os gnaisses 
ocorrem na sua parte sul. Aliando-se esta premissa às diferenças de 
feições texturais nessas duas porções é que se pressupõe a possibi
lidade de sua individualização ao menos informal. Contudo, os tra
balhos desenvolvidos na área, tanto os anteriores como os do Proje
to RADAMBRASIL, não permitiram a confirmação desta hipótese. 

1.2 2 1.2- Distribuição na área 

Esta unidade ocorre na porção sudoeste da Folha SD. 21 Cuiabá, 
particularmente nas Folhas SD.21-Y-B, SD.21-Y-D, SD.21-Y-C, 
SD.21-Y-A e SD.21-V-C. Na primeira ocupa uma faixa bastante es
treita e alongada, localizada na sua extremidade sudoeste, borde
jando o flanco ocidental da Chapada dos Parecis. Adentra para sul, 
penetrando nos do~ttínios da Folha SD.21-Y-D. Nesta, ocupa uma 
porção mais ampla, localizada na parte oeste. Aí, o seu limite orien
tal estende-se até os confins das escarpas ocidentais da serra do 
Roncador e extremidade nordeste da encosta ocidental da serra do 
Padre Inácio, a qual demarca a sua distribuição na porção sudeste 
da Folha supracitada. A norte alcança as cercanias da borda ociden
tal da C~apada dos Parecis, e a sul prolonga-se até as proximida
des do rio Jauru, onde se acha encoberta pelos sedimentos quater
nários da Bacia do Rio Paraguai. Na parte oeste, adentra-se na Folha 
SD.21-Y-C, tendo nesta a sua maior área de distribuição, perfazen
do cerca de 40% da mesma. Nesta o seu limite sul penetra além da 
fronteira do Brasil, adentrando no território boliviano; a oeste acha
se encoberta pelos sedimentos quaternários da Bacia do Rio Guapo
ré e pelos metassedimentos do Grupo Aguapeí; a nordeste contorna 
o flanco sudoeste da Chapada dos Parecis. onde ultrapassa a norte
noroeste os domínios desta Folha, penetranao nas Folhas 
SD.21-Y-A e SD.21-V-C, segundo uma faixa contínua e alongada 
na direção sudeste-noroeste, com algumas dezenas de quilômetros 
de làrgura, sempre acompanhando as faldas sudoeste da Chapada 
dos Parecis, a nordeste, e a sul-sudoeste confinando-se sob os sedi
mentos quaternários da Bacia do Rio Guaporé e nas cercanias da 
serra de São Vicente. 

Conforme já mencionado, as maiores e melhores exposições 
desta unidade encontram-se na Folha SD.21-Y-C. Constatou-se 
que as maiores cotas altimétricas (em torno de 600 m) acham-se às 
proximidades do flanco sudoeste da Chapada dos Parecis, enquan
to as menores (cerca de 200 m) situam-se a sul, ondP o Complexo 
Xingu está rebaixado, arrasaao e recooerto pelos sedimentos qua
ternários das bacias dos rios Paraguai e Guaporé. Porém, nas cerca
nias do relevo montanhoso dos metassedimentos Aguapef, 
apresentam-se em cotas mais elevadas. Figueiredo et alii ( 197 4) já 
haviam observado tais padrões altimétricos, apenas com valores 
menores na parte sul, onde verificaram cotas altimétricas de 
110m. 

Além das considerações acerca da distribuição geográfica do 
Complexo Xingu na Folha SD.21 Cuiabá, fazem-se aqui algumas 
apreciações quanto aos caracteres litoestruturais dos componentes 
desta unidade, principalmente nas Folhas SD.21-Y-A, SD.21-Y,C 
e SD.21-Y-D, onde o mesmo desponta com maior·destaque. Na últi
ma Folha, como nas demais, as rochas que mais freqüentemente 
afloram são os biotita-gnaisses, apresentando-se sob a torma de la
jeiros e matacões abaulados, cor cinza, com tonalidades claras, es
curas e rosadas. De um modo geral, exibem um bandeamento difu
so, orientado preferencialmente nas direções (strike) N-S; N40 ° E; 
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L i t o I o 9 i as 

Aluviões Atuais: areias, argilas e cascalhos. DepÓsitos das planícies de inundoyõo dos rios Paraguai 1 Cuiobo', Guapore 1 Sepotubo, Teles 
Pires e Arinos. 

Aluviões lndiferenciodos ou Antigas: areias, siltes, argilas, cascalhos DepÓsitos em terropos fluviais 

Formacão Pantanal: sedimentos finos a grosseiros semiconsolidados 
Fórmapão Guapore': Inferior- sedimentos argila- arenosos e arenosos, algo grosseiros: Superior -sedimentos arenosos e siltico- argiloso 

Forma9ão X orai és: tufos calcários, travertinos e conglomerados com cimento caiCÍfero, fossilr'fero 

Depositas Detrlticos: sedimentos grosseiros, ore no .... siltosOs 1 e late ritos ferruginosos 

Unidade EdafoestratigrÓfica: horizonte inferior- areias, argilas em cores voriegadas, concrepões limoníticas: médio - espessos lateritos fer 
ruQinosos concrecionários; superior - solo orgilo- arenoso, rnarrorn -avermelhado com concreyões ferruÇJinosa s -

Formação Utiariti: arenitos ortoquortzíticos, algo feldspÓticos finos a médios, com seixos esparsos, maciços e localmente silicificodos cor~ 
!acionados "a Formocõo Bauru 

Formação Bauru: arenitos me'dios e grosseiros, localmente si Li cificoctos, às vezes co lc(feros NÍveis ou lentes de conglomerados com matriz argilosa 
e presença de conglomerado basal. 

Formocão Salto das Nuvens: se cão basal- conglomerados petromíticos, matriz arcoseana, intercalados com arcóseos, argilítos e tropas 
ção me'dia e topo- conglomerados petrom{ticos, orcóseos, arenitos feldspÓti c os com estratificação cruzada 

basálticos; s~ 

Formação Tapiropuã: basoltos cinza -chumbo contendo localmente amígdalas e d iabÓsios Intercalados com arenitos no topo 

Forma9õo Serra Geral; derrames ba'sicos com lentes de arenitos eólicos em sua por9ão basal Bosaltos amigdaiÓides no topo 

Formação Botucatu: arenitos eÓlicos, finos o me'dios e com lentes de conglomerado. Estratifica,cões cruzadas de grande porte 

Formo,cõo Palerma: siltitos slllcificados, bancos de sile•, com estratifica,cão ondulado, oolíticos e I ou pisolíticos~ coquinos si I icificadas e dei 
gado conolomerodo bosol -
Formação Aquidauona: nlvel inferior- arenitos, lentes de diamictitos, intercalações de oroilitos, arenitos grosseiros, arcóseos e conglomerado 
basal; médio- arenitos finos a muito finos, intercalacões de siltítos, folhelhos, arenitos arcoseanos e diamictitos subordinados~ superior -
arenitos COm estratificação cruzada e siltitos alço conglomerÓtiCOS 

Formação Jouru: paraconglomerados com matriz s{ltico- orQílosa e sedimentos pelíticos estratificados suborizontalmente 

Formação Ponta Grosso: intercalopões de siltitos e arenitos finos, argilosos, finamente laminados, micóceos e fossilíferos 

Formapão Furnas: conglomerado basal; arenitos ortoquortzíticos me'dios a grosseiros, conglomerdticos, e intercalações slltico -argilosas, micáceos 

Granito São Vicente: granitos e odamelltos, intrusivos em rochas do Grupo Cuiaba' com desenvolvimento de aureolo de metamorfismo térmico 

Formocõo Diamantino: secão basol- intercalo cães frequentes de síltitos e arcóseos calcíferos; paro o topo predominam orcóseos de granulocõo 
a muit'o fina, maciços e homogêneos, com marcas de ondas. ' 

fina 

Formocão Sepotuba; folhelhos e siltitos, calcÍferos, finamente estratificados, às vezes maciços com intercola,cões subordinadas de orcóseo fino a mui 
to fino. 

Formação Raizamo: arenitos, finos a médios, com frequentes camadas de conglomerados, apresentando estraticapões plano- paralelas, cruz..9 
das e marcos de ondas. 

Formação Araras: secão bosal- calcário calco'tico e dolomitas calcltlcos, em bancos macicos e finamente lamínados.Secão média e topo- do 
lomitos mlcrocrlstalinos, brechas introformacl 0nais e camadas de chert. ' -

Formacõo Moenda: poras;onglomerados com matriz argllo-siltosa, marrom-escuro. Intercaladas, em sua porpão basal,são frequentes camadas 
de orénitos da Formaçao su bjocente 

Formação Bauxi: 
micóceas. 

arenitos auortzosos, finos a me'dios, algo conglomera'ticos, arcóseos e intercalações subordinadas de orgilitos e siltitos 

Grupo Cuiabá: matoparaconglomerodos polímÍticos, metorenitos, quartzitos, metarcóseos, metassiltitos, filítos, filitos 
croconglomerados, metaconc;;lomerados e colco'rios lncipientemente rnetamorfisados 

conglomerÓtlcos, m.!._ 

Sui'te Intrusiva Guapé: díaba'sios e gabros ( pE:óg l\ granitos e gronodioritos ( P€ rg l intrusivos no Con,plexo Xingu 

Grupo Rio Branco: diabÓsio e c;;obros ( pE:órb); riodacitos, andesitos e dacitos{p€<Xrb) 

Formoyão Morro Cristalino: metarenitos feldspÓticos e ortoquortzt'ticos, metarco'seos com finas íntercaloçoes de metassiltitos e ardÓsias 

Formação Vale da Promissão: metassiltitos, filitos, ardÓsias e metarenitos subordinados 

Formopão Fortuna: metarenitos quartzosos e feldspa'ticos, com n(veis conglomerÓtícos, metaconglomerados oligomÍticos 

Sulte Intrusiva Rio Alegre: gabros a11fibolitizados e ortoanfibolitos com disseminaçoãs esparsas de sulfetos, serpentinitos 

Complexo Xingu: biotita -gnaisses, hornblenda -gnaisses, migmatitos, granitos, xistos, filonitos e milonitos ( cataclasitos) 

Fig 1 1 - Conclusão 
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N 1 5o O e N40 o O. Estas rochas mostram certa homogeneização em 
termos composicionais, porém excepcionalmente esses litótipos 
apresentam um maior enriquecimento em máficos, como se pode 
observar a nordeste do povoado de Cachoeirinha, às proximidades 
do rio Cabaçal Também nas vizinhanças das localidades de Miras
sol d'Oeste, São José dos Quatro Marcos e Araputanga afloram 
biotita-gnaisses porfiroblásticos, contendo veios de quartzo discor
dantes e "bolsões", com uns'1 5 em de diâmetro maior, constitui
dos por concentração anormal de biotita 

Lateralmente, esses biotita-gnaisses passam a biotita
hornblenda-gnaisses e hornblenda-biotita-gnaisses, os quais aflo
ram sob a forma de lajedos e matacões, ao longo da rodovia MT-
175, no trecho entre os povoados de Araputanga e Reserva doCa
baça!, e em algumas estradas vicinais, interligando-se àquelas loca· 
lidades Essas rochas são de cor cinza-claro a cinza-escuro, corr 
bandeamento incipiente, orientado na direcão N 1 O o O· N30° O· 
N50°0 e N85°0, e fraturado nos planos N10°E, vert'; N80°E: 
vert; N50°0, 70°NE e N85°0, vert 

Na rodovia estadual MT-175, trecho entre os povoados de Ca
choeirinha e Reserva do Cabaçal, afloram lajeiros e blocos de mig
matito, estando a melhor exposição situada a 8 km a oeste da últi
ma localidade Exibe uma foliacão orientada na direcão N60 o O e as 
estruturas migmatíticas flebíti~a, acamada e dobrad·a segundo Meh
nert (1971), com dimensões de 01 a 15 em e fraturas de N40°E, 
N50°0 e N75°0, subverticalizadas (Est 1.1 A) 

Além destes litótipos o Complexo Xingu constitui-se de rochas 
cataclásticas, resultantes principalmente de falhamentos, 
destacando-se xistos, quartzitos, milonitos etc Os xistos normal
mente apresentam-se em lajedos, em colinas suaves ou morrotes 
alongados, de cores cinza-esverdeado, cinza-amarelado, bordô e ro
sa, algo sedosos, com xistos idade evidenciada pelos minerais micá
ceos, de N60°0, 60°NE; N85°0, 50°SO; N70°E, 50°SE; 
N2 5o O, 65 o SO Localmente, estes litótipos apresentam variação 
composicional, como também pequenos dobramentos simétricos e 
apertados. Acham-se fraturados nos planos N35 o E, 7 5o NO; 
N70°E, 50°SE; N70°0, vert e N85°0, 75°0, 75°NE Eles são 
mais frequentes nas redondezas da borda ocidental da serra do Ron
cador e na porção oeste da Folha SD 21-Y-D, às proximidades do 
rio Jauru. 

Na BR-174, próximo à localidade de Tabuleta e nas circunvi
zinhanças do povoado de FarinópoJis, assomam quartzitos, estes 
com menor freqLiência que os xistos, sob a forma de matacões, de 
cor cinza, com tonalidades claras e escuras Acham-se bastante ci
salhados, o que dificulta a presença de estruturas metamórficas; 
porém naquele povoado apresentam-se alinhados na direcão 
N60°0 e com fratura de N60°E, vertical · 

Mais para sudoeste da área de distribuição do Complexo Xingu, 
já nos domínios da Folha SD.21-Y-C, é que se encontram as mais 
expressivas exposições desta unidade, tanto em termos aflorantes 
como geográficos, perfazendo entre 40-50% da área dessa Folha 
À semelhança da Folha anterior, são os biotita-gnaisses os litótipos 
mais frequentes desta unidade Exibem cores geralmente rósea e 
cinza, e quando mais intemperizados são cinza-amarelado e esbran
quiçados e superficialmente escuros Assomam sob a forma de la
jedos e matacões, onde em muitos constata-se a presença de esfo
liação esferoidal e caneluras. Apresentam uma estrutura gnáissica, 
delineada por finas bandas máficas intercaladas por bandas félsicas 
quartzo-feldspáticas, com uma granulação média a grosseira Os 
gnaisses grosseiros são denotados principalmente por porfiroblas
tos de feldspato, alcançando até 5 em de comprimento, normal
mente alongados segundo a direção da foliação gnáissica. Também 
os componentes máficos mostram tamanhos maiores do que o nor
m~l, evidenciados nas palhetas ele biotita, que iltingem até 2 ·mm, e 
excepcionalmente 1 O mm, constatados no trecho da MT-130 e o 
rio Aguapeí (na fazenda Nova Fátima), na porção SE da Folha. 

Afloram biotita-gnaisses com porfiroblastos de feldspato róseo, 
denominados no campo "gnaisses facoidais", a 8,5 km a sul da fa
zetlda Guapé; no leito do rio Aguapeí (fazenda Canecão), próximo à 
borda oriental da serra do Aguapeí e na estrada vicinal para a faLen
da Sapé (Folha SD.21-Y-A), a 11 km a sul desta Nessa localidade, 
os porfiroblastos (de feldspato) apresentam os maiores tamanhos, 
atingindo até 8 em de comprimento, como ocorre nos lajedos próxi
mos do leito da estrada para a fazenda Sapé Normalmente os ou-· 
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tros minerais essenciais, principalmente os máficos (biotita), na zo
na periférica dos porfiroblastos mostram-se perfeitamente encurva
dos, como, por exemplo, no afloramento da MT-388 (antiga MT-
127), na área da fazenda Guapé O bandeamento, um tanto difuso 
nos espécimes grosseiros, tem uma direção preferencial para NO e 
subordinadamente para NE, com planos mergulhantes principal
mente para SO e inflexões para NE e SE 

Estes biotita-gnaisses gradam lateralmente para biotita
hornblenda-gnaisses e hornblenda-biotita-gnaisses, que ocorrem in
tercalados, também com anfibolitos, em uma estreita faixa, princi
palmente na porção NE da Folha SD 21-Y-C Possuem cores cinza e 
cinza-esverdeado, com listras claras alternadas, granulaci'io fina a 
média, e uma foliação concordante ao seu bandeamentÓ- Nas lis
tras claras (félsicas) ocorre maior percentagem de plagioclásio; o 
mesmo acontece nas faixas máficas, onde há um incremento em 
teor de hornblenda à medida que se aproxima dos anfibolitos Na fa
zenda Salto Grande, a cerca de 20 km a NE do povoado de Jauru, 
observa-se perfeita gradação em um perfil realizado numa colina, de 
uns 30 m de desnível, a leste da sede dessa fazenda. Da base para 
o topo há uma passagem gradual de bandas máficas, dominante· 
mente anfibolíticas, que decrescem de 1 m a 1 em, até voltar a 
ocorrer biotita-gnaisse, no topo Neste local as rochas apresentam, 
de um modo geral, intercalações de veios quartzo-feldspáticos, com 
largura de 1 a 3 em, e de massas pegmatíticas quartzo
feldspáticas, com largura e comportamento variáveis, dando ao 
conjunto um aspecto migmatítico 

Por outro lado, os anfibolitos ocorrem por toda a região da Folha 
SD.21-Y-C, principalmente na porção nordeste, entre a BR-174 e a 
Chapada dos Parecis Afloram intercaladamente aos biotita
gnaisses, em faixas ou corpos lenticulares, com dimensões variá
veis, desde centimétricas até 3 km ou mais Os afloramentos de 
maior possança localizam-se na estrada para a fazenda Salto Gran
de, trecho entre a rodovia estadual MT-388 e a sede dessa fazenda, 
onde apresentam uma extensão em torno de 7 km Na redondeza 
dessa sede, os anfibolitos mostram-se bastante perturbados estru
turalmente, o que é refletido pelos dobramentos, sugerindo um as
pecto migmatítico (Est. 1 I B) Também na estrada que interliga a 
fazenda Rancho Grande ao povoado de Monterlândia, assomam 
bons afloramentos de anfibolitos 

Estes litótipos exibem cor preto-esverdeada e verde-escuro
acinzentada, granulação fina a média, predominando a primeira, e 
uma foliação bem delineada, conferida por minerais de hornblenda 
principalmente, porém às vezes mostra-se descontínua e irregular 
(dobrada), como acontece na área da fazenda Salto Grande, próxi
mo à sede. Excepcionalmente, contêm veios quartzo-feldspáticos 
de até 1 em de espessura dispostos concordante mente ou não à fo
liação 

No quadrante nordeste da Folha SD 21-Y-C, particularmente ao 
longo e às proximidades da rodovia estadual MT-388, trecho entre 
a BR-1 7 4 e a Chapada dos Parecis, e na estrada vicinalligando a fa
zenda Rancho Grande ao povoado de Monterlândia, assomam local
mente rochas heterogêneas, de características estruturais perfeita
mente enquadradas como migmatitos De acordo com a classifica
ção de Mehnert ( 1971), o paleossoma é de um modo geral consti
tuído por biotita-gnaisses, que se mostram dobrados e/ou fragmen
tados, e excepcionalmente por anfibolitos, enquanto o neossoma 
(particularmente leucossoma) é formado por massas pegmatíticas 
de composição granítica E::;ta associação petrogenética, com ta
manho e formas variáveis, confere à rocha um caráter heterogêneo 
e apresenta estrutura do tipo acamado (stromatic), a mais frequen
te, e secundariamente estruturas dos tipos dobrada e ptigmática, 
segundo Mehnert (op cit ) Os leucossomas compõem-se mineralo
gicamente de cristais grosseiros ou fenoblastos de feldspato róseo, 
cristais de quartzo e biotita. Às proximidades do povoado de Jauru, 
a 700 m a sul desta localidade, nas margens da rodovia estadual 
MT -388 e a nordeste do mesmo, os fenoblastos de feldspato atin
gem até 1 5 em de comprimento, além de apresentarem inclusões 
de quartzo, sugerindo um intercrescimento gráfico (Est. 1.11 A) Aí 
também percebe-se uma concentração anormal de mineral micáceo 
(biotita), com dimensões de 1 a 2 em 

Na rodovia estadual MT-388, a 2 km a norte do povoado de Ta
quarussu, a rocha migmatítica mostra excepcionalmente um pa
leossoma de caráter anfibolítico e neossoma granítico As estrutu-



ras migmatíticas dessa rocha podem ser enquadradas nos tipos ag
mática e schollen (planar). A rocha melanocrática (anfibolito), que 
constitui o paleossoma, compõe-se essencialmente de hornblenda, 
plagioclásio e pouco quartzo, sendo que às vezes a hornblenda 
ocorre como porfirobfastos O leucossoma é formado por massas e 
veios quartzo-feldspáticos, de comportamento irregular, atingindo 
até 50 em de largura, sendo os feldspatos os minerais de maior 
crescimento, chegando até 1 O em de tamanho 

No feito do rio Aguapeí, próximo à borda oriental da serra homô
nima, na área da fazenda Alvorada do Aguapeí, extremo sul da Fo
lha S0.21-Y-C, assoma rocha de aspecto migmatítico, apresentan
do estrutura do tipo schollen, cujo neossoma constitui-se de rocha 
gnáissica, difusa, de aspecto granítico, na qual encontram-se imer
sas porções individu~lizadas de rocha de coloração escura, orienta
da, representando o paleossoma. Este encontra-se parcialmente di
gerido pelo processo reomórfico Associados a esse conjunto híbri
do, ocorrem pequenos diques de rocha diabásica, seccionando as 
estruturas remanescentes, e nem sempre bem perceptíveis em es
cala de afloramento 

Normalmente estas rochas migmatíticas acham-se entrecorta
das por veios quartzo-fefdspáticos, de características granítica ou 
aplítica, róseo-claros, com dimensões variáveis, orientados princi
palmente nas direções N15°E; N30°E; N55°E; N65°E; N75°E; 
N10°0; N40°0 e N60°0 

Em campo estes litótipos apresentam uma estrutura metamórfi
ca (bandeamento) com direção predominante para NO, oscilando os 
valores medidos entre 40 o -60 o, secundariamente para NE, com 
planos mergulhantes preferencialmente para SO, valores medidos 
entre 60°-70°, e subordinadamente para SE Os fraturamentos 
mais comuns observados nestas rochas têm atitudes N 1 O o E, vert ; 
N15°E, 70°NO; N30°E, vert.; N60°E, vert; N30°0, 50°NE; 
N40°0, 3'0°SO; N50°0, vert e N70°0, vert. 

Ainda nos domínios da Folha SO. 21-Y-C, o Complexo Xirgu, co
mo nas outras Folhas, mostra evidência de metamorfismo superim
posto, provocado por cataclase, o qual transformou, parcial ou to
talmente, as rochas originais em uma associação petrogenética, 
aqui considerada como rochas cataclásticas Enquadram-se sob es
ta denominação rochas que ainda preservam algumas característi
cas da litologia original (como gnaisses cataclásticos e/ou milonitos) 
e também aquelas em que não se distinguem mais os caracteres ori
ginais (como xistos e quartzitos) 

Os gnaisses cataclásticos e/ou milonitos foram observados pró
ximo ao entroncamento da BR-174 com a rodovia estadual MT-
265; na rodovia BR-17 4, a cerca de 36 km a sul de Pontes e Lacer
da; no leito do rio Aguapeí, próximo da borda oriental da serra homô
nima; na estrada para a fazenda Rancho Grande, trecho lndiavaí 
(Água Suja) e aquela fazenda; a nordeste de Figueirópolis, junto ao 
rio Jauru, e na rodovia estadual MT-388, a 15 km a norte do povoa
do de Jauru Apresentam cores cinza-esverdeado, cinza-claro e 
amarelada, com alguns minerais essenciais, como quartzo e felds
pato, ocorrendo como porfiroclastos e estirados segundo a foliacão 
cataclástica, imersos em matriz fina orientada, como acontece. no 
afloramento da BR-174, na serra do Catiçá, a 35 km a sul de Pon
tes e Lacerda Em certos afloramentos, estes litótipos exibem um 
aspecto xistos o, devido ao fato de conterem faixas com maior con
centração de mica (principalmente biotita) 

A foliação cataclástica medida em alguns afloramentos desses 
gnaisses apresenta atitudes N20 o O, 65 o NE; N20 o O, 40 o SO e 
N40°0, 65°NE; e fraturas medidas de N10°E, 60°SE; N20°E, 
50°SE; N70°E, 50°NO; N20°0, vert; N50°0, 30°SO e N70°0, 
vert 

Os xistos e quartzitos são as rochas dinamometamorfizadas me
nos frequentes na área de abrangência do Complexo Xingu, ocor
rendo os xistos provavelmente subordinados aos gnaisses Afloram 
em lajedos e matacões, podendo ser perfeitamente observados na 
estrada para a fazenda Califórnia, trecho entre a rodovia estadual 
MT-265 e a sede dessa fazenda; a nordeste do Posto Caçula (BR-
174), próximo ao córrego Santíssimo, afluente do rio Jauru; no leito 
do ribeirão Brigadeiro, às proximidades da foz do rio Jauru; na estra
da vicinal da fazenda Guapé para Pontes e Lacerda, e a 1 O km a SE 
desta localidade, na rodovia BR-1 7 4 

Os xistos, que são mai<> frequentes em relação aos quartzitos, 
a.presentam coloração amarelada, avermelhada, amarronzada. e 

quando frescos são esverdeados Mostram-se sedosos ao tato, gra
nulação fina, fragmentando-se em lâminas ou plaquetas paralelas à 
foliação cataclástica, a qual muito se assemelha à xistosidade, e lo
calmente exibem microdobramentos Constituem-se essencialmen
te de sericita e/ou clorita, intercalando-se grãos estirados de quart
zo, aparentando estrutura do tipo flaser, além de vênulas e veios de 
quartzo leitoso, cisalhado. 

Os quartzitos, normalmente associados aos xistos, são de colo
ração esbranquiçada, com pontuações amarronzadas, granulação 
fina e fragmentando-se facilmente segundo os planos de cisalha
mento Compõem-se essencialmente de grãos finos de quartzo e 
palhetas de sericita 

A foliacão cataclástica (ou xistosidade) nos xistos e quartzitos, 
de acordo. com as poucas medidas tomadas, mostra uma direção 
preferencial para NO oscilando de 30°-50° e planos mergulhantes 
para NE e SO, principalmente Já o fraturamento, muito mais fre
quente nessas rochas, apresenta medidas N20 o E, 65 o NO; N30 o E, 
vert; N40°E, vert.; N50°E, 25°SE; N65°E, vert; N10°0, 
60°SO; N20°0, 60°SO; N60°0, vert.; N80°0, 50°SO. Alguns 
destes padrões de fraturamento, como também lineamentos provo
cados por falhamento, observados em campo nessas rochas cata
elásticas, são perfeitamente delineados nas imagens de radar. 

O Complexo Xingu adentra a norte da Folha SO 21-Y-C, pene
trando nos domínios da Folha S0.21-Y-A, onde tem uma distribui
ção reduzida em relação àquela Folha, estreitando-se segundo uma 
faixa contínua e alongada na direção NO-SE, a qual continua nos 
tratos da Folha imediatamente acima (Folha S0.21-V-C) e daí 
infiltrando-se lateralmente no âmbito da Folha SO 20 Guaporé. 

O embasamento aí origina relevo dissecado, composto por coli
nas e interflúvios tabulares, localmente com morros isolados, isto 
no patamar topograficamente mais elevado (em torno de 600 m). 
Na parte mais baixa, onde o embasamento se mostra arrasado, ore
levo é aproximadamente aplainado, com suaves ondulações 

Nessas Folhas SO 21-Y-A e SO 21-V-C, as rochas do Complexo 
Xingu mais abundantes são também os biotita-gnaisses, seguidos 
pelos outros litótipos ocorrentes nas Folhas anteriormente aborda
das 

Os biotita-gnaisses, conforme mapeados na Folha S0.21-Y-A, 
apresentam-se em lajedos e matacões, geralmente um tanto intem
perizados, com cor cinza, tonalidades escuras e esbranquiçadas, 
mesocráticos, granulação fina a média 

A estrutura gnáissica é composta pela alternância de finas ban
das escuras (biotita principalmente) e félsicas (quartzo
feldspáticas) mais largas, contínuas ou não, tornando assim o ban
deamento difuso 

A exemplo do que ocorre nas Folhas anteriores, os biotita
gnaisses mostram também passagem lateral a hornblenda-biotita
gnaisse e/ou biotita-,hornblenda-gnaisse, como se pode observar na 
estrada vicinal que demanda da BR-364 em direção à fazenda 
Aguapé, nos domínios desta Estas litologias apresentam cores 
cinza-escuro e esverdeada, granulação fina a média, predominando 
a primeira, e uma foliação delineada por bandas claras (quartzo
feldspáticas) e escuras (biotita e hornblenda), intercaladas, de com
portamento irregular Nas redondezas da sede dessa fazenda, mos
tram atitudes de N30°E, 55°SE; N50°E, 45°SO e N20°0, 
50°SO 

Na região da fazenda Guanabara, assomam afloramentos sob a 
forma de matacões arrendondados, formando morrotes abaulados, 
de uma rocha de estrutura heterogênea, de aspecto migmatítico, 
cor cinza-claro (paleossoma) e rósea (neossoma), granulação fina a 
média e grosseira. Constitui-se de uma associação litológica com
posta por rochas de composição gnáissica (paleossoma) com gra
nulação fina a média e granítica (neossoma), de granulação grossei
ra Acham-se cortados por veios pegmatíticos de composição graní
tica, com até 1 5 em de largura, contendo feldspatos de uns 3 em 
de tamanho. 

As rochas cataclásticas mapeadas estão representadas macros
copicamente por gnaisses facoidais e/ou milonitos, xistos (filoni
tos?) e quartzitos, sendo que os xistos ocorrem provavelmente co
mo enclaves nos biotita-gnaisses. Na região da fazenda Kananxuê 
encontram-se afloramentos, sob a forma de lajedos e matacões de 
gnaisse facoidal, aqui considerado como rocha dinamometamorfi
zada, por sua proximidade à zona de falhamento Apresenta cor 
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cinza-rosado, contendo porfiroclastos (ou porfiroblastos) de felds
pato róseo estirado e de forma ovóide, com até 2 em de tamanho, 
além de quartzo e lamelas de biotita 

Os xistos ocorrem principalmente na área das fazendas Estrela 
do Guaporé e Kananxuê, localmente formando pequenas cristas 
alongadas, principalmente na direção NO-SE. Apresentam uma co
loração acinzentada, creme e amarelada, tato sedoso, com planos 
mergulhantes para NE, com base em algumas medidas efetuadas O 
fraturamento faz-se nos sistemas N60°E, vert; N75°E, vert. e 
E-0, vert 

Nos tratos da fazenda Chora Menina, assomam quartzitos de cor 
esbranquiçada, com matizes amarelados e pontuações vermelhas e 
escuras, granulação fina, bastante cisalhados, o que os faz 
fragmentar-se facilmente. 

Além dessas rochas dinamometamorfizadas, ocorre cataclasito, 
composto principalmente de quartzo recristalizado, granulação fina, 
coloração esbranquiçada com manchas avermelhadas, 
fragmentando-se facilmente Origina um relevo em forma de cristas 
alongadas, principalmente na direção N-S, estando melhor caracte
rizado nas proximidades da sede da fazenda São Domingos, onde as 
cristas, perfeitamente visualizadas nas imagens de radar, 
sobressaem-se do relevo arrasado e aplainado. 

Em imagem de radar os polimetamorfitos do Complexo Xingu, 
no relevo mais acidentado, refletem uma textura rugosa, com tona
lidade cinza-escuro, com alinhamentos nítidos, provocados por fa
\hamentos e/ou fraturamento e fo\iação. Contrastam com a textura 
lisa a média, algo mosqueada, coloração cinza-escuro, onde as fei
ções estruturais são menos pronunciadas, a não ser nas zonas de 
falhamento e/ou fraturamento, isto na porção mais arrasada. 

1 . 2. 2 1 3 ~ Posição estratigráfica 

O conjunto de rochas polimetamórficas que constituem a unidade 
petrotectônica denominada Complexo Xingu represent~ o "emba
samento" da Folha SD 21 Cuiabá, sobre o qual depositaram-se to
das as demais unidades litoestratigráficas integrantes do arcabouço 
geológico da presente Folha, além de comportar-se como encaixan
te regional de rochas intrusivas de composição básico-ultrabásica e 
ácidá (Fig 1.2) 

Na área de exposição, situada no extremo sudoeste da Folhi'l em 
pauta, no chamado Craton Amazônico de Almeida (1978), pode-se 
constatar este substrato estando recoberto por certas unidades li
toestratigráficas, posicionadas no intervalo desde o Pré-Cambriano 
Médio até o Quaternário As primeiras manifestacões de sedimenta
ção que se superpõem imediatamente aos p~limetamorfitos do 
Complexo Xingu estão representadas pelos sedimentos pré
cambrianos de cobertura plataforma\, componentes do Grupo 
Aguapeí Seguem-se as formações basais do Grupo Alto !;'araguai, 
como ocorre no flanco ocidental da serra do Padre Inácio (Folha 
SD 21-Y -D), e os sedimentos permocarboníferos da Forma cão Jau-
ru (Folha SD 21-Y-Cl. . 

Quanto às coberturas mais novas que o sobrepõem, estão os se
dimentos cretácicos do Grupo Parecis, que interrompem a sua con
tinuidade aflorante para norte A sudoeste da área de distribuicão, o 
Complexo Xingu se acha confinado pelos sedimentos quaternários 
da Bacia do Rio Guaporé. 

De um modo geral, o contato com todas estas unidades litoes
tratigráficas é provavelmente por discordância litológica (noncon
formity) e angular, excepcionalmente, em alguns locais é tectônico, 
através de falhamentos, como ocorre, pGr exemplo, nas bordas 
oriental da serra do Aguapeí (Folha SD.21-Y-C) e ocidental da serra 
do Roncador (Folha SD.21-Y-D) 

1 2.2.1.4 ~ Geocronologia 

Os estudos geocronológicos até então realizados em litótipos do 
Complexo Xirrgu apresentam valores radiométricos diversificados, 
à medida que se analisam regiões individualmente Tal fato é verifi
cado nas várias Folhas ao milionésimo mapeadas pelo Projeto RA
DAMBRASIL, nas quais se obse~vam variações nas idades, com de
créscimo para a porção ocidental dp Craton Amazônico Esta dife
rença chega em torno d13 1 500 MA, quando se consideram os ex
tremos leste-oeste do craton. 
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Uma análise das idades obtidas evidencia que a maioria das isó
cronas atinge até o Ciclo Transamazônico (1.800-2.600 MA), 
quando se consideram amostras da porção oriental do craton. Po
rém, alguns valores superiores foram detectados, com idades um 
pouco acima de 3.000 MA, compreendidos no Episódio Guriense. 
Estes valores foram encontrados em amostras do Complexo Crista
lino (Complexo Xingu), segundo a SUDAM/HIDROSERVICE (1973 
apud Silva et alii, 1974) e Amaral (1969 apud Silva et alii, 1974). 

Valores radiométricos inferiores também foram obtidos nessa 
unidade petrotectônica, correspondendo a idades pós
transamazônicas, como na Folha SB 20 Purus ( 1 359 ± 108 MA), 
Folha SC 20 Porto Velho ( 1 4 70 ± 57 MA), Folha SC 21 Juruena 
(1 684 ± 40 MA), Folha SD 20 Guaporé (1 183 ± 40 MA) e na Fo
lha SC.22 Tocantins (1 800 MA). Estas três últimas, limítrofes com 
a Folha SD 21 Cuiabá 

Estes valores discrepantes, quando interpretados à luz dos da
dos geocronológicos e dos conhecimentos geológicos até então dis
poníveis, suscitam a existência de duas idéias antagônicas, na ten
tativa de justificá-los A primeira, fundamentada principalmente nos 
resultados geocronológicos, individualiza em unidades petrotectôni
cas o embasamento do Craton Amazônico Em contraposição a se
gunda considera esse embasamento indivisível para o conhecimen
to atual, representado unicamente pelo Complexo Xingu, e advoga a 
diversidade dos valores radiométricos através de rejuvenescimento 
isotópico. 

Os dados obtidos a partir dos estudos geocronológicos e geoló
gicos, se analisados conjuntamente, poderiam esclarecer a polêmi
ca relacionada acerca da subdivisão ou não do embasamento crista
lino, visto que geocronologicamente o é, não o sendo quando leva
dos em consideração os dados geológicos até então disponíveis. 

Com relacão às datacões realizadas no Complexo Xingu, dentro 
do âmbito ·da Folha · SD 21 Cuiabá, a maioria das ídades 
concentra-se no intervalo de tempo 1 400 MA, idade esta relacio-
nada a eventos tectonogênicos pré-brasilianos . 

A LASA ~ Engenharia e Prospecções S A ( 1 968a) encontrou 
idades de 961 ± 29 MA e 875 ± 27 MA, obtidas em anfibolitos e 
pegmatitos, pertencentes ao então Complexo Cristalino 

Hurley et alii ( 1 968 apud Hasui & Almeida, 1970) analisaram no~ 
Massachusets lnstitute of Technology, pelo método Rb/Sr em ro
cha total, amostra de um granito coletado na alta bacia do rio Jauru, 
que revelou uma idade de 1 490 MA 

Hasui & Almeida (1970) realizarall)' um estudo geocronológico 
para o Centro-Oeste Brasileiro em 81 amostrastanalisadas pelo mé
todo K/Ar, inclusive a amostra analisada por Hurley et alii (op cit ). 
~ntre essas amostras, quatro situam-se na região da Folha SD 21 
Cuiabá especificamente relacionadas ao atual Complexo Xingu 

Na discussão dos resultados radiométricos obtidos dessas análi
ses, Hasui & Almeida ( 1970) teceram o seguinte comentário: 
"Aparentemente, todos esses valores foram afetados pelo Ciclo 
Brasiliano, por se situar a área de onde provêm as amostras analisa
das na margem da Plataforma do Guaporé" 

Barreto & Mantovani (1975). analisando amostras coletadas nos 
tratos do Território. Federal de Rondônia a oeste de Mato Grosso, 
através do método Rb/Sr, indicaram a existência de uma fase sin
tectônica regional com idade próxima de 1 .400 MA. 

Hama ( 1976 apud Tassinari, 1981) elaborou uma isócrona 
Rb/Sr de referência para o embasamento cristalino da região do Pro
jeto Alto Guaporé, cóm idade de 1 200 MA e razão inicial 
(Sr87 /Sr86) de O 705 

Analisando os valores radiométricos das Folhas imediatamente a 
norte e a oeste da Folha SD 21 Cuiabá, observa-se que as rochas do 
Complexo Xingu apresentam idades variando de 1.800 a 1 100 
MA. 

Tassinari & Teixeira ( 1978 apud Silva et alii, 1 980), analisando 
os valores radiométricos das rochas do embasamento da Folha 
SC 21 Juruena, elaboraram dois diagramas isocrônicos Rb/Sr de re
ferência em rocha total A primeira isócrona, a partir das amostras 
coletadas na parte oriental daquela Folha, revelou idade de 1. 797 ± 
90 MA, com uma razão inicial (Sr87 /Sr86) de O 704 =1= O 002. Este 
resultado, segundo os autores, revela que aquela porção do "Cra
ton do Guaporé" formou-se durante o Evento Transamazônico. A 
outra isócrona, resultante das amL~tras da porçãÇJ ocidental da Fo· 



lha SC 21 Juruena, apresentou uma idade de 1 684 ± 40 MA, com 
uma razão inicial (Sr87jSr86) de O 702 ± 0.001 Para esta última 
idade, Tassinari & Teixeira (op cit) admitiram que, devido à baixa 
razão inicial, grande parte do embasamento da porção dessa Folha 
formou-se de material do manto. Apesar de existirem essas duas 
isócronas, os autores acham bastante confiáveis as mesmas, pelo 
fato dos pontos apresentarem boa distribuição e excelente colinea
ridade 

Santos et alii ( 1979) apresentaram para o Complexo Xingu, na 
Folha SD 20 Guaporé, uma isócrona de 1 .183 ± 40 MA, com razão 
inicial (Sr87 /Sr86) de O 701 ± O 0009, elaborada em apenas duas 
amostras, além de resultados analíticos K/Ar, distribuídos no inter
valo de tempo entre 1 4 70-1 050 l\llA, em rocha total e minerais 
separados (anfibólio, biotita e plagioclásio) Os dados analíticos 
K/Ar sugeriram para os referidos autores épocas de resfriamento de 
um evento metamórfico que ocorreu na região 

Estas discrepâncias registradas nos valores radiométricos obti
dos em rochas do Complexo Xingu, nessas e noutras Folhas mapea
das pelo Projeto RADAMBRASIL, têm suscitado até o momento ex
plicações controvertidas 

Cordani et alii (1979), fundamentados basicamente nos dados 
geocronológicos disponíveis da região Amazônica, propuseram um 
modelo para evolução pré-cambriana dessa região Inicialmente, ca
racterizaram a Província Geocronológica-Estrutural Amazônica Cen
tral, de vocacão cratônica desde o Pré-Cambriano Inferior, com ida
des aparente~ente transamazônicas Ao redor deste nucleo cratôni
co, desenvolveram-se em épocas sucessivas três cinturões móveis 
(mobile belts), ativos e distintos, alinhados grosseiramente na dire
cão NO-SO em relacão à Província Amazônica Central e contendo 
principalmente rochás graníticas (granitos, gnaisses, migmatitos), 
formadas em épocas características de cada faixa móvel O Cintu
rão Móvel Maroni -ltacaiúnas desenvolveu-se na porção nor
oriental da Província Amazônica Central, num período entre 2 000-
1 .800 MA. Segundo estes autores, o desenvolvimento deste cintu
rão causou atividade magmática reflexa sobre a Província Amazôni
ca Central, na sua fase pós-tectônica, com o aparecimento de vul
canismo subsequente, granitos e magmatismo alcalino e básico 
Após a estabilização desta faixa móvel, edificou-se na parte centro
sul dessa província o Cinturão Móvel Rio Negro-Juruena, entre 
1. 700-1400 MA. E finalmente o evento geodinâmico pré
cambriano mais jovem, representado pelo Cinturão Móvel Rondo
niano, desenvolvido entre 1 400-1 1 00 MA, na extremidade sul
ocidental da Província Amazônica Central Para os referidos auto
res, o término deste último evento geodinâmico marcou a consoli
dação da Plataforma Amazônica 

Dentro desse modelo tectônico proposto, o embasamento cris
talino da Folha SD.21 Cuiabá estaria inserido em sua totalidade nos 
domínios do Cinturão Móvel Rondoniano Por conseguinte, Silva et 
alii ( 1980) não admitiram a conceituação do Cinturão Móvel Rio 
Negro-Juruena na Folha SC 21 Juruena, pelo fato de inexistirem 
filitos, xistos, quartzitos etc., que completariam o clímax metamórfi
co, a exemplo do que ocorre nas outras faixas de dobramentos 
mundialmente conhecidos. Por outro lado, nos domínios da Folha 
SD.20 Guaporé, o embasamento estaria associado com o desenvol
vimento do Cinturão Móvel Rondoniano ( 1 400-1 . 1 00 MA) Po
rém, naquela região as rochas plutõnicas e vulcânicas apresentam 
isócronas com valores sincrônicos ou então superiores aos dos poli
metamorfitos, fato este também verificado na Folha SD. 21 Cuiabá, 
onde o embasamento adentra continuamente nos tratos da Folha 
SD 20 Guaporé 

Somando-se as contestações acima, está a conceituacão do ter
mo cinturão móvel (mobile .be/t) um tanto contraditória· Segundo 
Anhaeusser et alii (1969): "cinturão móvel é usado para descrever 
faixas matamórficas, lineares, mais jovens que tendem a envolver 
antigos núcleos cratõnicos das áreas de escudo e que são caracte
rizados por metamorfismo de alto grau, granitização e às vezes por 
falhamentos transcorrentes" Mais adiante, os autores empregam 
o termo cinturão móvel "para substituir cinturão orogênico (oroge
nic belt), o qual implica uma evolução geotectõnica que envolve 
geossinclinais e orogenia, algo que nunca foi estabelecido satisfato
riamente" Conseqüentemente, rochas que foram submetidas a 
metamorfismo de alto grau e a granitização produzem litótipos simi-

lares a migmatitos, granitos, gnaisses e granulitos, que são também 
componentes de um núcleo mais antigo. Isto implica uma separa
cão altamente problemática entre o embasamento preexistente e os 
~inturões móveis, tendo em vista que essas regiões foram suscetí
veis a eventos tectonomagmáticos, que poderiam provocar fenô
menos de rejuvenescimento isotópico 

Os estudos geocronológicos do Complexo Xingu, no âmbito da 
Folha SD 21 Cuiabá, dizem respeito até o momento a 23 amostras 
(Fig 1 3) Deste total, 14 foram submetidas a análises radiométri
cas pelo método Rb/Sr em rocha total, sendo que sete foram coleta
das e analisadas pelo Projeto RADAMBRASIL, em convênio com o 
IGUSP/GEOCRON As outras sete, já datadas em trabalhos anterio
res, tiveram suas idades recalculadas neste trabalho, em função 
das seguintes constantes adotadas e utilizadas para o cálculo das 
idades Rb/Sr:ARb = 1.42 x 1 o-11 anos-1 e Rb8 5 fSrB7 = 2,6039 ± 
0,050 Os resultados analíticos decorrentes deste método acham
se discriminados na Tabela 1 I 

Estes resultados possibilitaram a obtenção de um qiagrama iso
crônico de referência, com uma idade 1 430 ± 69 MA e tazão 
(Sr87 /Sr86) inicial de O 701 ± O 001 (Fig 1 4) Esta isócrona apre
senta boa confiabilidade, devido à perfeita distribuição espacial e 
colinearidade dos pontos ao longo da reta Quanto à amostra WF-
407. datada por H ama ( 1 976 apud Tassinari, 1 981). e cuja idade 
Rb/Sr convencional foi recalculada em torno de 1 250 MA e com 
relacão RbtotalfSrtotal bastante diferente das demais amostras, Tas
sina.ri ( 1981) acredita tratar-se, possivelmente, de uma rocha mais 
jovem, formada durante uma das fases pós-tectônicas do evento 
geodinâmico responsável por esta unidade, como também não des
carta a possibilidade de um rejuvenescimento aparente provocado 
por intensa cataclase na rocha ou ainda a imperfeição na quantifica
ção do Sr. por causa do seu baixo teor assumido na amostra 

Para Tassinari ( 1981) o baixo valor obtido para a razão inicial 
desta isócrona sugere a idade isocrõnica de aproximadamente 
1 400 MA como indicativa da época de formação dessas rochas, 
pois, segundo o referido autor, se esta idade representasse um reju
venescimento isotópico, encontrar-se-iam valores maiJ elevados 
para a razão (SrB7fSrB6) inicial e idades Rb/Sr mais antigas que 
1 400 MA 

Tassinari (op cit ), em consonância com o modelo evolutivo ideali
zado por Cordani et alii ( 1979) e com base em critério geocronológi
co, acredita que esta porção do Craton Amazônico seja parte inte
grante da Província Rondoniana, cuja evolução geotectônica está 
baseada no desenvolvimento de um mobile belt Entretanto, os da
dos coligidos até o momento são considerados insuficientes para 
chegar-se a uma conclusão definitiva acerca da idade da formação 
do Complexo Xingu pelo método Rb/Sr Assim sendo, admite-se 
neste trabalho o valor isocrônico de 1 .400 MA como representando 
provavelmente a época mínima da formação das rochas desta uni
dade petrotectõnica. 

Além das determinações radiométricas Rb/Sr ainda foram data
das nove amostras do Complexo Xingu (Fig 1 3), através do méto
do K/Ar em minerais separados, tais como anfibólio, biotita e mus
covita Dessas amostras, oito já haviam sido datadas, e os dados 
analíticos são apresentados neste trabalho A outra amostra. cole
tada e analisada pelo Projeto RADAMBRASIL, teve sua idade 1(/Ar 
calculada em funcão das seguintes constantes: % K40 em 
Ktotal = 1,67 x 1 o-2; !t(3 = 0.4962 x 10-9 anos-1 e AK = 0,581 x 
10-10 anos-1 Os resultados analíticos dessas amostras estão discri
minados na Tabela 1 11 

Como se pode observar, os resultados analíticos 1</Ar apresen
taram idades distribuídas em um amplo intervalo de tempo, varian
do de 1 900-900 MA; porém com uma maior concentração de ida
de entre 1 . 200-900 MA Acredita-se que as idades englobadas 
neste intervalo ( 1 200-900 MA) refletem as épocas de resfriamen
to regional a que foi submetida a área, e correspondendo a um Even
to Pré-Brasiliano Entretanto, as amostras AJ-65 e AJ-18 9 analisa
das por H ama ( 1976 apud Tassinari, 1 981) apresentaram respecti
vamente idades K/Ar de 1 881 ± 26 MA e 1 805 ± 26 MA, suge
rindo existência de remanescentes mais antigos, preservados na 
forma de núcleos isolados, possivelmente altos estruturais, com 
idade transamazõnica, reforcando assim a idade mais antiga atribuí
da às rochas do Complexo Xingu na coluna da presente Folha, ou 
seja, no Pré-Cambriano Inferior a Médio 
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f.g. 1 2 RC'gt~O •f•J J.1utu. Cnnraro discordante das t-ormaçOes S alto das N uvens tKsnl ., Uh~uitt (Kuf com u Complexo Xtngu pEw)~ visualiznndo so ncsto ~lguns corpos da Suite fnt,-us•va 
Gu:lpê lOE=-tQ) t• ttJtt'd,._,seemes d:a Formação JaUfu fCt) Folha 50.21 -Y ~C (as ê:onvençOCS grottcas das hguras de tmagcm dô rfW'far s.a anconttam deftntdas no m3pa 9QOJógtco 1:1 000 000) 

l .2 .2 . 1.5 - Petrografia 

A fim de propiciar uma melhor compreensão dos aspectos petrográ 
ficos dos vários litOtipos do Complexo Xingu, fez-se necessário 
individualizá-los em vários grupos, de acordo com suas caracteristi · 
cas estruturais e composicionais, a saber: rochas homogeneizadas, 
migmatitos, gnaisses. xistos, quartzitos. anf ibolitos e rochas cata· 
elásticas. Alguns desses grupos foram .subdivididos em subgrupos 
com base essencialmente nas suas composições mineralógicas. 

Rochas homogeneizadas - São inclufdos neste grupo alguns 
corpos bem caracterizados no campo. CUJaS dimensões quase sem· 
pre não são cartografáveis na escala deste trabalho. São corpos SI· 
tuados dentro da faixa gnáissico-migmática. com contatos grada-

38/GEOLOGIA 

cionais com a mesma, os quais foram interpretados como homoge
neização de migmatitos em condições ultrametamOrficas. Estão re· 
presentados essencialmente por grani tos e granodioritos (Tab. 
1 .111) ' 

Macroscopicamente são rochas que apresentam coloração pre
dominantemente rosa, com exemplares de tons cinza, geralmente 
de composição granodiorítica. Ainda se observam com randade 
exemplares de cor cinza-escuro. Anisotropismo é discreto ou au· 
sente, enquanto a granulação é essencialmente média com varia· 
ç Oes eventuais f ina a grossa. Feldspato, quartzo e biotita são os 
principais componentes, acompanhados com freqüência por anfibO· 
li os. 



f ig. 1.2 

- Granitos: ao microscópio revelam textura alotriomOrfica e alotrio
blástica em domínio, com variações granolepidoblásticas e hipldio
mOrficas. A granulação varia de fina a gros_sa, exibindo-se sempre 
cataclasada e alterada. Constitui-se essencialmente por grãos ané
dricos de microclínio, quartzo e plagioclásio, com bíotita muito su
bordinada; ocasionalmente pode ocorrer hornblenda. Opacos e apa
títa representam os principais acessórios, com pontuações even
tuais de titanita, allanita, clinozoisita, epídoto e zírcão (Tnb. 1.111) . 

O microclínio representa o principal componente, em grãos ané
dricos, granulação fina a média, quase sempre mal maclado segun
do a lei da Albita-Periclina, por vezes pertítico, mostrando em mui
tos casos inclusões de plagioclásio, biotita e quartzo, este último 
às vezes com características residuais metassomáticas. Alguns 
grãos de álcali-feldspato exibem macia de Carlsbad. 

Conch.J::;()o. 

O quartzo representa o segundo componente e ocorre em grãos 
anédricos. límpidos, granulação fina a grosseira, contatos su tura
dos bastante irregulares e ocasionalmente retos; ocupa posições in
tergranulares e pode constituir agregados puros. Representa o ele
mento que melhor evidencia as feições cataclásticas. Apresenta-se 
ainda como inclusões nos feldspatos, por vezes residuais. podendo 
caractenzar mirmequitos. 

O plagioclásio, em condições bem subordinadas aos dois primei 
ros, mostra formas ·anédricas, quase sempre maclado segundo a lei 
da Albita, por vezes também Periclina e Carlsbad. Exibe-se freqüen
temente sau~suritizado, originando sericita. epídoto e argila. A varie
dade é provavelmente oligoclásio. Alguns grãos exibem zoneamen
to normal. 
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A biotita, em finas !ameias anédricas a subédricas, com granula
ção fina, permeia a rocha indistintamente ou constitui níveis des
contínuos Associam-se a ela geralmente os acessórios, onde por 
vezes titanita, pistacita, clinozoisita e opacos são seus derivados 
Pode conter inclusões de opacos, zircão e allanita A muscovita, 
quando ocorre, representa pelo menos em parte produto derivado 
da biotita e é muito pouco representativa 

- Granodioritos: são texturalmente bastante similares aos grani
tos e guardam as mesmas características cataclásticas e metamór
ficas, diferenciando-se apenas na composição mineralógica. O pla
gioclásio, principal componente, aparece em grãos anédricos a su
bédricos, granulação fina a grossa, .freqüentemente saussuritizado 
Pode apresentar-se maclado, segundo a lei da Albita e Albita
Carlsbad. Exibe nestas rochas com maior freqüência zoneamento 

..,s 
~~~~~~------~~~~~--~~ ... ~--;"l--~---\------------~~----~~~-----+------------------+------------------~15°00' 

N ° de campo 
Folha . 

11:250 0001 

01 537/AM-MR/101 1 SD 21-Y-D 
02 537/AM-MR/66( +I SD 21-Y-D 
03 537/AM-MR/87 21+) SD 21-Y-D 
04 440/AM-MR/37 1 SD 21-V-C 
05 537/AM-MR/103 SD 21-Y-B 
06 537/AM-MR/87 3 SD 21-Y-D 
07 537/AM-MR/79 SD 21-Y-D 
08 AJ-15 SD21-Y-D 
09 WF-385 SD 21-Y-C 
10 WF-405 SD 21-Y-C 
11 3B SD 21-Y-C 
12 5B SD 21-Y-C 
13 6B SD 21-Y-C 
14 KK-MB-79 1 SD 21-Y-C 

16 

212• .. 27 e30 

9 
JB• ""28 

A 
20 

A7 

o 
1<-Ar 

• .19 

o 

... 
Rb-Sr 

Fig 1 3 - Mapa de localização das amostras analisadas geocronologicamente 

TABELA 1 I 
Dados analiticos Rb/Sr em rochas do Complexo Xingu 

Litologia No lab Rblppml Sr{ppml Rb87tsr86 

Grar;10diorito 5076 95,2 441,9 0,62 
Granito 5077 110,6 344,8 0,93 
Granodiorito 5078 79,3 501,0 0,46 
Migmatito 5079 104,0 584,5 0,52 
Granito 5080 151,3 351,8 1,25 
Granito 5083 95,0 139,4 1,98 
Granito granoffrico 5081 72,8 100,2 2,11 
Gnaisse 1195 116,6 46,3 7,39 
Granulito 1198 95,2 63,3 4,39 
Microgranito 1219 149,6 8,5 54,50 
Biotita gnaisse 850 113.4 315,7 1,04 
Granito 851 187,9 785,7 0,69 
Granito 852 173,1 581 ,O 0,86 
Granito 4395 293,8 25,8 35,878 

sr87 /Sr86 
.. 

Idade I MA)• • • Ref 

0,7158 - __ I++ I 1 
0,7234 ---- I++ I 1 
0,7133 ______ I++ I 1 
0,7134 --- _I I +I 1 
O, 7293 _____ I++ I 1 
0,7452 1415±85 1 
0,7499 1481 ±84 1 
0,8496 1 364 ± 50 2 
0,7875 1 262 ± 54 2 
1,6770 1 241 ± 37 2 
0,7213 ___ (++I 7 
0,7121 ___ I+ +I 7 
0,7158 __ l++l 7 
1,4324 1414±33 6 

Constantes: ARb ~ 1,42 x 1 o-11 anos-1; Rb85/Rb87 ~ 2,6039 ± 0,050; • • Valores normalizados em função de (Sr86tsr881 n O, 1194; • • • Idade calculada com razão 
1Sr87 /Sr861 inicial ~ O, 705 
• Numeras seqüenciais, plotados na Figura 1 3 
( +) Amostras consideradas duvidosas no Complexo Xingu; ( + +) Idade isocrOnica = 1 430 ± 69 MA 
Referências: 1 - Projeto RADAMBRASIL; 2 - Hama (1976 apudTassinari, 1981 ); 6 - Dado inédito do CPGEO Analisado por Kawashita (apudTassinari, 1981 ); 7 - Barreto & Manto
vani (19751 
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normal, sendo comum a sua transformação em microclínio, assim 
como desenvolvimento de mirmequitas em seus bordos 

O quartzo exibe as mesmas características encontradas nos gra
nitos 

O microclínio mostra-se frequentemente pertítico e poiquiloblás
tico; neste último caso contém inclusões de zircão, biotita, quartzo 
e plagioclásio. Apresenta-se normalmente melhor desenvolvido que 
os demais componentes. 

Os máficos encontram-se representados essencialmente por 
biotita, esta em condições bastante subordinadas aos félsicos. Fre-

1,000 

0,900 

0,800 

• Projeto RADAMBRASIL 

A Barreto e Mantovoni (1974) 

u C P R M 

+ Kawashita (inédito) 

KKMB79 1 (X3l / ..r· 

AJ-15 

2 3 4 5 6 7 

ldode=1430±69m a 

(sr
8
/sr

8 6
lo =o, 701 ±0,001 

Nl2 pontos computados= 13 

8 9 

Fig, 1 4 - Diagrama isocrOnico Rb/Sr de referência para o Complexo Xingu 

qLientemente a ela associam-se os acessórios comuns e também a 
clorita, seu produto derivado (Tab 1 .111). 

Microscopicamente foram caracterizadas também esporádicas 
e escassas amostras com a composição do tonalito, quartzo
monzodiorito, quf!rtzo-diorito e diorito. 

Migmatitos - Macroscopicamente são rochas de caráter predo
minantemente anisotrópico, com alguns exemplares homogeneiza
dos de aspecto isotrópico. As colorações mais comuns são cinza e 
rosa, enquanto a granulação varia de fina a grossa Algumas amos
tras exibem acamamento diferenciado e pequenos vefos quartzo
feldspáticos, seccionando tal acamamento. Feldspatos, quartzo e 
biotita constituem os principais componentes 

Os migmatitos, de composição granítica ao microscópio, 
caracterizam-se por uma textura alotriomórfica a hipidiomórfica, 
mais raramente granolepidoblástica, inequigranular, bastante cata
clasados e quase sempre alterados. Constituem-se essencialmente 
de grãos anédricos a subédricos de microclínio, quartzo e plagioclá
sio com biotita como varietal Opacos, titanita, epídoto, zircão, alla
nita e apatita representam os acessórios. Esporadicamente ocorrem 
pontuações de muscovita (Tab 1 .IV) 

O microclínio geralmente apresenta-se pertítico, fraturado, com 
formas por vezes arredondadas e freqüentes contatos suturados 
Em vários casos, representa produto derivado do plagioclásio e/ou 
ortoclásio, podendo mostrar em seus bordos desenvolvimento de 
mirmequitas 

O quartzo é anédrico, com granulação fina a grossa, esta última 
com características cataclásticas bem acentuadas. Ocupa posição 
intergranular Os grãos mais finos podem apresentar-se inclusos nos 
feldspatos ou sob a forma de recristalizados, estes dispostos geral-

TABELA 1 11 
Dados a[lalíticos K/Ar em rochas do Complexo Xingu 

. Folha 
Litologia N o lab %K Ar,~~ I N o de campo 

11 :250 0001 Material 

15 9 SD21-Y-C Gnaisse 1189 Anfibólio 0,508 
16 4 SD21-Y-C Anfibolito 1159 Anfibólio 0,973 
17 AEF-199 SD 21-Y-A Gre1sen (?\ 3124 Muscovita 6,587 
18 AJ-65 SD 21-Y-D Adamelito 3125 Biotita 5, 735 
19 AJ-189 SD 21-Y-D Granito 3096 Biotita 3,716 
20 JG-14 SD21-Y-D Anfibolito - Anfibólio 0,363 
21 537/AM-MR/51• • SD21-Y-C Granito 4564 Biotita 5,4592 
22 KK-MB 79 1 SD 21-Y-C Granito 4506 Biotita 6,699 
23 KK-MB 79 3 SD 21-Y-C Anfibolito 4487 Anfibólio 6,806 

•• Constantes: %K 40emKtotal ~ 1,67 x 10-2;A~ ~ 0.4962 x 10-9anos-1;AK ~ 0,581 x 10-10anos-1 
* Numeras seqUenciais, plotados na Figura 1 3 

cc~TP 1 x 10-6 %Aratm Idade !MAl Ref 

31,73 3,6 1 140 ~ 80 5 
48,8 4,8 966 ~ 68 5 

697,2 2,8 1104+20 2 
737,6 2,3 1 881 ~ 26 2 
448,1 1,3 1 805 ~ 26 2 
309,6 8,0 1 430 ± 22 2 
373,1 1 '17 1 229 ~ 26 1 
317,7 2 3 933 ± 19 6 
383,9 4,9 935 ~ 13 6 

Referências: 1 - Projeto RAOAMBRASIL; 2 - Hama {1976 apudTassinari, 1981 }; 5 - Hasui & Almeida {1970); 6 - CPGEO dado inédito Amostras analisadas por Kawashita (apud Tas 
sinari, 1 981) 

TABELA 1 111 
Mineralogia Rochas homogeneizadas (Complexo Xingu) 

Grani~os Granodioritos 

~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g~ ON o o ~ ~ ~ ~ 
<( <( <( <( ~ <( <( o . O"' ao <( <( <( <(~ 

ro~o ;:, u ~;:9 Õ"'!o No 0 lnMco -r-- -r-- -o tõ~u ~o9 Õ--:o ~l!)9 M~o ~(')9 O mo Omu "'~u Or--• ~~>- "'~· "'-0• "'-0· <O-. ~à:>- "- ' '?à:>- "'~· "'-0• 
0~>;- '<ü>- <!;~>;- 'm>- <.9!:::>;- <!;~>;- •0.>- •0.>- 'r-->- 'oo>- 'm>- ciJ::>;-<.9-· (.9_, <.9-· <:Jw' <:Jw, <:JW• <:Jw. <.9-· <.9-· <.9-· 
wa:~ wa:~ wa:~ wa:~ wa:~ wa:~ wa:~ w '~ w '~ w ' ~ w ' ~ wa:~ wu:~ 

~~~ 
wa:~ 

;:::~~ r::~"! ~~"'! ;:::~"'! r::::2~ ;::::2~ ;::::2~ -o"' :::Q~ -ON -o"' ~~~ ;:::~~ ;::::2"'! ~--, . ~--, . ~--, . 
s (') o (') o (') o (') o (") o (') o (') o '<t o '<t o '<t o '<t o (') o (') o (') o (') o 

"' (/) "' (/) "' (/) "' (/) "' (/) "' (/) "' (/) , (/) "' (/) "' (/) "' (/) "' (/) "' (/) "' (/) "' (/) 

Quartzo X X X X X X X X X X X X X X X 

Microclfnio X X X X X1 X X1 X X X X X X X X 

Plagioclásio X X X X X X X X X X X X X X X 

Biotita X X X X X X X X X X X X X X X 

Hornblenda X X X 
Muscovita X X X X X 
Opacos X X X X X X X X X X X X X X 

Clinozoisita X 
Epldoto X X X X X X X X X 

Allanita X X X X 
Titanita X X X X X X X 

Apattta X X X X X X X X X X X X X X 
Zircão X X X X X X X X X X 
Sericita X X X 
Saussurita X X X X 
Clorita X )( X X X X X X 

X - Sem percentagem determinada X 1 - Inclui pertita 

GEOLOGIA/41 



mente nos bordos dos feldspatos arredondados ou nas fraturas do 
quartzo grosseiro Alguns grãos de quartzo parecem preservar for
mas acunhadas 

O plagioclásio em grãos anédricos a subédricos apresenta-se 
quase sempre saussuritizado, freqüentemente maclado segundo Al
bita e Albita-Carlsbad, e às vezes com zoneamento normal 

A biotita representa o principal máfico, exibindo-se em lamelas 
anédricas, fina a média, por vezes orientada, esparsamente distri
buída, mostrando transformações freqüentes para clorita e musco
vita Quase sempre associados a ela encontram-se os acessórios 
comuns, em e-special opacos e titanita. Saussurita e muscovita re
presentam produtos oriundos das transformações dos feldspatos 

Os migmatitos de composição granodiorítica diferem muito pou
co dos migmatitos da composição granítica e são geralmente mais 
claros ou mais escuros que os graníticos. O componente principal é 
o plagioclásio, seguido por quartzo e microclínio, com biotita muito 

TABELA 1 IV 
Mineralogia Migmatitos (Complexo Xingu) 

Granitos Granodioritos 

~ 
~ 

..... :i: :i; :i: :i: :i: :i: "' à: <t~ <0: <0: <0: <0: <0: 
:;;u ~ . .;f o Cõ~o <D"!o ~"!o ID~o O r: o 

:i:* 
COa) o COCO o coco. co.,., COCO• ""'' 0~>;- 'cn>- 'cn>- 'cn>- 'cn>- 'cn>-

<t~ 
<!l-· (!)_, (!)_, <!l-· <!l-· 

wa:~ wo:~ wo:~ wa:~ wo:~ wo:~ -N r:::~~ j:::;2"! ~~"! i::::2~ ;;:::~~ r:::~~ o . 
<tO "' o "' o "' o "' o "' o "' o s 
<tUl <O Ul <O Ul <O Ul <O Ul <O Ul <O Ul 

Quartzo X X X X X X X 
Microclínio X X X X X X X 
Oligoclásio X 
Plagioclásio X X X X X X 
Biotita X X X X X X X 
Hornblenda X X 
Moscovita X X X 
Clorita X X X X X X 
Opacos X X X X X X ---x----
Titanita X X X X -x-
Apatita X X X X X X X 
Epldoto X X X X X X 
Allanita X X X X 
Zircão X X X 
Sericita X X 
Saussurita X X X X X X 
~---

X - Sem percentagem determinada 

subordinada, eventualmente podendo ocorrer hornblenda Opacos, 
titanita, epídoto, zircão e allanita representam os acessórios. Seri
cita e saussurita são produtos derivados dos feldspatos As carac
terísticas texturais desses migmatitos são similares às dos migmati
tos de composição granítica, mostrando evidências metassomáti
cas e também intrusivas, esta última com quartzo em formas de cu
nha e plagioclásio com zoneamento normal nem sempre bem carac
terizado 

Gnaisses - Macroscopicamente são rochas de coloração predo
minantemente cinza-escuro e rosa, com variações cinza
esbranquiçado O bandeamento é bem evidente, com alguns exem
plos mais discretos, a quase ausente em exemplares de texturas por
firoblásticas A granulação varia de fina a muito grosseira, enquanto 
a mineralogia essencial está representada por quartzo, feldspato e 
biotita, com aparicão oscilatória de muscovita e anfibólio 

Ao microscópio exibem texturas granolepidoblásticas, granone
matoblásticas, granoblásticas, porfiroblásticas, porfiroclásticas e 
alotriomórficas A granulação varia de muito grossa a fina, sendo 
constituídos essencialmente por grãos anédricos a subédricos de 
feldspatos, seguidos por quartzo, com biotita como varietal e de 
maneira menos frequente hornblenda Os acessórios encontram-se 
representados principalmente por opacos, apatita, titanita, epídoto 
e zircão, com eventual allanita. Fluorita, granada, carbonato e tre
molita são muito raros (Tab. 1 V) 

O microclínio predomina nos gnaisses de composição granítica, 
sendo menos freqüente nos gnaisses granodioríticos e podendo 
tornar-se raro nas variedades tonalíticas Possui formas anédricas a 
subédricas, exibindo-se constantemente pertítico, por vezes orien
tado em disposição interdigitada ao quartzo e plagioclásio; pode 
ocupar espaços intergranulares Freqüentemente é mais desenvolvi
do nos gnaisses migmatizados, constituindo porfiroblastos, porfiro
clastos e poiquiloblastos, estes últimos com inclusões frequentes 
de plagioclásio e quartzo na forma de blastese ou como resultado de 
reacões metassomáticas; inclusões de biotita também são observa
das·. Geralmente apresenta macia de Albita-Periclina, por vezes 
combinada com Carlsbad. 

O quartzo, em grãos anédricos, representa quase sempre o se 
gundo componente desde os gnaisses graníticos aos tonalíticos 
Ocorre em cristais recristalizados, orientados, ocupando posição in
tergranular e tendo contatos irregulares suturados Apresenta-se 
também sob a forma de finos agregados recristalizados, geralmente 
em associação com feldspatos ou bordejando grãos maiores de 

TABELA 1 V 
Mineralogia Gnaisses (Complexo Xingu} 

Granitos Granodioritos Tona li tos 
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Quartzo X X 27 X X X X X X X X X X X 20 
Microclinio X X 33 X X X X X X X X X X 
OliocJásio X 
Plaqioclésio X X 27 X X X X X X X X X X 3o 
Biotita X X 4 X X X X X X X X X X 
Muscovita X X X X 
Hornblenda X X X X X X 28 
Tremolita X 
Granada X 6.50 
Cloríta X X X X X X 
Opacos X X X X X X X X X X X X 
Titanita X X X X X X X X 
Apatita X X X X X X X X X X X X 
Epídoto X X X X X X X X X 6 
Allanita X X X 
Zircão X X X X X X X 
Fluorita X 
Carbonato X 
Sericita X X X 
Saussurita X X X X X X X 

X - Sem percentagem determinada 
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feldspatos Esses agregados representam produtos oriundos de 
uma maior atuação cataclástica nestas partes. 

Plagioclásio, em grãos anédricos e subédricos, granulação fina a 
grossa, apresenta-se constantemente saussuritizado; quando ma
clado é segundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e Carlsbad, e por 
vezes apresenta zoneamento normal É comum o plagioclásio incluir 
parcial ou totalmente grãos de biotita, microclínio e quartzo, este úl
timo representado, às vezes, por resíduos mirmequíticos. Constitui-se 
no componente principal dos gnaisses de composição granodiorítica 
e tonalítica 

A biotita, em lamelas anédricas, é o principal máfico e 
apresenta-se quase sempre orientada, evidenciando em muitos ca
sos o bandeamento gnáissico Encontra-se bastante sobrepujada 
pelos feldspatos e quartzo. A hornblenda, quando presente, 
associa-se à biotita Os acessórios frequentemente estão associa
dos a biotita e hornblenda, esta última por vezes poiquiloblástica, 
com inclusões de quartzo e massa de epídoto Muscovita, epídoto, 
clorita, tremolita, carbonato, sericita e saussurita representam pro
dutos secundários Alguns pontos dispersos de gnaisse de composi
ção quartzo-diorítica foram microscopicamente analisados. 

Xistos - Sob esta denominação estão enquadradas rochas ori
yinadas pelo metamorfismo regional, retrometamorfismo e dínamo
metamorfismo 

Em amostra de mão são rochas de colorações dominantemerrte 
cinza e esverdeada; quando alteradas exibem coloracão amarelada, 
amarronzada e avermelhada São bastante foli~das, podendo 
apresentar-se dobradas e às vezes com bandeamento muito discre
to A granulação varia de fina a média Geralmente são muito cata
clasados, favorecendo fortemente a diaftorese Os principais com
ponentes são biotita, muscovita e quartzo, com predomínio de clori
ta, anfibólios e talco para os tipos derivados das rochas máfi~as e 
ultramáficas 

As análises microscópicas aqui referidas estão restritas às ro
chas decorrentes dos metamorfismos regional e retrógrado As ro
chas derivadas do primeiro, analiticamente mais abundantes, apre
sentam texturas granolepidoblásticas e lepidoblásticas, cuja granu
lação varia de fina a média, sendo constituídas essencialmente por 
quartzo, muscovita e biotita, seguidos por clorita e eventuais pon
tuações de feldspatos e actinolita (Tab 1 VI) 

O quartzo apresenta-se em grãos anédricos orientados, consti
tuindo por vezes níveis bem individualizados ou agregados, por ve
zes laminados, fortemente recristalizado, permeando-se ou 
alternando-se nas micas, quase sempre concordando com a folia
ção Além disso ocorre em pontuações isoladas, distribuídas intrin
secamente nas micas 

Os acessórios encontram-se representados por opacos, turmali
na, zircão, apatita e titanita, quase sempre associados às micas 

Apenas as amostras 440/AM-MR/45 (Folha SD 21-Y-A) e 
440/AM-MR/48 1 (Folha SD 21-Y -A) representam xistos deriva
dos de retrometamorfismo em rochas máficas e ultramáficas Mi
croscopicamente exibem texturas lepidoblásticas com variacões 
nematoblásticas e porfiroblásticas A granulação é fina, com raros 
grãos médios, sendo constituídas essencialmente por clorita, acti
nolita, tremolita e talco, com epídoto, carbonato e opacos como 
acessórios (Tab 1.VI) 

Os anfibólios mostram-se quase sempre sob a forma de relíquias 
de máficos pretéritos que, juntamente com a ausãncia de minerais 
félsicos, demonstram a proveniência acima referida 

Quartizitos - São rochas de coloração esbranquiçada com tons 
rosa e creme, por vezes acinzentada, bastante anisotrópicas, cuja 
granulação varia de fina a média Apresentam-se cataclasadas, 
quase sempre alteradas, em particular as de maior contribuição mi
cácea. Alguns quartzitos representam essencialmente produtos 
oriundbs de processos dinamometamórficos 

As rochas aqui microscopicamente analisadas representam pro
dutos gerados pelo metamorfismo regional. Exibem texturas grano
lepidoblásticas em essencial, com variações frequentes para grano
blásticas e xenoblásticas. Apresentam-se cataclasadas, 
constituindo-se primordialmente de grãos anédricos de quartzo de 
contornos irregulares, seguidos ora por veios descontfnuos de mi
cas, ora por níveis de cianita, estes últimos ponteados, às vezes, 
por palhetas de micas ou porfiroblastos de granada ('Tab. 1 .VI) 

TABELA 1 VI 
Mineralogia Xistos e quartzitos (Complexo Xingul 

Minerais 

Quartzo 

Muscovita 

Biotita 

Granada 
Cianita 
Cordierita 

Actinolita 

Tremolita 
Clorit<'~ 

Talco 

Feldspatos 

Epidoto 

Turmalina 

Titanita 
Apatita 

Zircão 
Allanita 

Opacos 

Carbonatos 

Amostras 

"' 
"' !:::u 

~* 
~~ 
zo 
O.. (f) 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X - Sem percentagem determinada 

Xistos 

X X X 

X X 

X X 
X 
X 

X 
X X 

X X X 
X 

X 
X X 

X 
X X 

X 
X 

X X X X 

X 

Quartzitos 

X X X 

X X X 

X 
X 
X X 

X 

X 

X 
X X X 

O quartzo pode constituir níveis puros de segregação, al
ternando-se a níveis micáceos onde a biotita pode encontrar-se com 
mais frequência que a muscovita, esta geralmente derivada daque
la A cianita apresenta-se associada às micas e à granada A musco
vita pode derivar-se também da cianita, como na amostra 541 /OC
JD-EP/67 1 (Folha SD 21-Y-C) Os acessórios encontram-se asso
ciados a cianita, granada e micas, estando representados por opa
cos, allanita, titanita e zircão 

Anfibolitos - Macroscopicamente são rochas de coloração es
verdeada a preta, podendo exibir em casos esporádicos finos ban
deamentos félsicos. Apresentam-se quase sempre cataclasadas e 
alteradas, enquanto a granulação varia de fina a média, raramente 
grosseira Constituem-se essencialmente de anfibólio, com algu
mas pontuações de félsicos 

Microscopicamente apresentam textura granonematoblástica, 
nematoblástica com variações a granoblástica. Mostram-se qua
se sempre alteradas e bastante deformadas. A granulação varia de 
fina a média, constituindo-se essencialmente de grãos anédricos a 
euédricos de hornblenda, seguida de quartzo, tremolita-actinolita e 
plagioclásio, complementada em alguns casos por clorita Opacos, 
titanita, epfdoto e apatita representam os principais acessórios, en
quanto sericita, leucoxênio, óxido de ferro e argila-minerais são pro
dutos tfpicos de alterações dos máficos e feldspatos (Tab. 1.VII). 

Os anfibólios, em grãos anédricos a euédricos, bastante orienta
dos, constituem níveis sobre os quais geralmente permeia quartzo 
fino, este último formando nfveis não bem definidos e freqüente
mente associado a agregados irregulares de plagioclásio O quartzo 
ocorre ainda na forma de inclusões nos anfibólios ou como agrega
dos recristalizados. 

O epfdoto geralmente é abundante, preenchendo fraturas, en
quanto os demais acessórios estão geraimente associados aos anfi
bólios. 

Rochas cataclásticas - Diversos litótipos de composição varia
da, pertencentes ao Complexo Xingu, estão dispostos nas zonas fa
lhadas ou ao longo destas, exibindo transformações para brechas, 
protomilonitos, milonitos e protocataclasitos, podendo ocorrer ou
tras variações de rochas dinamometamorfizadas. A coloração de 
uma maneira geral é um pouco mais escura que a rocha original. Isto 
advém do trituramento e da dispersão dos constituintes máficos da 
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TABELA 1 VIl 
Mineralogia Anfibolitos (Complexo Xingu) 

Anfibolitos 

~ 
<i "' ~ 
"' "' <i 

IU IU Cõr:o 
"-' "-' ""'' ·>- ·>- '<O>-
(L o._, t:l-· w ~ w~ wa:~ 
-N -N ;:::~~ C'). "' . r--O r--o "' o s <tCfl <t ú) "' Cf) 

Hornblenda X X X 
Tremolita X 
Actinoliga X X 
Plagioctâsio X X 
Clorita X 
Quartzo X X X 
Opacos X X X 
Titanita X X X 
Epídoto X X X 
Apatita X X 
Leucoxênio X 
Sericita X 
Mmera1s arg1 os os X X 

X - Sem percentagem determinada 

rocha. Texturas foliadas e porfiroclásticas frequentemente são im
postas. 

Ao microscópio exibem texturas cataclásticas diversas, quase 
sempre orientadas, mostrando forte registm de recristalização de 
quartzo, em particular sob a forma de matriz, na qual há constante 
desenvolvimento de porfiroclastos. Formação de mirmequitas 
oriundas da cataclase é comum, assim como forte atuação de pro
cessos de alteração na biotita, na hornblenda, nos feldspatos e em 
particular no plagioclásio Tais alterações são provocadas funda
mentalmente pelo quebramento da estrutura cristalina original do 
mineral Os principais componentes são auartzo, microclínio e pla
gioclásio, com biotita muito subordinada. Muscovita e hornblenda 
eventualmente ocorrem, enquanto opacos, titanita, apatita, zircão 
e epídoto representam os acessórios comuns. Sericita, saussurita e 
argila são produtos derivados dos feldspatos (Tab. 1. VIII) 

TABELA 1 VIII 

Mineralogia Rochas catadásticas (Complexo Xingu) 

Milonito Protomilonito Protocataclasito 
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QUartzo X X X X X X X X 
Microclínio X X X X X X X 
PlaÇJioclásio X X X X X X 
Biotita X X X X X 
Muscovita X X 
Hornblenda X X 
Sericita X X X X X X 
Epídoto X X X X X X 
Opacos X X X X X 
Titanita X X X X 
Apatita X X X X X 
Zircão X X X 
Min ·amila X X X X 

X - Sem percentagem determinada * Microbrecha 

1 2 2 1 6 - Análises químicas 

Os estudos aqui referidos dizem respeito a 23 amostras coletada~ 
em rochas do Complexo Xingue foram submetidas a análises quími
cas para a determinação do conteúdo de óxidos dos elementos 
maiores no Laboratório Químico da Paulo Abib Engenharia S A., em 
São Paulo, e cujos resultados analíticos encontram-se especifica
dos na Tab 1.1X A partir desses resultados obtiveram-se os cálcu· 
los da composição mineralógica normativa, pelo método CIPW, cu
jos dados acham-se discriminados na Tab 1.X. Posteriormente fez 
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se o tratamento específico desses dados, representando-os nos di
versos gráficos, através de diagramas propostos ou adaptados, a 
fim de se ter uma melhor visualização do quimismo dessas rochas. 

No tocante ao diagrama AFM, Coleman & Donato { 1979) traça
ram o trend trondhjemítico e as linhas de separação dos campos to
leíticos, calcoalcalinos e alcalinos Neste diagrama (Fig 1 5), 
observa-se que as rochas do Complexo Xingu caíram principalmen
te no campo calcoalcalino, seguindo o trend trondhjemítico, 
concentrando-se essencialmente na extremidade que segue na dire
ção do canto Na20 + K20 (A) do diagrama, mostrando assim a ri
queza em álcalis dessas rochas. Raros pontos caíram nos campos 
toleíticos e alcalinos (Fig 1 5) 

Coleman & Donato (1979). no diagrama de Si02 versus K20. 
mostraram que a média dos plagiogranitos oceânicos contém me
nos potássio que a média dos basaltos continentais e dez vezes me
nos a média dos granófiros continentais A distintiva propriedade 
química dos plagiogranitos é refletida no seu conteúdo mineral nor
mativo Esses autores no p!ot em questão separaram os campos do 
trondhjemito continental, granófiro continental, basalto toleítico 
continental, basalto e gabro subalcalinos, plagioclásio, plagiograni
to oceânico e gabro cumulado No diagrama em estudo (Fig. 1.6) a 
maioria das rochas do Complexo Xingu está dentro do campo dos 
granófiros ou próxima; raras amostras estão próximas ou dentro do 
campo do trondhjemito. Quanto à grande incidência no campo dos 
granófiros, resta saber se essas rochas, além rle ricas em K20 e 
Si02. têm textura granofírica (micrográfica), pois este tipo de rocha 
é mais comum junto com os complexos graníticos magmáticos ano
rogênicos e não correspondem às rochas do "Complexo Basal" for
madas nos ciclos orogênicos (Fig. 1.6). 

McGregor (1979) plotou no diagrama Na-K-Ca (Fig 1 7) o 
gnaisse NUK e este caiu fora do trend calcoalcalino; enquanto que 
as rochas do Complexo Xingu na grande maioria acompanha aquele 
trend toleítico. No diagrama em questão essas rochas apresentam
se mais concentradas em relação ao campo mais rico em Na e K, 
principalmente no primeiro (Fig 1 7). 

No diagrama triangular Ab-Or-An, Barker (1979) dividiu os cam
pos dos tonalitos, trondhjemitos, granodioritos e granitos. Neste 
diagrama (Fig 1 8) as rochas do Complexo Xingu caíram principal
mente nos campos dos granitos, em seguida dos tonalitos, trondh-• 
jemitos e granodioritos (Fig 1 .8). 

Quanto ao diagrama Ab-Or-An normativo da Figura 1 9, cuja li
nha tracejada é o campo a um feldspato de baixa pressão de trondh
jemito e tonalito (O'Connor, 1965 apud Nicollet; Leyreloup; Dupuy, 
1979) para 5 Kb. as rochas ora analisadas caíram nos campos do to
nalito, trondhjemito e granito granófiro, mostrando-se analiticamen
te mais ricas em An e Ab normativa (Fig 1 9) 

Collerson & Bridgwater ( 1979) plotaram o complexo de gnais
ses de Swaziland e os augen gnaisses de Amitsoq no diagrama Ab
Q-Or da Figura 1 1 O Aquelas rochas caíram principalmente nos 
campos do Q e Ab, essencialmente neste último; também as rochas 
do Complexo Xingu jazem na grande maioria nos campos acima ci
tados (Q e Ab) 

Payne & Strong (1979) plotaram o trondhjemito Twillingate no 
diagrama An-Ab-Q (H 20) da Figura 1 .11, em relação aos limites de 
fase inferidos por Hoffman ( 1976 apud Payne & Strong, 1 979) 
com experiência de rochas naturais fundidas No presente diagrama 
as rochas do Complexo Xingu estão em grande parte no campo do 
plagioclásio e algumas no do quartzo (Fig 1 11 ). 

Quanto ao diagrama triangular Na20 + K20 versus AI203, pro
posto por Malpas ( 1979). o referido autor separou os trondhjemitos 
de alto alumínio dos de baixo alumínio. As litologias do complexo 
ora em estudo caíram nos campos baixo alumínio e alto alumínio 
(Fig, 1 12) 

No diagrama K20 versus Na20, de Balasubrahmanyan ( 1978), 
esse autor plotou gnaisses e concluiu que a principal composição é 
granodiorítica. As rochas do Complexo Xingu da Folha em pauta es
tão em quase todos os campos do diagrama em questão (Fig 
1.13). . 

No tocante ao diagrama Ab-Q-OR da Figura 1 .14, as rochas do 
Complexo Xingu estão tanto no campc;> de cristalização do quartzo' 
como do feldspato, este último principalmente da albita (Ab). com a 
maioria dos exemplares concentrada no campo das isotermas de 
880-750°C (Winkler, 1977) 



TABELA 1 IX 
Composição qufmica das rochas do Complexo Xingu 

No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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5i02 68,64 71,26 76,98 78,48 70,72 77,02 68,82 47,00 47,10 69,26 70,18 68,50 

AI203 14,43 14.4 11,62 9,88 14.48 11,10 14,32 12,12 15,61 14,11 14.42 16,83 

Fe2o3 1,57 0,71 0,27 0,77 0,99 0,75 0,73 3,05 8,05 1,71 0,43 0,45 
FeO 2,39 1,62 0,45 0,50 1,23 0,45 1,60 7,91 12,59 2,11 1,75 2,18 
MnO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 O, 10 O, 10 0,21 0,25 0,10 0,10 0,10 
MgO 0,84 0,56 0,23 0,10 0,52 0,10 0,66 9,79 2,64 0,65 0,64 0,78 
C aO ·1,97 1,74 0,60 0,25 2.49 8,56 1,93 11,22 10,39 2,19 2.40 3,30 

Na20 2,41 3,18 2,48 2,32 3,6 2,86 3,97 2,24 2,37 3,76 3,66 4.40 
K20 3,9 3,92 4,54 4,76 3,17 4,00 3,57 0,87 0,51 3,16 2,87 2,07 
Ti02 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 O, 14 0,22 0,10 0,10 0,10 

P205 0,10 0,10 O, 10 0,10 0,10 0,10 0,10 O, 15 0,12 0,12 0,10 0,12 
H20 O, 11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,14 0,19 0,10 O, ~5 0,10 0,16 
p F 1,10 0,5 0,67 0,22 0,69 0,58 0,43 1.47 0,29 0,95 0,92 0,75 

Litologia Gnaisse Migmatlto Granito Gnaisse Gnaisse Granito Granito Migmatito Anfibolito Biotita Granito Granito 
gnaisse pórfiro granito pórfiro 

Folha 50.21-Y-A 50.21-V-C 50.21-Y-A 50.21-Y-C 50.21-Y-C 50.21-Y-C 50.21-Y-0 50.21-Y-0 50.21-Y-C 50.21-Y-C 50.21-Y-0 50.21-Y-0 
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5i02 58,98 49,90 76.40 68,98 76,90 74.44 68,48 70.14 67,10 66,54 72,26 

AI203 17,91 12,97 12,23 14,10 13,14 14,06 17.44 15,73 17,66 15,51 14,52 
Fe2o 3 1.47 3,51 0,68 1,92 0,94 0,87 1,68 1,69 1,87 1,62 1,07 
FeO 5,22 7,64 0,34 1,89 0,36 0.46 1,18 0,82 1,5 1,93 0.45 
MnO 0,13 0,27 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
MgO 3,00 6,02 0,12 0,68 0,23 0.41 0,70 0,58 0,90 0,87 0,30 
C aO 4,13 8,62 0,51 2,37 1,09 3,32 2,62 1,84 3.41 3,12 1,03 
Na 2o 3,40 3,00 3,32 3,65 5,29 4,92 4,65 3,72 4,95 3,77 3,32 
K20 2,80 1,30 3,51 2,06 0,25 0.47 2,11 2,87 1,33 2,111 3,72 
Ti0 2 0,13 0,21 O, 10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 O, 10' 0,10 

P2o5 0,10 0,10 0,51 0,70 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,14 
H20 0,10 0,10 0,12 0,20 0,10 0,12 0,01 Q,18 0,15 0,01 0,18 
P F 1,24 1.47 0,67 1,08 0,24 0,39 0,89 0,78 0,71 0,89 0,54 

Utologia Biotita Granito Granito Granodiorito Gnaisse 
granito 

, Gnaisse 
Biotita 
granito 

Granodiorito Migmatito Granodiorito Migmatito 

Folha 5021-Y-0 50 21-Y-0 50 21-Y-0 S0.2H'-0 50 21-Y-0 50 21-Y-0 5021-Y-ó 50 21-Y-0 SO 21-Y-0 50 21-Y-0 50 21-Y-D 

TABELA 1 X 
Composição mineralógica normativa para rochas do Complexo Xingu 

~ M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Quartzo 33,08 32,40 43,59 32,90 0,24 32,90 26,22 9,21 0,54 28,90 30,89 25,40 
Ortoclésio 23,00 23,15 26,78 22.42 18,70 22.42 21,04 4,06 3,00 18,64 16,92 12,19 
Albita 20,40 26,90 20,10 22,97 30.41 22,97 33,56 15,04 20,03 31,78 30,94 37,18 
Anortita 9,12 7,98 2,28 5,36 11,68 5,36 8,93 16,24 30.43 10,12 11,24 15,63 
Cor(ndon 2,90 2,00 1,82 - 0,85 - 0,66 - - 0,79 1,20 1,63 
Hiperstênio 6,94 4,98 1,64 - 3,56 - 5,28 26,19 23,14 5,34 5,70 7,33 
Apatita 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,22 0,23 0,26 0,26 0,26 0,24 0,26 
Magnetita 2,26 1,04 0,39 - 1,50 1,07 1,11 3,48 4,67 2,61 0,60 0,67 
Hematita - - - - - - - - - - - -
11menita 0,19 0,19 0,18 0,17 0,30 0,17 0,19 0,19 0,41 0,19 0,18 0,18 
Diopsfdio - - - - - 0,94 - 25,27 18,73 - - -
Wollastonita - - - - - 13,91 - -- - - -

Total 98,13 98,88 97,02 99,96 98,51 99,96 97,22 99,94 101,21 98,63 97,91 100,00 

~ I 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Quartzo 11,30 0,35 42,39 34,93 42,00 36,11 26,66 32,95 24,31 30,60 36,48 
Ortoclâsio 16,06 7,87 20,70 12,13 .1 ,44 2,72 12,41 16,92 7,84 13,00 21,93 
Albita 27,93 20,91 28,05 30,83 44,73 41,59 39,33 31,46 41,85 33,46 28,05 
Anortita 19,26 18,53 2,50 7,20 4,75 14,91 12,35 8,48 16,27 15,55 4,25 
Corlndon 1,95 - 2,05 3,23 2,42 - 2,98 3,40 2,12 1,67 3,51 
Hiperstênio 20,94 23,79 9,56 4,87 0,89 2,93 0,93 2,39 4,94 2,77 1,15 
Apatita 0,23 0,24 0,21 1,64 1,21 1,21 0,23 0,24 0,24 0,25 0,30 
Magnetita 2,06 5,19 0,97 2,77 1,18 •1 ,25 2,43 2,43 2,70 2,44 1,48 
Hematita - - - - 0,11 - - - - - 0,04 
llmenita 0,23 0,39 o, 18 o, 19 o, 19 0,18 0,10 0,19 0,18 0,18 0,18 
Diopsldio - - - - - 0,84 - - - - -
Wollastonita - - - - - - - - - -

Total 99,96 99,96 98,61 97,79 98,92 101,74 97,51 98,46 100,00 99,94 97,37 
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Fig 1 5 - Diagrama AFM para as rochas do Complexo Xingu Mostrando sua disposição 
( I em relação aos trends de plagiogranitos e outras rochas leucocrãticas tipicas (Coleman 

& Donato, 19791 
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Fig 1 6 - Diagrama Si02 versus K20 das rochas do Complexo Xingu mostrando sua d;s
tribuição ( 1 em relação aos diversos campos (Coleman & Donato, 19791 
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Fig 1 7 - Diagrama Na-K-Ca para as rochas do Complexo Xingu, mostrando sua disposi
ção ( 1 em relação aos trends tro,ndhjemftico ITl e calcoalcalino (CAl (McGregor, 19791 

30 

o • • 

50 

70 

;RONDHJEMITO I 
Ab 30 

An 
100 

,.._o 
9; 

,p 
c§l 

# 
~ 

I 

50 

70 

5~ 

30 

GRANITO 

70 O r 

Fig 1 8 - Diagrama normativo Ab-Or-An para as rochas do Complexo Xingu ( ) com rela
ção aos campos preestabelecidos (Barker, 1979) 
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Fig. 1 9 - Diagrama normativo Ab-An-Or para as rochas do Complexo Xingu mostrando 
sua distribuição I } (O'Connor, 1965, apud Nicollet; Leyreloup; Dupuy, 1979} 
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Fig 1 1 O - Diagrama normativo Ab-0-0r para as rochas do Complexo Xingu ( ) (Coller
son & Bridgwater, 1979} 
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Fig 1 11 - Diagrama normativo Ab-Q-An para as rochas do Complexo Xingu ( I em rela 
ção aos campos de plagioclásio e quartzo (Hoffmano 1976, apud Payne & Strong, 1979} 
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Fig 1 13 - Diagrama normativo K2 0 versus NazO para as rochas do Complexo Xingu 
com distribuição de suas rochas ( ) em relação aos campos especificados (Balasubrahman

yan, 1978) 
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Fig 1 14 - Diagrama triangular Ab-0-0r para as rochas do Complexo Xingu mostrando 
sua distribui~ão normativa ( I Adaptado de Winkler ( 19771 

1.2.2.2 - Suíte Intrusiva Rio Alegre 

1 .2.2.2 1 - Generalidades 

As primeiras referências bibliográficas relacionadas a rochas insen
das na presente unidade litoestratigráfica estão contidas no traba
lho de Cunha (1943). quando considerou os anfibolitos da região do 
morro do Cobre (Folha SD.21-Y-C). localizado às proximidades do 
rio Jauru, no seu médio curso, como provenientes de gabros meta
morfizados, através de estudos petrográficos realizados por Evaris 
to Penna Scorza. 

Analogamente, Ahlfeld ( 1946). apesar do seu trabalho dirigir-se 
à geologia da Bolívia, referiu-se aos anfibolitos, que ocorrem no em
basamento cristalino da porção oriental daquele território, como ro
chas básicas intrusivas e efusivas ((Jábricas e diabásicas) em estado 
metamórfico. 

48/GEOLOGIA 

Mais tarde, a LASA - Engenharia e Prospecções S.A. (1968a), 
abordando a geologia do morro do Cobre, admitiu para os anfibolitos 
aí ocorrentes uma origem ígnea, com base em estudos petrográfi
cos. 

Figueiredo et alii ( 1 9 7 4), no mapeamento geológico sistemático 
do Projeto Alto Guaporé, englobaram os gabros anfibolitizados, an
fibolitos e serpentinitos sob a denominação informal de Intrusivas 
Básico-Uitrabásicas, fundamentados nos dados coligidos em cam
po e estudos petrográficos. Com relação aos corpos de anfibolito, 
os referidos autores, apesar de terem amostrado e analisado petro
graficamente essas rochas que ocorrem no morro do Cobre, não in
dividualizaram esse corpo básico no mapa geológiço desse projeto. 
No entanto, mapearam dois outros corpos imediatamente a 'lOrte 
daquele morro 

H ama ( 1 976 apud Tassinari, 1981). no estudo geocronológico 
para o Projeto Altq Guaporé, citou a datação de um gabro e de um 
anfibolito entre as análises efetuadas pelo método K/Ar. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976). corroborando a proposição de Fi
gueiredo et ali i ( 1 9 7 4), mantiveram a denominação de Intrusivas 
Básico-Uitrabásicas, para caracterizar os gabros, anfibolitos e ser
p.entinitos. Convém salientar que aqueles autores não descartaram 
a possibilidade de uma individualizacão formal, com o desenvolvi
mento de estudos geocronológicos mais detalhados. 

Pinto e Filho et alii ( 1977), no Projeto Sudeste de Rondônia, ca
racterizaram os anfibolitos associados ao embasamento :::ristalino 
daquela região como oriundos de intrusões básicas sintectônicas, 
considerando-os como ortoanfibolitos, com base nas observações 
de campo e estudos petrográficos. 

Bloomfield & Litherland (1979), quando do mapeamento geoló
gico em área do território boliviano, aproximadamente fronteiriça 
com a parte sul-sudoeste da Folha SD.21 Cuiabá, caracterizaram a 
porção superior do denominado Ciclo San Ignácio como constituída 
por rochas básicas e ultrabásicas intrusivas, no que denominaram 
"Grupo de Esquisto". 

Oliva et alii ( 1 979), na elaboração da Carta Geológica ao Milio
nésimo da Folha SD.21 Cuiabá, individualizaram a sul da foz do ri
beirão Brigadeiro com o rio Jauru um corpo intrusivo e o considera
ram como rocha ácida (?). Também estes autores mapearam três 
outros corpos básicos próximos à borda oriental da serra do Agua
pef. 

Cardoso, De I' Arco e Souza ( 1980), quando do reconhecimento 
geológico da extremidade sudoeste da Folha SD. 21 Cuiabá, obser
varam algumas rochas básico-ultrabásicas, destacando-se entr.e es
sas os gabros que assomam na região de lndiavaí (Água Suja'i, no 
extremo nordeste da Folha SD.21-Y-C. Para essa seqüência de ro
chas, os referidos autores mantiveram a denominação informal de 
Intrusivas Básico-Uitrabásicas, proposta por Figueiredo et alii 
(1974). 

Os trabalhos de campo empreendidos pela equipe do ProjetoRA
DAMBRASIL na Folha SD.21 cu·rabá, coadjuvados pelos estudos 
petrográficos e geocronológicos efetuados em algumas litologias 
desta unidade, conduziram os autores a proporem a definição de 
Suíte Intrusiva Rio Alegre, consoante a emenda proposta por Sohl 
( 1 977) ao Código de Nomenclatura Estratigráfica Americano. Esta 
unidade litoestratigráfica representa uma associação básico
ultrabásica constituída por gabros, gabros anfibolitizados e/ou anfi
bolitos e serpentinitos Estão tais rochas intrusivas no Complexo 
Xingu, com base principalmente nos estudos supramencionados. A 
origem do nome adveio do acidente hidrográfico homônimo, que 
nasce na porção sul-sudoeste da Folha SD 21-Y-C e deságua no rio 
Guaporé 

1 .2.2.2.2 - Distribuição na área 

As rochas da Suíte Intrusiva Rio Alegre distribuem-se dispersa men
te pela Folha SD.21-Y-D e mormEmte na Folha SD 21-Y-C Na pri
meira foram mapeados três corpos de rochas básicas, representa
das por anfibolitos essencialmente Destaca-se por sua extensão o 
corpo que se localiza na porção sudoeste dessa Folha Dispõe-se se
gundo uma faixa alongada norte-sul, situàda na mesopotâmia dos 
ribeirões das Pitas e Caeté, afluentes do rio Jauru, e estende-se, a 
sul, até os arredores do povoado de Tabuleta e, a norte, nas cerca
nias da localidade de Aparecida do Oeste. 



Os outros dois corpos, com menores dimensões, localizam-se a 
noroeste do anterior, particularmente nas redondezas de Araputan
ga e de Monterlândia. 

Esses litótipos, geralmente, caracterizam-se por um avançado 
grau de intemperismo, resultando em solo argiloso, coloração aver
melhada, utilizado potencialmente na agricultura. Assomam sob a 
forma de lajedos e têm cor cinza-escuro e esverdeada, granulação 
fina a média, orientados e constituídos principalmente por cristais 
prismáticos de hornblenda e plagioclásio. 

Na Folha SD 21-Y-C é onde ocorre com maior abundância esta 
unidade, tanto em termos de extensão geográfica como litológica 
As rochas intrusivas a f presentes são constituídas por gabros, anfi
bolitos (ou gabros anfibolitizados) e serpentinitos 

Os gabros ocorrem principalmente na extremidade I!'Jste dessa 
Folha, particularmente a norte do povoado de lndiavaí (Agua Suja), 
ao longo da estrada que demanda à fazenda Rancho Grande For
mam uma faixa alongada e estreita na direção norte Compõem-se 
de diversos lajedos e matacões isolados, distribuídos numa exten
são de 2 km aproximadamente, em meio a um solo argiloso, aver
melhado, resultante de sua própria alteração. Macroscopicamente, 
são rochas melanocráticas, cinza-escuro a pretas, superficialmente 
acinzentadas, holocristalinas, granulação média, maciças, consti
tuídas predominantemente por plagioclásio e piroxênio, estando le
vemente orientadas, provavelmente devido a efeitos metamórficos 
e/ou cataclásticos. 

Afora este corpo, ocorrem dois outros em menores dimensões. 
Um está localizado próximo ao rio Brigadeiro, entre a MT -388 (anti
ga MT-127) e o rio Jauru, cujas rochas aflorantes, em forma de pe
quenos lajedos e matacões, foram caracterizadas petrograficamen
te como gabros No entanto, devido à restrita faixa de ocorrência, 
não foi possível ser cartografado na escala final do trabalho. O outro 
corpo, radarinterpretado e confirmado em campo, ocorre no extre
mo sul da Folha, entre as serras do Aguapeí (ou Santa Bárbara) e 
Pau-a-Pique 

Os anfibolitos (ou gabros anfibolitizados) ocorrem em duas por
cões distintas da Folha 50.21-Y-C A primeira localiza-se a sudeste 
da Folha, próximo ao rio Jauru, caracterizada fisiograficamente co
mo morro do Cobre, já referido por Cunha (1943). Formam um cor
po estreito e alongado na direção nordeste-sudoeste. 

A outra área de ocorrência, que é a mais importante devido a sua 
extensão, situa-se entre as serras do Aguapeí (ou Santa Bárbara) e 
Pau-a-Pique, no vale do rio Alegre, pela sua margem direita, no ex
tremo sul-sudoeste da Folha SD 21-Y-C. 

Estas rochas afloram sob a forma de lajedos e matacões, com 
cores cinza-esverdeado e escuras, granulação fina, algo orienta
das, constituídas principalmente por prismas curtos de anfibólio e 
félsicos em menor quantidade Contêm ainda disseminacão esparsa 
de sulfetos. · 

Entre as rochas ultra básicas, destaca-se um corpo de serpentini
to constatado na Folha SD 21-Y -C, e já reportado no trabalho de Fi
gueiredo et alii (1974). Possui uma expressão topográfica em for
ma de crista alinhada na direção noroeste-sudeste e localiza-se às 
proximidades da borda oriental da serra Salto do Aguapeí, próximo à 
zona de falhamento inverso que acompanha essa borda. A estrada 
vicinal que margeia o rio Aguapeí e demanda em direcão às fazen
das a sua montante corta esse corpo transversalmente. 

Macroscopicamente, são rochas melanocráticas, de cores 
verde-acinzentadas e cinza-amarelado, esta em decorrência de pro
cessos intempéricos. São algo maciças, sendo que em certos aflo
ramentos pode-se observar uma orientação incipiente, conferidas 
principalmente pelos minerais fibrosos de serpentina, além de estru-

turas tipo box-work. Afora os minerais essenciais, ocorrem pontua
ções escuras (magnetita) disseminadas esparsamente 

1 2 2. 2 3 - Posição estratigráfica 

A Suíte Intrusiva Rio Alegre, conforme definida através de estudos 
petrográficos, principalmente, representa uma associação básico
ultrabásica, de caráter plutônico, que está intrusiva nos polimeta
morfitos do Complexo Xingu, notadamente nos gnaisses. 

O contato discordante eruptivo entre tais unidades não foi possí
vel de ser observado, principalmente em virtude do espesso manto 
regolítico, mascarando o substrato rochoso 

Esta unidade foi posicionada aproximadamente no Pré
Cambriano Superior com base em análise radiométrica K/Ar, realiza
da por H ama I 1 976 apud Tassinari, 1981) em um gabro e em um 
anfibolito que foram coletados na região do rio Alegre durante os. 
trabalhos de campo do Projeto Alto Guaporé. Os outros corpos des
ta suíte foram considerados sincrônicos por causa das característi
cas petrográficas correlatas. 

1.2.2.2.4 - Geocronologia 

Ainda são bastante escassos os estudos geocronológicos acerca da 
Suíte Intrusiva Rio Alegre, razão pela qual os resultados analíticos 
até agora obtidos e que fazem parte deste item não podem ser con
siderados absolutamente conclusivos. 

Até o momento foram analisadas três amostras (Tab 1.XI), 
através do método K/Ar, em minerais separados, tais como anfibó
lios e plagiclásios. Desse total, duas estão concentradas no domí
nio da Folha SD.21-Y-C, na região do rio Alegre, e dizem respeito a 
gabros e anfibolitos coletados durante a execução do Projeto Alto 
Guaporé (Figueiredo et alii, 1974) e analisados por Hama (1976 
apud Tassinari, 1 981) e cujos dados analíticos estão transcritos 
neste trabalho A terceira amostra (anfibolito) localiza-se no extre
mo oeste da Folha SD 21-Y-D, nas proximidades do povoado de 
Monterlândia, tendo sido coletada durante a execução dos traba
lhos de campo do Projeto RADAMBRASIL e por este analisada, em 
funcão das constantes utilizadas neste trabalho, tais como %K40 em 
Ktot~l = 1,67 x 1 0-2; ).{3 = 0,4962 x 10-9 anos-1 e AK = 0,581 x 
10-10 anos-1 Os dados analíticos acham-se discriminados na Tabe
la 1.XI. 

Os resultados analíticos forneceram idades K/Ar próximas de 
1.250 e 1 600 MA. Entretanto, as determinações radiométricas 
das duas amostras analisadas da Folha SD 21-Y-C apresentaram 
idades de 1 245 ± 35 e 1 227 ± 25 MA, com boa concordância en
tre si Como estas amostras estão muito próximas e localizadas em 
uma região típica desta suíte, consideram-se portanto as idades em 
torno de 1 250 MA como a época da provável formação desta uni
dade. 

1.2.2.2.5 - Petrografia 

Gabros - Em amostra de mão apresentam coloração preta, algo es
verdeada quando alteradas, bastante homogêneas, granulação va
riando de média a grossa, constituindo-se essencialmente de plagio
clásio e máficos (piroxênio e/ou anfibólio) (Tab. 1.Xll). Algumas 
amostras apresentam-se cataclasadas. Microscopicamente, quatro 
amostras apresentam textura heterogranular hipidiomórfica, com 
intercrescimento plagioclásio/piroxênio em arranjos ofítico e subofi
tico. Mostram-se freqüentemente alteradas, sendo constituídas em 
essencial por plagioclásio, orto e clinopiroxênio, tendo opacos e 
apatita como principais acessórios. Alguns exemplares podem apre-

TABELA 1 XI 
Dados analfticos K/Ar para as rochas da Suíte Intrusiva Rio Alegre 

. N o de campo 
Folha 

Utologia %K Ar,~~ I cc~TP I x 11:250 0001 No lab Material 

24 537/AM-MR/63 1 • • SD 21-Y-D Anfibolito 4556 Anfibólio 0,125 
25 WF/408 A SD 22-Y-C Gabro 3087 Plagioclásio 0,548 
26 AR-51 SD21-Y-C Anfibolito 3082 Anfibólio 0,572 

•• Constantes: %K40 em Ktotal ~ 1,67 x 10-2; Àn ~ 0.4962 x 10-9 anos-1; ÀK ~ 0,581 x 10-lOanos-1 
* Numeras seqUenciais, plotados na Figura 1 3 
Referências: 1 - Projeto RADAMBRASIL; 2 - H ama I 1976 apud Tassinari, 19811 

127,0 
384,9 
605,0 

10-6 %Aratrn ldede IMAI Rei 

10,58 1 615 ~ 32 1 
17,3 1 245"' 35 2 
4,7 1 227 "' 25 2 
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sentar olivina, biotita, granada, clorita, carbonato, epídoto e mine
rais de argila; todos produtos de transformação, exceto olivina. 

O plagioclásio em ripas e cristais tabulares, com formas que va
riam de anédricas a euédricas, podem exibir macias da Albita, 
Albita-Carlsbad e Periclina, encontrando-se constantemente zona
do. 

Os piroxênios em grãos anédricos a subédricos, granulação fina 
a grossa, apresentam íntima associação com plagioclásio. Podem 
exibir zoneamento ou intercrescimento simplectftico de orto e clino
piroxênio e mostrar inclusões schi/ler. Estão representados por 
bronzita/hiperstênio e augita, que podem apresentar-se parcial ou 
totalmente cloritizados 

A olivina, observada em duas outras amostras, possui formas 
anédricas, estando freqüentemente alterada para iddingsita ou 
bowlingita, comumente com coroas de ortopiroxênio. 

A granada, verificada numa amostra associada a ferro, mostra 
transgressão para piroxênio, ao que parece oriunda de processos 
deutéricos A biotita quando presente é marrom, por vezes averme
lhadas, representando produto derivado do piroxênio, podendo tam
bém ocupar as fraturas deste último ou da granada. O quartzo é se
cundário, distribuindo-se nos interstícios dos minerais pretéritos ou na 
forma de recristalizado tardio. A argila e carbonato são fundamen
talmente produtos das transformações do plagioclásio 

Algumas amostras exibem flagrante registro da atuação de con
dições metamórficas, como, por exemplo, a amostra 541 /OC-JD
EP/71 /SD.21-Y-C. 

A amostra 541 /OC-JD-EP/76/SD.21-Y-C representa um ser
pentinito que ao microscópio exibe textura xenomórfica bastante 
alterada constituída quase que totalmente por uma massa disforme 
de serpentina variedade antigorita (?), onde se encontram imersos 
grãos irregulares uralitizados ou parcialmente uralitizados de piroxê
nio, originando clorita e opaco residual (Tab 1.XII). 

Anfibolitos - Em amostra de mão apresentam coloração esver
deada a preta, bastante anisotrópicos, granulação fina a média, 
sendo constituídos por anfibólio com pontuações esparsas de félsi
cos. 

Ao microscópio revelam em essencial texturas nematoblásticas 
e xenomórficas, geralmente cataclasadas e alteradas, cuja granula· 

TABELA 1 XII 
Mineralogia Gabros e anfibolitos (Sufte Intrusiva Rio Alegre) 
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Plagioclásio X 48 70 X X 

Hiperstênio 30 5 
Clinopiroxênio X X X X 
Hornblenda X X X X 
Olivina X 17 
Biotita X 6 
Tremolita/actln. X 
Granada X 
Serpentina X 
Clorita X X X 
Quartzo X X X X X X 
Opacos X 5 X X X X X X X 
Apatita X X X X X 
Zircão X X X X 
Epldoto X X X 
Titanita X X 
Carbonato X X X 
Sericita X X 
Argila-minerais X X X X 
Talco X 
ldingsita X X 

X - Sem percentagem determinada . Ultraméfica (serpentinito) .. Hornfels (I) 
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ção varia de fina a média. Constituem-se essencialmente de horn
blenda, com quantidade bastante subordinada de plagioclásio e 
quartzo. Os exemplares mais alterados têm uma contribuição acen
tuada de tremolita, epídoto, sericita, clorita e argila (Tab. 1.XII). 

Os acessórios qualitativamente são pouco expressivos, estan
do representados essencialmente por opacos, com pontuações es
cassas de apatita. 

A hornblenda possui formas anédricas a euédricas, granulacão 
fina a média, na maioria das vezes bem orientada, podendo co~ter 
inclusões de opacos e quartzo, este último com características se
cundárias. Apresenta-se freqüentemente alterada para epídoto, ar
gila, clorita e tremolita, esta última constituindo-se por vezes no 
principal componente. 

O plagioclásio na maioria dos casos está ausente e quando pre
sente mostra-se bastante saussuritizado, em quantidade subesti
mável. 

O quartzo, além de ocorrer como inclusões, faz-se na matriz com 
características neoformadas muito fortes. Alguns exemplares re
presentam verdadeiros hornblenditos ou tremolititos 

1.2 2.3 - Grupo Aguapeí 

1.2.2.3.1 - Generalidades 

A primeira referência específica que se tem sobre o espesso pacote 
de rochas metassedimentares que ocorrem nas serras do Aguapeí, 
Ricardo Franco, do Roncador, de Rio Branco e no leito do córrego 
Branco, no trajeto para o Destacamento Fortuna, foi feita pela LA
SA - Engenharia e Prospecções S.A, (1968a). no Levantamento 
Fotogeológico e Geoquímico da região centro-oeste de Mato Gros
so, vale do rio Jauru e adjacências, executado para o DNPM Estes 
metassedimentos foram denominados Grupo Cubencranquém, ter
minologia esta criada por Barbosa (1966) para os "platôs elevados 
de rochas arenítico-quartzíticas, suavemente dobradas e falhadas" 
que ocorrem na parte meridional da Bacia Amazônica A LASA (op 
cit ) divergiu de Barbosa (op. cit ) no posicionamento cronoestrati
gráfico dos metassedimentos do Grupo Cubencranquém que ocor· 
rem na área, colocando-os no Pré-Cambriano e não no Siluriano In
ferior l?l. como se referiu aquele autor. 

Almeida, Derze e Vinha ( 1971). no mapa geológico do Brasil na 
escala 1:5.000 000 denominaram estas rochas de Formacão Cu
bencranquém, posicionando-as no Pré-Cambriano A, com id.ade en
tre 620 a 900 MA, concordando assim com o posicionamento cro
noestratigráfico já citado anteriormente pela LASA - Engenharia e 
Prospecções S.A (1968a). 

Figueiredo et alii (1974) denominaram informalmente Unidade 
Aguapeí as rochas atribuídas ao Grupo Cubencranquém pela LASA 
- Engenharia e Prospecções S.A. ( 1968a), por acharem que os ca
racteres estratigráficos, estruturais, litológicos e geográficos são 
distintos daqueles da Formação Cubencranquém de Barbosa 
1966) .Apesar desses autores terem tratado vagamente de Forma
ção Aguapeí, quando tentaram correlacionar tal unidade com a Forma
ção Cubencranquém, admitiram assim uma possível caracterização 
formal Escolheram como seção-tipo o extremo sul da serra do 
Aguapeí, a 1 2 km a oeste do Destacamento Militar de Fortuna (Fo
lha SE.21-V-A). Nesse local conseguiram dividi-la em três subunida
des, assim denominadas: inferior, constituída por meta conglomera
do oligomftico com intercalações de metarenitos ocorrendo para o 
topo uma diminuição gradativa na granulometria; média, formada 
por ardósias, filitos e metassiltitos; e superior, constituída por meta
renitos feldspáticos com finas intercalações de metassiltitos e rara
mente ardósias. Já nas serras de São Vicente (Folha SD.21-Y-A. e 
Ricardo Franco (Folha SD 21-Z-D), não conseguiram individualizar 
as três subunidades. Segundo esses autores, a maior espessura 
deste pacote de rochas metassedimentares foi observada na serra 
do Aguapeí, no local da seção-tipo (Folha SE.21-V-A) e na cabecei
ra do rio Alegre (Folha SD.21-Y-C). sendo nestes locais estimada 
uma possança em torno de 800 m A sua menor espessura foi en
contrada na serra do Roncador e calculada em torno de 40 metros. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976). na revisão dos Projetos Centro
Oeste de Mato Grosso, Alto Guaporé e Serra Azul, reafirmaram as 
denominações de Figueiredo et alii (1974) para os metassedimen
tos que ocorrem na serra do Aguapeí e ampliaram sua área de ocor-



.rência, englobando as rochas existentes entre as serras de Rio Bran
co e Roncador (Folha SD.21-Y-D), anteriormente mapeadas por Fi
gueiredo et alii (op cit.) como pertencentes à Formação Bauxi 
Aqueles autores citaram ainda que a Unidade Aguapeí pode ser cor
relacionada com o Grupo Jaca digo de Corrêa et alii ( 1 976) e com a 
Formação Bauxi de Vieira ( 1965b) 

Montalvão (1977), em trabalho de reconhecimento geológico 
das Folhas SD 21 Cuiabá e SE.21 Corumbá, executou um perfil na 
seção-tipo proposta por Figueiredo et alii ( 1974) e, face à mapeabi
lidade da seqi.Jência metassedimentar em escala regional, ratificou a 
denominacão Formacão Aguapeí, anteriormente aventada por Fi
gueiredo ~t alii (1974), subdividindo-a em três membros: inferior, 
médio e superior 

Santos et alii ( 1979) admitiram para esta unidade a conotação li
toestratigráfica de Formação Aguapeí, proposta tentativa mente por 
Figueiredo et alii (1974) e ratificada por Montalvão (1977) Adicio
naram ainda a presença de rochas magmáticas básicas, constituí
das principalmente por diabásios, quer sob a forma de blocos no lei
to do rio Verde ou de espessos afloramentos no flanco sudoeste da 
serra de Ricardo Franco Ressalte-se que estas últimas ocorrências 
devem-se às constatacões feitas por Rivetti & Cardoso ( 1 97 8), 
quando em trabalhos d~ campo utilizando helicópteros . 

Bloomfield & Litherland ( 1 979) denominaram Grupo Sunsás as 
rochas metassedimentares que formam a serra do Aguapeí no terri
tório boliviano e cuja seção-tipo tem uns 6. 500 metros de espessu
ra. Neste local, a base da seqLiência foi denominada Formación de 
Conglomerados Guapama, constituída por conglomerados oligomí
ticos com clastos de quartzo, distribuídos em uma matriz de grãos 
finos geralmente sericíticos. Sobre o conglomerado ocorre a Uni
dad Inferior Psammitica, composta de arcóseos e subarcóseos rosa
dos e amarronzados, granulação grosseira, com uma espessura de 
1 250 metros; em seguida ocorrem arenitos acinzentados, rosados 
e púrpuras, interestratificados com 600 metros de espessura; aci
ma aparece um pacote de quartzito feldspático, de cor cinza a rosa
da, com 230 metros; posteriormente ocorre um pacote com 500 
metros, formado por quartzito micáceo, branco e castanho. Sobre
jacentemente ocorre a Unidad Arcillosa, que é uma seqi.Jência de 
semipelitos com espessura de 1 250 metros, formados por tango/i
tas e limolítas cinza A Unidad Superior Psammitica é constituída 
por metarcóseos de granulação fina a média, com uma espessura 
de 1 400 metros 

Na região de Concepción o Grupo Sunsás está descrito com a 
denominação de Grupo Tajibos e subdividido em Psammita Zapo
coz, Formación de Esquisto Laguna e Formación de Cuarcita Léon, 
com uma espessura de 1.1 50 metros. Estas formacões correspon
dem a uma espessura reduzida da seção-tipo do G~upo Sunsás. A 
mesma sucessão reduzida a 800 metros de espessura foi observa
da na serra do Aguapeí em território brasileiro 

Souza & Hildred (1980), baseando-se na legislacão contida no 
Código de Nomenclatura Estratigráfica, propuseram· a elevação da 
Unidade Aguapeí para Grupo Aguapeí, respaldados em dados obti
dos no campo e nas interpretações de fotografias aéreas na escala 
1:60.000 e em imagens de radar na escala 1:250 000 Separa
ram, ainda, este grupo em três formações, denominadas da base 
para o topo como formações Fortuna, Vale da Promissão e Morro 
Cristalino, correspondendo respectivamente às subunidades infe
rior, média e superior de Figueiredo et alii ( 1974). Estas denomina
ções, com exceção de Vale da Promissão, que é uma fazenda, 
constituem nomes geográficos existentes na região da seção-tipo 

Neste trabalho é utilizada a conceituação de Grupo Aguapeí, se
gundo Souza & Hildred ( 1 980), constituído pelas formações acima 
referidas As formações do referido grupo, apesar de suas pequenas 
espessuras, são correlacionadas com as do Grupo Sunsás de 
Bloomfield & Litherland ( 1979), assim correspondendo: a Forma
ção Fortuna corresponde à Formación de Conglomerados Guapama 
e Unidad Inferior Psammitica; a Formação Vale da Promissão à Uni
dad Arei/los a e finalmente a Formação Morro Cristalino corresponde 
à Unidad Superior Psammitica. Ressalta-se ainda a constatacão de 
rochas magmáticas de caráter ácido e básico, associadas à s~quên
cia metassedimentar do Grupo Aguapeí, e no que se refere ao Grupo 
Sunsás também o seu espesso pacote foi cortado por intrusão 

básico-ultrabásica diferenciada e denominada E/ Comp/ejo de Rin
cón de/ Tigre por seus autores. 

1 2 2 3 2 - Distribuição na área e espessura 

O Grupo Aguapeí ocorre no extremo sudoeste da Folha SD 21 Cuia
bá, configurando um relevo serrano, constituído por serras e cristas 
alinhadas de um modo geral no sentido NO-SE e localmente com in
flexões N-S. Desponta também nos tratos das Folhas SD 20 Gua
poré e SE.21 Corumbá Entretanto, é nos domínios da Folha em 
apreço, principalmente na Folha SD 21-Y -C, que tem sua maior 
abrangência sendo suas rochas responsáveis pela elaboração do re
levo das serras de São Vicente, da Borda, Caldeirão, Cágado, Pau-a
Pique, Salto do Aguapeí, Santa Bárbara ou Aguapeí e Roncador. 

A serra de São Vicente, constituída pelas rochas da Formação 
Morro Cristalino, está localizada no canto sudoeste da Folha SD. 21-
y -A Apresenta uma feição retangular alongada na direção 
noroeste-sudeste, onde o seu eixo maior tem aproximadamente 60 
km por 1 7 km de largura No passado, a borda nordeste desta serra 
foi palco de intensa atividade de garimpagem de ouro em zonas de 
falhamento, estando hoje totalmente abandonada 

As serras da Borda, Caldeirão, Cágado, Pau-a-Pique e Salto do 
Aguapeí são constituídas principalmente por rochas das Formações 
Fortuna e Vale da Promissão Estas rochas situam-se na Folha 
SD 21-Y-C, onde formam uma extensa faixa estreita e alongada, de 
direcão noroeste-sudeste, relacionada a falhamentos. Este conjunto 
de s~rras tem um comprimento de 1 30 km e larguras que variam de 
2a18km. 

A serra de Santa Bárbara ou do Aguapeí situa-se na parte sul da 
Folha SD. 21-Y -C e apresenta uma forma semelhante a "asa trian
gular", onde o seu eixo maior tem uma direção noroeste-sudeste. Foi 
somente. nesta serra, principalmente na sua borda ocidental, onde o 
relevo apresenta três patamares escalonados, que se observou o 
Grupo Aguapeí com todas as suas formações empilhadas litoestrati
graficamente (Est. 1 11 B e Fig 1.1 5) 

A serra do Roncador localiza-se na parte noroeste da Folha 
SD 21-Y -D e os metassedimentos que a constituem prolongam 
se para norte, adentrando-se na Folha SD.21-Y-B. O eixo maior des
ta serra segue os mesmos acima referidos, ou seja, a direção 
noroeste-sudeste. No âmbito da Folha SD.21 Cuiabá, foi somente 
nesta sen a e regiões circunvizinhas que se constatou a presença de 
rochas magmáticas de caráter ácido e básico associadas principal
mente com as duas formacões mais superiores (Fig. 1 16), embora, 
Rivetti & Cardoso (1978) tenham constatado no flanco sudoeste da 
serra de Ricardo Franco (Folha SD.20-Z-B) afloramento de rocha 
magmática de caráter básico (diabásio), intercalada em rnetareni
tos e metassiltitos desta unidade, provavelmente sob a forma de 
si// 

1 2 2 3 3 - Posição estratigráfica 

Os metassedimentos do Grupo Aguapeí estratigraficamente ocor
rem sobrepostos às rochas do Complexo Xingu e cortados pelas ro
chas que constituem o Grupo Rio Branco As relações estratigráfi
cas das formações que constituem este grupo possuem entre si 
contatos transicionais 

Os contatos com as rochas do Complexo Xingu são através de 
falhas inversa e normal e por discordância litológica do tipo noncon
formity. Estes contatos são bem visíveis na imagem de radar (Fig 
1 16) e foram observados em trabalho de campo O contato tectô
nico foi constatado principalmente na borda oriental das serras de 
São Vicente, Cágado, Santa Bárbara e na borda ocidental da serra 
do Roncador. Já o contato litológico ocorre na borda ocidental da 
serra de Santa Bárbara, onde o embasamento encontra-se bastante 
arrasado e muitas vezes encoberto por um manto de intemperismo, 
formando um relevo com suaves ondulações, que contrasta com as 
escarpas íngremes dos metassedimentos que o sobrepõem 

O contato com as rochas do Grupo Rio Branco é do tipo tectôni
co e térmico, ocorrendo sobremaneira nos domínios da serra do 
Roncador O contato térmico está bem visível na escarpa desta ser
ra que fica situada a leste do povoado Salto do Céu, localizado no 
canto noroeste da Folha SD.21-Y-D e na cachoeira do rio Vermelho, 
cujas águas cortam as terras da fazenda Minas Gerais localizada no 
canto sudoeste da Folha SD.21-Y-B Nestes locais observou-se o 
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desenvolv im ento de uma camada de hornfels com até 1 5 em de es
pessura. interposta entre os metassedimentos e as rochas ígneas 
formadas por diabàsro e riodacllo (Fig. 1. 16 ). 

A s rochas do Grupo Aguapeí encontram -se ainda em relação 
tectOnica com as rochas das Formações A raras e Raizama, sendo 
bem v isíveis em rmagem de radar. mas não constatadas em campo 
devido ês drficuldades de acesso à região. Foram observados tam· 
bém contatos através de drscordància erosiva e angular com as ro· 
chas das Formações Sal to das Nuvens. Utiari ti , Pan tanal e Guaporé. 
Com a Formaçõo Salto das Nuvens foi observado nos domínios da 
Agropecuária Salto das Nuvens, ao longo da estrada secundária que 
liga esta fazenda à MT- 358 . O inter-relacionamento com a Forma
ção Utiariti foi verrficado nas cabeceiras dos rios Verm elho e Caba· 
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çal, localizados no canto sudoeste da Folha SD . 21-Y -B. Já a Forma
ção Pantanal a recobre com os seus sedimentos rnconsolidados. 
ocorrendo na parte noroeste da Folha SD. 21 Y· O. Com a Formação 
Guaporé estes contatos foram observados no sopé das bordas no
roeste e sudoeste da serra de Silo Vicente e no sopé das bordas su· 
doeste das serras da Borda e Caldeirão. 

1.2 .2 .3.4 - Geocronologia 

No que se refere à posicão cronoestra tigráfica. os metassedimentos 
Aguapei encontram-se relativamente posrcionados. apesar de até o 
presente m omento não terem sido encontrados fósseis em suas li
tologias e não exist ir qualquer datação radiométrica aplicada direta· 
mente sobre suas rochas. Entretanto, es te posicionamento 



Fig . 1 . 1 5 - Conct.,s~o. 

encontra-se preestabetectdo em virtude das rochas do Grupo Agua
peí repousarem sobre um embasamento com idade mínina Rb/ Sr de 
1.400 MA e estarem cortadas pelo Grupo Rio Branco, o qual forne 
ceu uma isOcrona de referência Rb/Sr em torno de 1. 1 30 MA. Adi 
cionalmente, em território boliviano, o Complexo Ígneo de Rincón 
del Tigre, intrudido em metassedimentos correlacionados com o Grupo 
Aguapei, acusou idade em torno de 992 MA IBioomfield & Lither
land, 1979). Desta forma parece plausível admitir um intervalo de 
tempo entre 1 .400-1. 1 30 MA como a provável época de deposi
ção e metaformismo para o Grupo Aguapel. 

1.2.2.3 .5 - Origem e ambiente de sedimentação 

Figueiredo et a/ii ( 197 41 admit iram as rochas da Unidade Aguapef 
como uma seqüência transgressiva. regressiva sobre a plataforma 

amplamente arrasada, isto é: os sedimentos da subunidade inferior 
estariam ligados à fase transgressiva e depositados em ambiente 
costei ro; a subunidade média teria sido depositada em ambiente 
epineritico, durante a fase de transgressão; a subunidade superior 
representaria a fase regressiva, depositada em ambiente costeiro. 

Para Almeida (1974b) o desenvolvimento das coberturas sedi
mentares do Craton do Guaporé, atualmente Craton Amazônico (Al
meida. 1978) teve inicio em meados do Pré-Cambriano Superior, 
v isto que diques de diabâsio que atravessam algumas de suas ro
chas apresentaram idades em torno de 1.500 MA. Ainda o referido 
autor cita que suas correlações são bastante problemáticas pelo fato 
J e terem abrangido um amplo in tervalo de tempo. corresoondendo 
quase ao dobro do Fanerozóico. . 

Souza & Hildred (1980) reafirmaram que o Grupo Aguapel cons
t itui uma cobertura de plataforma. cujos metassedimentos estariam 
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ligados a uma seqüência marinha transgressiva-regressiva sobre um 
embasamento aplanado. 

Acredita-se que os metassedimentos do Grupo Aguapeí repre 
sentam uma seqüência típica de cobertura de plataforma, cujos se· 
dimentos teriam preenchido depressões tectOnicas provocadas du· 
rante as fases atuantes dos fenômenos tectonomagmáticos de que 
foi palco essa região cratOnica. A origem marinha, ligada à fase 
transgress1va-regressiva, é a que mais se coaduna com os caracte· 
res litológicos e geográficos dessa unidade, representado pela ho
mogeneização litoiOgica que ocorre em grande extensão. Os sedi
mentos das Formações Fortuna e Morro Cristalino estariam condi
cionados a um ambiente de éguas rasas, sendo a última unidade 
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condicionada à fase regress1va e os da Formação Vale da Promissão 
ligados a um ambiente epinerítico no decorrer da fase transgressiva. 

1.2.2 .3 .6 - Formação Fortuna 

1 .2 .2 .3 6.1 - Distribuição na área e espessura 

As rochas da Formação Fortuna, que constituem o pacote basal do 
Grupo Aguapeí, são encontradas principalmente no âmbito das Fo
lhas 50.21 -Y-C e 5 0 .2 1-Y-D. e são responsáveis pelo desenvolvi· 
mento das escarpas in feriores, que variam de suaves a abruptas. 
Ocorrem nos sopés das serras de Santa Bárbara, Salto do Aguapel, 
Pau-a-Pique. Cágado, Caldetrão, Borda e Roncador, onde floresce 



uma vsgetação de Savana Arbórea Densa (Cerradão) , Apesar do re
levo serrano, que caracteriza todo o grupo, esta formação reflete 
em imagem de radar uma textura lisa, com tonalidade cinza-claro, 
como pode ser observado na serra de Santa Bárbara ou do Aguapeí, 
situada nas Folhas 50.21-Y-C e SE.21 -V-A, sendo nesta última a 
sua principal área de exposição. No âmbito da Folha SD. 21 Cuiabá, 
esta formação possui uma espessura estimada em torno de 1 20 
metros. 

1.2.2.3.6.2- Litologías e estruturas 

A Formação Fortuna é constituída, predominantemente, por meta
reni tos otoquartziticos com intercalação lenticular ou difusa de me
taconglomerado ol igomítico, liti ficados e ás vezes friáveis. 

Os metarenitos possuem cores roxa, vermelha, rosa, branca e 
creme, granulação média a grosseira, onde os grãos rle quartzo são 
subarredondados a arredondados com uma esfericidade média. 
Normalmente esta litologia apresenta estra tificaçào plano-paralela 
com camadas de até 30 em de espessura e estratificação cruzada 
de pequeno porte do tipo tabular e tangencial. Os meta conglomera
dos apresentam cores vermelha e roxa, cores estas conferidas à ro
cha pela matriz, que é responsável por mais de 60% da composição 
desta litologia . Esta rocha é predominantemente maciça, mas espo
radicamente apresenta estratificação plano-paralela, onde as cama
das chegam a possuir uma espessura de 80 em. O metaconglome
rado é formado por seixos de quartzo e subordinadamente quartzi
tos, subarredondados a arredondados, com uma esfericidade qué 
varia de baixa a boa e atingindo até 5 em de dimensão. Estes seixos 
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são imersos numa matriz arenosa de granulação média a grosseira, 
idêntica à do metarenito (Est 1 111 Al 

Na borda leste da serra de Santa Bárbara, foi executado um per
fil ao longo do leito do rio Alegre, no sentido de jusante para mon
tante. A princípio encontraram-se blocos e matacões rolados de me
tarenitos e metaconglomerados oligomíticos, distribuídos caotica
mente sobre um solo proveniente da alteração de rochas do emba
samento. Posteriormente, caminhando-se em direcão à cabeceira 
dessa drenagem, próximo ao paredão da serra, onde o rio erodiu e 
propiciou a formação de vales encaixados, foram observados na 
sua margem esquerda afloramentos na forma de lajeiros, constituí
dos por metaconglomerados oligomíticos, bastante litificados, com 
tonalidades arroxeadas A fracão rudácea é caracterizada essencial
mente por seixos de quartzo· com diâmetro de até 5 em, subarre
dondados e com uma esfericidade variando de boa a baixa Estes 
seixos possuem cores vermelho-claro e bordô e estão imersos numa 
matriz arenosa de granulação grosseira, grãos de quartzo, de for
mas subarredondadas a subangulares e com uma esfericidade va
riando de média a boa Em seguida passa a ocorrer um metarenito 
de granulação média a grosseira, litificado, de cor roxa com tonali
dades mais claras, formado predominantemente por grãos de quart
zo subarredondados a arredondados e com uma esfericidade média 

Os metaconglomerados oligomíticos e os metarenitos apresen
tam estratificação plano-paralela, com camadas variando de 1 O a 
50 em de espessura e com atitude de N25°0, 55°SO. Em algumas 
destas camadas inerentes a ambas as litologias, foi observada a es
tratificação de pequeno porte, do tipo tangencial e tabular (Est 1 111 
B). 

Na serra do Pau-a-Pique realizou-se um perfil que teve início na 
sede da fazenda Getirana e foi até ao topo da serra, sendo constata
do um desnível de 120 m. Neste local observou-se a ocorrência de 
blocos e matacões de quartzo leitoso e quartzitos de aspecto cata
elástico. Os quartzitos são de granulação fina, dominantemente se
ricíticos, com veios de quartzo leitoso associados Localmente esta 
rocha apresenta microdobras e grãos de quartzo triturados Em dire
ção ao topo passa a aflorar metaconglomerado de cor cinza-claro, 
composto por seixos essencialmente de quartzo com diâmetro de 
até 3 em. 

Afloramentos similares aos descritos na serra do Pau-a-Pique fo
ram observados também nas serras do Cágado e Azul Nesta últi
ma, as exposições ocorrem próximo ao sopé da serra e são consti
tuídas por metaconglomerados oligomíticos cisalhados 

Também ocorre na rodovia BR-174, entre Pontes e Lacerda e a 
fazenda Adriana, no sentido de Porto Espiridião, rochas que apesar 
de estarem cataclasadas guardam as características de um meta
conglomerado oligomítico 

Na borda oriental da serra do Cágado, foi feito um perfil ao longo 
do leito do ribeirão do Cágado, para ]usante Inicialmente ocorre 
afloramento de metaconglomerado oligomítico, de coloracão acin
zentada, de aspecto silicificado, constituído por grânulos. e seixos 
de quartzo hialino e leitoso, de forma arredondada e subarredonda
da e com uma esfericidade boa. Estes grânulos e seixos estão imer
sos numa matriz arenosa de granulação média a grosseira Em se
guida passa a ocorrer um metarenito grosseiro a conglomerático, de 
coloração clara, constituído por grãos de quartzo hialino e leitoso 
subarredondados a arredondados, com esfericidade boa Finalmen
te ocorre um metarenito ortoquartzítico, de coloração rósea, pouco 
micáceo (sericita), de granulação média a grosseira e litificado De 
um modo geral. essas rochas apresentam estratificação plano
paralela, com atitudes de N40°0,60°SO e N30°0,55°SO 

Na serra do Roncador, localizada na Folha SD.21-Y-D, as rochas 
desta formação foram observadas principalmente nos domínios da 
fazenda São José, em afloramentos situados desde a margem es
.querda do rio Bracinho até uma pequena elevação que está situada 
em frente à sede da fazenda Neste local estimou-se em 30 m de 
espessura o pacote de rocha, constituída por metarenito fino a mé
dio, com intercalações de metarenitos grosseiros, litificados e friá
veis, com cores branca, rósea e arroxeada Sua composição minera
lógica é predominantemente quartzosa, onde os grãos são arredon
dados, com uma esfericidade variando de média a boa. Estas rochas 
estão dispostas em camadas que variam de 1 O a 30 em de espes
sura, formando uma estratificação plano-paralela, suborizontalizada 
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e com um leve mergulho para NE. Em algumas camadas, principal
mente no topo da seqüência, observam-se estratificação cruzada 
de pequeno porte, do tipo acanalada e também "bolachas de 
argila", de cor roxa, com diâmetro de 2 em e distribuídas aleatoria
mente na rocha. Outra boa exposição da Formação Fortuna ocorre 
ao norte desta serra, nas margens do córrego Santa Virgínia. Neste 
local despontam afloramentos de metarenito ortoquartzítico, fino a 
médio, com níveis conglomeráticos, litificado, de cores cinza-claro 
a rosado, com estratificacão cruzada de pequeno porte e estratifica
ção plano-paralela, com ~amadas variando de 1 O a 70 em de espes
sura e atitude de N 1 5o E, 1 O o NO 

1.2.2.3 7 - Formação Vale da Promissão 

1. 2. 2. 3. 7.1 - Distribuição na área e espessura 

A Formacão Vale da Promissão, característica da porcão interme
diária do Grupo Aguapeí, é responsável pela constituiçiÍo do segun
do patamar das serras de Santa Bárbara e Roncador, localizadas 
respectivamente nas Folhas SD 21-Y-C e SD 21-Y -D além de ocor
rer no núcleo de uma sinclinal invertida, entre às serras do Cágado e 
Caldeirão (Folha SD 21-Y-C). Reflete em imagem de radar um pa
drão textura! rugoso, denotado por um intenso ravinamento e um 
relevo dissecado colinoso, e uma tonalidade cinza, algo escura (Fig 
1 16). 

Nesta área, foi estimada uma espessura de 270m para esta for
macão, medidos na serra de Santa Bárbara. Esta possanca, no en-
tanto, é menor na região da serra do Roncador. · 

1.2.2.3.7.2- Litologias e estruturas 

A Formação Vale da Promissão é formada essencialmente por uma 
seqüência predominantemente pelítica, constituída por metassilti
tos, filitos, ardósias e secundariamente intercalações de psamíticos 
finos 

Os metassiltitos e as ardósias possuem cores roxa, vermelha, 
cinza e verde, normalmente apresentam estratificação plano
paralela em lâminas ou camadas de espessuras milimétricas a deci
métricas Estas rochas muitas vezes apresentam-se bastante micá
ceas 

Os metarenitos possuem granulometria fina, cores creme, rosa 
e vermelha, constituídos por quartzo e feldspatos caulinizados. Os 
grãos de quartzo são de formas arredondadas e apresentam uma 
esfericidade boa. Esta rocha mostra estratificação plano-paralela 
com camadas de até 20 em de espessura. 

Na serra de Santa Bárbara, essas litologias despontam nas bor
das ocidental e oriental No flanco ocidental foi observada uma as
sociação de metassiltitos, ardósias e metarenitos muito finos, a fi
nos de coloracão arroxeada e vermelha, exibindo estratificacão 
plano-paralela· em camadas milimétricas, com atitude ·de 
N40 o O, 1 O o NE e estratificação cruzada cje pequeno porte do tipo 
tabular e tangencial. Ao longo dos planos de acamamento geral
mente ocorrem pequenas palhetas de mineral micáceo (sericita) 

Na borda oriental, em um perfil ao longo do córrego das Pedras, 
ocorre uma intercalação de metassiltitos e metarenitos muito finos, 
de cor bordô, bastante litificados e ricos em sericita, distribuída ao 
longo dos planos de acamamento Estas rochas apresentam estrati
ficação plano-paralela, onde as camadas, com espessura máxima 
de 30 em, mostram forte mergulho, chegando às vezes até a verti
calidade, e comprovado pela atitude de N60°0, 70°SO Tal mer
gulho evidencia nessa região uma zona de falhamento 

No vale do ribeirão do Cágado, afluente do rio Guaporé, entre a 
borda oriental da serra do Caldeirão e a borda ocidental da serra do 
Cágado, foi observada amostra de um poço com 33 m de profundi
dade. As rochas aí coletadas são sedimentos pelíticos, finamente 
laminados, micáceos e de cor cinza Este local é o núcleo de uma sin
clinal, haja vista que as camadas mais antigas (Formação Fortuna) 
afloram nas bordas das serras acima referidas 

Ao longo da rodovia BR-1 7 4, no trecho compreendido entre 
Pontes e Lacerda e a serra da Borda, observaram-se metassiltitos de 
coloração vermelho-arroxeada e amarelada, com estratificação 
plano-paralela de atitude N30°0, 80°SO Estas litologias contêm 
veios de quartzo leitoso discordantes e com espessuras variando de 
1 a 30 em de formas irregulares e descontínuas 



A serra do Ronca dor foi a região onde se observou a maior quan
tidade de exposições da Formação Vale da Promissão, principal
mente ao longo da rodovia MT-1 70, entre as localidades de Lamba
ri, Rio Branco, Salto das Nuvens, Vila Progresso e em várias estradas 
secundárias que ligam esta rodovia a povoados como Estaca Trinta, Mi
rassolzinho e à fazenda Minas Gerais, todos localizados no canto 
noroeste da Folha SD 21-Y -D Nesta área, a formacão é constituída 
por uma intercalacão de metassiltitos e metarenito~ muito finos a fi
nos, litificados e friáveis, formados por quartzo e feldspatos caulini
zados Mostram-se estratificados plano-paralelamente em lâminas 
e camadas decimétricas, cujos estratos estão comumente com sua
ves mergulhos para nordeste Estas rochas possuem cores rosa, 
vermelha, acre, amarela, cinza-claro-esverdeada e frequentemente 
apresentam-se micáceas. 

Normalmente os metassedimentos da Formação Vale da Promis
são, que ocorrem na serra do Roncador e adjacências, estão asso
ciados com as rochas do Grupo Rio Branco, representadas por rio
dacitos, diabásios e gabros 

2.2.3.8 - Formação Morro Cristalino 

2.2 3.8.1 - Distribuição na área e espessura 

A Formacão Morro Cristalino, posicionada no topo do Grupo Agua
peí, constitui o patamar superior das serras de Santa Bárbara e Ron
ca dor, além de ser responsável pela formação da serra São Vicente 
(Folha SD 21-Y-A) Nesta última serra os metassedimentos que ali 
foram observados pertencem a esta formação, pois em todos os 
perfis aí realizados, desde o sopé até o topo, não foram encontrados 
os litótipos que caracterizam as formações inferior e média do Gru
po Aguapeí Em um destes perfis, realizados na borda otiental da 
serra de São Vicente, a sua espessura foi estimada em torno de 
260m. 

Na região onde dominam os litótipos que caracterizam a Forma
ção Morro Cristalino ocorrem colinas abauladas e platôs com ver
tentes suaves e abruptas Ao longo deste relevo floresce uma vege
tação de campo cerrado. Em imagem de radar reflete um padrão 
textura liso, com vales profundos e tonalidade cinza-escuro (Fig 
1 16). 

1 . 2. 2 3 8 2 - Litologias e estruturas 

A Formação Morro Cristalino, nos domínios da Folha SD 21 Cuiabá, 
é formada por metarenitos de cores rósea, branca, bordô e cinza
claro, granulação média a grosseira, e fina a média, com níveis con
glomeráticos e frequentes intercalações de metaconglomerados e 
finos leitos de metassiltitos bordô. Além dessas características, os 
metarenitos mostram-se friáveis e litificados, com estratificacões 
plano-paralela e cruzada do tipo tangencial de pequeno a médio.por
te. 

Os metaconglomerados que ocorrem intercalados nesta seqi.Jên
cia metassedimentar possuem cor rósea, são litificados e 
apresentam-se micáceos e caulínicos Os seus seixos são formados 
por grãos de quartzo subarredondados e com diâmetro de até 2 em. 
Estes seixos estão imersos numa matriz arenosa de granulação mé
dia a grosseira. 

2.2.4 - Grupo Rio Branco 

2 2 4 1 - Generalidades 

Vieira (1965b) foi o primeiro a fazer referência a uma ocorrência de 
gabro no rio Formoso, afluente do rio Sepotuba (Folha SD 21-Y-B) 
chamando atenção para a notável discrepância textura! entre as ro· 
chas básicas que ali ocorrem e as encontradas na região de Arená
polis, onde a textura é muito fina Mesmo assim englobou os gabros 
ali encontrados nos derrames basálticos mesozóicos que ocorreram 
na região 

Posteriormente os geólogos da LASA - Engenharia e Prospec
ção S.A. ( 1968a) descreveram que: "Na região imediatamente 
abaixo da escarpa correspondente ao Parecis existem extensas 
áreas que no momento também se acham duvidosamente incluídas 
como correspondentes aos derrames de basalto da Serra de Tapira-

puã Entretanto, é também possível que ditas áreas não passem das 
rochas da parte superior deste grupo, isto é, da Formação Diamanti
no" 

Almeida, Derze e Vinha ( 1971 ), no Mapa Geológico do Brasil, in
cluíram as rochas que ocorrem na região da serra de Rio Branco co
mo pertencentes ao vulcanismo básico mesozóico que atuou no 
Brasil. 

Figueiredo et alii ( 1 9 7 4), em trabalho de maior abrangência, de
nominaram esta unidade litoestratigráfica de Ígneas de Rio Branco, 
colocando-as provisoriamente no Pré-Cambriano Superior, aventa
do a possibilidade destas rochas serem correlacionadas com as ma
nifestações ígneas que ocorreram no norte de Mato Grosso e sul do 
Pará. 

Oliva et alii ( 1 979) mantiveram a mesma caracterização compo
sicional de Figueiredo et alii (1974) e propuseram nov'a definição 
para aquele conjunto de rochas, denominando-as Complexo Serra 
do Rio Branco 

Neste trabalho propõe-se a denominação Grupo Rio Branco para 
aquela seqi.Jência plutovulcânica constituída de rochas básicas (dia
básios e gabros) e ácidas ( riodacitos, granitos pórfiros, andesitos e 
dacitos) que ocorrem principalmente na região da serra homônima 

1.2 2 4.2 - Distribuição na área 

As rochas do Grupo Rio Branco distribuem-se numa faixa de direção 
norte-sul, localizada entre o povoado de Rio Branco e a escarpa da 
Chapada dos Parecis, numa extensão aproximada de 75 km de 
comprimento por 30 km de largura. Suas rochas na extremidade sul 
modelam a serra de Rio Branco, constituída em suas partes mais 
elevadas pelos derrames ácidos (riodacitos, granitos pórfiros, daci
tos e andesitos); já em suas bordas, em terrenos mais arrasados, 
suavemente ondulados, aparecem dominantemente solos verme
lhos argilosos, produto de alteração de rochas básicas (diabásio e 
gabro) (Fig. 1 .16) 

Litologicamente os diabásios e os gabros aparecem em aflora
mentos bem esparsados, e só localmente ocorrem boas exposi
ções, em formas de lajeiro (Terra Santa, Sudamata e Pau d' Alho, 
Est. 1 .IV A) ou constituindo grandes cachoeiras como ocorre no rio 
Vermelho, em terras da fazenda Minas Gerais, todas estas ocorrên
cias localizadas na Folha SD. 21-Y -B São rochas de coloração 
cinza-escuro, granulação fina a média, maciças, às vezes, com ripas 
de plagioclásio bem formadas e nitidamente observadas em amos
tras de mão. Também em determinadas regiões, estas rochas 
mostram-se ricas em disseminações de sulfetos (calcopirita, pirita e 
pirrotita) como ocorrem no córrego do Pavão (Sítio Boa Sorte), si
tuado 2 km a norte da Vila Progresso (SD 21-Y -B) Ainda nesta re
gião é importante a ocorrência de um mineral fibroso, flexível, se
melhante ao asbesto, verde-pálido, tratando-se provavelmente de 
um mineral da família dos anfibólios (antofilita). De um modo geral 
estes corpos básicos apresentam-se totalmente alterados, produ
zindo extensos solos avermelhados, típicos de terra roxa Outras 
vezes são notáveis intercalações de solos vermelhos (rocha básica 
alterada) e solos arenosos (produtos de alteração dos metassedi
mentos do Grupo Aguapeí) ou mesmo afloramentos de metarenitos, 
em típica relação de rocha encaixante penetrada por aqueles diques 
básicos, fatos estes também comprovados nas estradas que de
mandam para o Salto Maciel e Vila Progresso (Folhas SD.21-Y-B e 
SD21-Y-D) 

Por outro lado, as vulcânicas ácidas ou mesmo subvulcân1cas 
concentram-se em sua quase totalidade na serra de Rio Branco e são 
constituídas dominantemente por riodacitos e granitos pórfiros gra
nofíricos. Possuem cores nos tons avermelhados com manchas 
brancas conferidas pela presença de pórfiros de plagioclásios e 
quartzo, com dimensões em torno de 7, 5 mm, em matriz de granu
lação fina Estas rochas normalmente constituem, na região, fei
ções topográficas positivas, elaborando localmente pequenas ser
ras alinhadas muitas vezes ligadas a pequenos falhamentos de dire
ção N50°0, como ocorre na fazenda Terra Santa (Est. 1.1V B) 

Com relação aos andesitos e dacitos, não foram encontrados no 
presente trabalho, entretanto Figueiredo et alii (1974) reportaram 
que "são rochas de cor cinza-esverdeado, granulação fina isótropa, 
só tendo sido encontradas em um afloramento AJ-160, nas mar
gens do ribeirão Pinto Queimado. São compostas por plagioclásio, 
opacos, argila-mineral (montmorilonita) Os máficos acham-se com-
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pletamente pseudomorfoseados por massas de argila e opacos (mi
crofoto 17)". 

1.2.2.4.3 - Posição estratigráfica 

É bem marcante o posicionamento estratigráfico das rochas perten
centes ao Grupo Rio Branco, visto que são nítidas suas relacões de 
campo com as rochas do Grupo Aguapeí, onde nelas se introduzi
ram em forma de diques ou sills, provocando contato térmico com 
desenvolvimento de hornfels, situação esta observada na cachoeira 
do rio Vermelho, em terras da fazenda Minas Gerais (Folha SD.21-
Y-B) Além desta relação de campo, entre as rochas pertencentes 
ao Grupo Rio Branco e os metassedimentos do Grupo Aguapeí, cor
roborou seu posicionamento estratigráfico a determinacão radiomé
trica de sua idade pelo método Rb/Sr, cujo valor obtidÓ para época 
de sua formação foi estabelecido em torno de 1.130 ± 72 MA 

Ainda como relações de contato, o grupo está recoberto por ro
chas com idades mais jovens, através de discordância do tipo non
conformity. Destacam-se dominantemente as rochas de composi
ção básica (diabásio e gabros) em contato com calcário da Forma
ção Araras, nos domínios da fazenda Tangará; com os arenitos ar
coseanos e conglomerados petromfticos da Formacão Salto das Nu
vens, esta discordância está bem caracterizada n~s regiões das fa
zendas Sudamata e Ouro Verde, onde é nítido em imagem de radar 
.o contraste morfológico, uma vez que na cobertura sedimentar, 
constituída dominantemente por arenitos, houve maior entalhe dos 
talvegues, com conseqüente estabelecimento da maior rede de 
drenagem, ao contrário dos solos argilosos (produto de alteracão de 
rochas básicas, diabásios e gabros), onde a feição topográfi~a em 
imagem de radar é mais lisa e com tons mais escuros (Fig. 1 17); 
com a Formação Pantanal, seu contato é observado na região do 
povoado Nova Lucélia (Folha SD.21-Y-D). Por outro lado a relacão 
de contato entre as intrusivas básicas e efusivas ácidas é litológica 
e provavelmente por diferenciação magmática 

1 2 2.4.4 - Geocronologia 

Leal et alii ( 1 978) reportaram a presença de rochas efusivas ácidas 
que ocorrem no extremo ocidental da Folha SC 20 Porto Velho 
com uma idade de 1.040 ± 44 MA e razão inicial (SrB7fSrB6) d~ 
O 719 ± 0.003 Este valor foi recalculado no presente trabalho 
com a constante de desintegração do Rb atualizada e igual a 1 ,42 x 
10-6 anos-1, obtendo-se uma idade próxima de 1 100 MA 

Santos et alii ( 1979) apresentaram para as rochas efusivas áci
das do Grupo Costa Marques, que ocorrem na Folha SD 20 Guapo
ré, limite oeste da Folha em apreço, uma idade em diagrama isocrô
nico Rb/Sr de referência com valor de 972 ± 72 MA, com razão ini
cial de O. 704 ±O 003. Neste grupo, a exemplo do Grupo Rio Bran
co, também ocorrem rochas básicas associadas com idades próxi-" 
mas de 1.000 MA. 

No presente trabalho tanto as vulcânicas ácidas como intrusivas 
básicas do grupo em estudo foram datadas radiometricamente pe
los métodos Rb/Sr e K/Ar. As primeiras, representadas por três 
amostras de riodacitos, foram analisadas pelo método Rb/Sr e 
alinharam-se segundo uma isócrona de referência com idade de 
1 130 ± 71 MA e razão inicial (SrB7JSrB6) de O. 708 Esta isócrona, 
apesar de elaborada com três pontos analíticos, possui confiabilida
de, pois os pontos estão bem distribuídos espacialmente e apresen
tam relativa colinearidade, embora considerando-se o elevado erro 
obtido, devido à ausência de pontos próximos da origem do diagra
ma isocrônico Entretanto, acredita-se que a idade obtida~ próxima 
de 1 1 30 MA, representa a época de formacão destas vulcânicas 
ácidas (Tab. 1 XIII e Fig 1 . 18) · 

Sete amostras relativas ao magmatismo básico foram analisa
das pelo método K/Ar e seis delas apresentaram idades variáveis no 
intervalo de tempo 1.000-850 MA (Tab 1 .XIV), correspondendo à 
éppca de resfriamento regional. 

À __ luz das datações obtidas para rochas efusivas ácidas por Leal 
et alu ( 1978) e_ Santos et alii (1979) para os riodacitos do Grupo 
C_osta Marques, observa-se um certo sincronismo entre aquelas ma
nifestações vulcânicas ácidas e as de Rio Branco, que provavelmen
te ocorreram no intervalo de tempo 1 1 50-1 .000 MA. 
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1 2 2 .4. 5 - Petrografia 

Riodacito - Macroscopicamente são rochas de coloracão averme
lhada algo rosa quando alteradas, isotrópicas, porfiríticas, cuja gra
nulação varia de afanítica para a matriz a fanerítica fina a grossa pa
ra os fenocristais. Constitui-se essencialmente de uma matriz félsi
ca de coloração rosada, na qual encontram-se imersos fenocristais 
de feldspatos e quartzo (Tab. 1 XV) 

Ao microscópio exibem texturas porfiríticas, granulacão fina a 
média, constituídas essencialmente por fenocristais de feÍdspatos e 
quartzo, tendo hornblenda e biotita em condicões muito subordina
das Esses componentes encontram-se imersÓs numa matriz granu
lar felsítica na qual se apresentam como freqüentes intercrescimen
tos micrográficos e impregnações de óxido de ferro. Os fenocristais 
de plagioclásio quase sempre são dominantes, mostrando formas 
euédricas a subédricas, frenquentemente saussuritizadas. Quando 
geminado é segundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e Albita
Periclina Podem apresentar-se zonados Seus produtos de altera
ções são sericita, epídoto e minerais de argila. O quartzo em grãos 
anédricos pode constituir-se no principal componente; possui gra
nulação fina, raramente média, límpido, pouco fraturado Ocupa po
sições intergranular, intersticial ou incluso nos feldspatos Os feno
cristais de quartzo exibem comumente bordos corroídos ou arredon
dados; já na matriz se apresentam constantemente com intercres
cimentos micrográficos e formas de cunha Os feldspatos alcalinos 
constituem frequentemente fenocristais, exibindo por vezes pro
cessos de desmistura, e na matriz pode ocorrer ortoclásio microper
títico. A identificação da variedade do álcali-feldspato é muito difi
cultada pela impregnação de óxido de ferro. A hornblenda em pe
quenos cristais anédricos, geralmente alterada para biotita e epído
to, encontra-se quase sempre associada a apatita, opacos, titanita 
e allanita Zircão, opacos, allanita e hornblenda podem estar inclu
sos nos feldspatos. 

Diabásios toleíticos - Em amostra de mão são rochas de colora
ção cinza-escuro com tons preto e esverdeado, neste último caso 
quando alteradas São isotrópicas, granulação variando de fina a 
média, sendo constituídas essencialmente por feldspatos e máficos 
(piroxênios e/ou anfibolitos; Tab 1 XV) 

Ao microscópio exibem textura hipidiomórfica em arranjos ofíti
cos ou subofíticos, geralmente alterados, granulação fina a média, 
constituídos essencialmente de plagioclásio e piroxênios, seguidos 
de opacos, olivina, serpentina, clorita, actinolita, tremolita e biotita 
em condições bastante subordinadas O plagioclásio, frequente
mente saussuritizado, representa o principal componente, em ripas 
que variam de anédricas a euédricas, pode estar geminado segundo 
as leis da Albita, Albita-Carlsbad e raramente Baveno, estando re
presentado pela variedade labradorita Os piroxênios estão repre
sentados por clinopiroxênios essencialmente e raramente ortopiro
xênios. Os clinopiroxênios foram identificados como titano-augita e 
pigeonita; são grãos anédricos a euédricos, granulação fina, com 
formas prismáticas muito frequentes. Podem mostrar em alguns 
casos transformações para clorita, anfibólios, biotita, epídoto e leu
coxênio Encontram-se constantemente associados a opacos ou 
podem tê-los como inclusões, às vezes do tipo schiller O ortopiro
xênio, hiperstênio muito raro, parece representar uma inversão de 
pigeonita A olivina geralmente é rara, mostrando quase sempre 
transformações para serpentina e iddingsita. Pode constituir-se num 
mineral varietal; acha-se quase sempre fraturada ocupando normal
mente cavidades Os anfibólios também são muito pouco frequen
tes, representando produtos de uralitização dos piroxênios, estando 
representados por actinolita e tremolita Como complemento se
guem apatita, titanita, sericita e minerais de argila, os dois últimos 
produtos de alteração do plagioclásio. 

Basaltos toleíticos - Macroscopicamente são rochas de colora
ção cinza, bastante homogêneas, granulação fina a afanítica, cons
tituídas essencialmente por feldspatos e máficos {piroxênio e/ou anfibólios; 
Tab 1 XV) 

Apenas três amostras foram microscopicamente analisadas, as 
quais apresentaram dois tipos de textura: hipidiomórfica (com ar-
ranjas do plagioclásio/piroxênio, de forma ofítica a subofítica) e in
tergranular. Comumente mostram-se alteradas e com granulação fi
na Apresentam na composição plagioclásio, clinopiroxênios, vidro 
e opacos, complementada por clorita, actinolita, tremolita, sericita, 



talco(?) e zeólitas (Tab. 1 XV). O plagioclásio quando identificado é 
a labradorita, apresentando-se em cristais euédricos a subeuédri
cos,, geralmente ripiformes e mais raramente tabulares, mostrando 
macias de Albita e Albita-Carlsbad. Quando de granulação fina, 
encontra-se distribuído numa massa de clinopiroxênio com partici
pação de vidro e opacos. Tanto o plagioclásio quanto o clinopiroxê
nio podem-se apresentar muito alterados O primeiro originando se
ricita e argila, enquanto o segundo gera actinolita, tremolita e clori
ta. O vidro de coloração castanho-escuro apresenta-se disposto nos 
interstícios granulares de plagioclásio e piroxênio, encontra-se asso
ciado a opacos, este último por vezes com formas euédricas qua
dradas e de maneira menos freqüente configurando uma textura es
queletal 

Granitos pórfiros granofíricos - Em amostras de mão apresen
tam cor dominante vermelha, com tons róseo e acinzentado, isotró
picos, porfiríticos, cuja granulação varia de fina para matriz e grossa 
para os fenocristais Constituem-se em essencial por feldspatos, 
quartzo e com pontuações máficas em profusão (Tab 1 .XV) 

Apenas três amostras das analisadas foram caracterizadas co
mo granitos Em seção delgada possuem, de uma maneira geral, 
textura porfirítica, constituída por microfenocristais de álcali
feldspatos, plagioclásio e quartzo, dispostos em matriz granoffrica, 
onde os intercrescimentos de quartzo e álcali-feldspatos se efetuam 
de modo radial, de maneira que o centro de cada agregado radiado é 
ocupado por um mineral félsico, com o quartzo mais assiduamente 
presente Os álcali-feldspatos são geralmente os principais feno
cristais, em cristais subédricos, frequentemente pertíticos, algo al
terados, podendo conter inclusões diminutas de quartzo ou 
apresentar-se interpenetrados por este ou ainda registros de dis
creta corrosão de seus bordos O plagioclásio em grãos euédricos a 
anédricos exibe-se constantemente alterado, maclado segundo as 
leis da Albita, Albita-Carlsbad ou sem macia, e foi identificado co
mo reservas, como oligoclásio. Apresenta-se às vezes como coroa 
nos álcali-feldspatos ou interpenetrando estes últimos e o quartzo 
O quartzo constitui fenocristrais anédricos, mostrando bordos cor
roídos e arredondados e pode conter inclusões de álcali-feldspatos e 
plagioclásio, este último às vezes incluso também em álcali
feldspatos. A hornblenda verde em pequenos cristais prismáticos 
disposta na matriz encontra-se em parte alterada para biotita mar
rom. A clorita é muito desprezível, ocorrendo como produto da alte
ração da biotita Opacos são os principais acessórios, com pontua
ções de apatita, zircão, epídoto e leucoxênio, geralmente associa
dos a hornblenda, biotita e clorita 

Gabros - Macroscopicamente são rochas de coloracão esver
deada, com tons preto e cinza, isotrópicas, granulacão média a fina, 
sendo constituídas essencialmente por plagioclásio e máficos (piro
xênio e/ou anfibólio; Tab. 1 .XV). 

Em seção delgada observa-se um conjunto hipidiomórfico mé
dio, constituído essencialmente por plagioclásio e clinopiroxênio em 
disposição subofítica, podendo mostrar participação de serpentina 
em pseudomorfo de olivina O plagioclásio é o principal componen
te, ocorrendo sob a forma de ripas euédricas e subédricas, frequen
temente fraturado e saussuritizado A granulacão varia de fina a 
grosseira, chegando a 7 mm. Exibe-se freqLient~mente maclado se
gundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e Carlsbad O piroxênio é o 
segundo componente, estando representado por finos cristais ané
dricos a subédricos, com boas seções longitudinais e transversais. 
Ocupa posições intersticial e intergranular, apresentando pleocroís
mo rosa-claro, sinal ótico positivo e 2V em torno de 1 5o a 20 o, 
sendo identificado como pigeonita. Exibe com freqLiência altera
ções para hornblenda e clorita A olivina quando presente represen
ta apenas resto dentro da serpentina, oferecendo formas e texturas 
internas para constituírem pseudomorfos, onde reside a serpentina 
(esta ocorrendo também nos interstícios do plagioclásio) O quartzo 
muito pouco ,presente ocorre em grãos anédricos e dispostos nos 
interstícios, com formas por vezes de cunha e mais raramente em 
interdigitação gráfica. Os acessórios encontram-se representados 
principalmente por opacos e apatita, com os opacos em grãos que 
variam de anédricos a euédricos, enquanto a apatita possui formas 
euédricas e anédricas, quase sempre associadas à pigeonita ou a 
seus derivados, ocorrendo ainda apatita inclusa nos componentes 
principais Epídoto, leucoxênio e sericita representam produtos 
oriundos provavelmente de reações hidrotermais. 

Com base nos estudos petrográficos já anteriormente expostos 
e em analogia aos estudos apresentados por Turner & Verhoogen 
(1960); Bowen (apud Krauskopf, 1972, p 35-36); Williams, Tur
ner e Gilbert ( 1970), para associações de rochas similares aos litóti
pos já referidos antes, em consonância com outras análises citadas, 
o conjunto de rochas que constitui o Grupo Rio Branco é aqui repor
tado como uma associacão de rochas oriundas do processo de dife
renciação de um magm~ primitivo toleítico, por cristalização fracio
nada, na qual se procedeu também uma cristalização muito rápida 
dos resíduos magmáticos, formando misturas eutéticas (granitos 
pórfiros granofíricos), além de resfriamento bastante lento em pro
fundidade de massa muito pouco diferenciada (gabros), 

1 2. 2 5 - Suíte Intrusiva Guapé 

1.2.2 5 1 - Generalidades 

Devem-se a Castelnau (1853 apud Hasui & Almeida, 1970) as pri
meiras referências, quando observou rochas graníticas na alta bacia 
do rio Jauru, no domínio da Folha SD.21-Y-C. 

A LASA - Engenharia e Prospecções S.A (1968a) englobou no 
que denominou de Grupo Jauru os granitos que assomam a 30 km 
da localidade de Jauru (antiga Gleba Paulista) Segundo esse traba
lho deve ser daí a procedência do granito referido por Castelnau (op 
cit.). 

Hasui & Almeida (1970), no estudo geocronológico do Centro
Oeste brasileiro, dataram pelo método K/Ar e analisaram petrografi
camente o granito 2P referido pela LASA - Engenharia e Prospec
ções S A (op cit ). A geocronologia acusou uma idade de 698± 21 
MA, enquanto a petrografia revelou tratar-se de um granito intrusi
vo na Plataforma do Guaporé, segundo os autores retromenciona
dos 

Padilha et alii (1974), no extremo sul-sudeste da Folha SD 21-
V-C, observaram rochas dioríticas, associadas a zona de falhamen
tos profundos, e intrusivas no então Complexo Basal. 

Figueiredo et alii ( 1974), no mapeamento geológico sistemático 
do Projeto Alto Guaporé, identificaram alguns corpos intrusivos áci
dos, através de observações de campo e estudos petrográficos, e 
denominaram-nos genericamente de Rochas Graníticas Englobaram 
sob esta denominação biotita-granitos, biotita-tonalitos e adameli
tos pórfiros intrusivos nos gnaisses. 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1 976) caracterizaram sob a denomina
ção de Intrusivas Á.cidas os granitos, tonalitos e adamelitos que, se· 
gundo esses autores, são intrusivos ou cortam as rochas do então 
Complexo Basal. 

Bloomfield & Litherland ( 1979), no mapeamento geológico da 
porção oriental do território boliviano, ao sul da Folha SD.21-Y-C, 
citaram rochas graníticas intrusivas no chamado Grupo de Xisto 
(Grupo de Esquisto), e as relacionaram provavelmente a um evento 
tectonometamórfico que marcou o final do Ciclo San /gnacio por 
volta de 1.300 MA, com base em isócrona Rb/Sr desses granitói
des. 

Santos et alii (1979), no mapa geológico ao milionésimo da Fo
lha SD.20 Guaporé, separaram alguns corpos circulares de granitos 
na região do Complexo Xingu, sem contudo referirem-se petrogene
ticamente 

Cardoso, Del' Arco e Souza ( 1980) caracterizaram sob a deno
minação de Intrusivas Ácidas os granitos e granodioritos que obser
varam durante os trabalhos de campo realizados nas Folhas SD 21-
Y-C e SD.21-Y-A. Destacaram os corpos que assomam nas fazen
das Guapé (Folha SD.21-Y-C) e Sapé (Folha SD 21-Y-A) e o corpo 
situado entre as localidades de Jauru e Figueirópolis (Folha SD.21-
Y-C). 

Os trabalhos de campo empreendidos pelo Projeto RADAMBRA
SIL na Folha SD 21 Cuiabá, coadjuvados pelas interpretações ra
dargeológicas e estudos petrográficos, possibilitaram individualizar
se um conjunto de rochas predominantemente graníticas, de cará
ter cratogênico, as quais apresentam características texturais, es
truturais, mineralógicas e granulométricas distintas da associação 
polimetamórfica a que está associada (Complexo Xingu). 

As datações radiométricas, principalmente através do método 
Rb/Sr, levaram os autores do presente trabalho a propor a designa
ção de Suíte Intrusiva Guapé em consonância com a emenda proposta 
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Fig. 1. 17 - Regiões d(j st.met d~ Tapirapuã ~ ril) Formoso. O!::!staques por a os aspectos morfo&.:;flutur ais distintos entre ê:IS Foru1e:u;ôes Uti<tritl \Ku>. S<t•to IJ<:~s Nuvenl> (KsnL Tap1rapuã (Kjit). 
Sepotuba lpEsl e Grupo Rio Brar>CO lpEob e pCdbl. Folha SD.2 1 -Y-8 . 

por Sohl ( 1977) ao Código de Nomenclatura Estratigráfica America
na. A denominação provém da fazenda homOnima , localizada no ex
tremo norte da Folha 50.21-Y-C . 

Esta unidade litoestratigráfica constitui-se caracteristicamente 
por granitos e subordinadamente granodiorjtos sensu lato, que 
ocorrem sob a forma de corpos isolados nas Folhas 50.21-Y-A, 
SD.21 -Y-C e SD. 21 -Y-D. A esse conjunto de rochas estão relacio
nados tentativamente os corpos básicos (gabros, anfibolitos. diori
tos e diabásios) que af loram localmente nas Folhas SD. 21-Y -A e 
SD.21-V-C. Isto pelo fato de na área da sede da fazenda Sapé (Fo
lha SD.21 -Y-Al ocorrer afloramento de granito contendo diabásio 
associado, provavelmente sob a forma de dique, e o estudo 
petrográfico efetuado nessa rocha básica ter evidenciado tratar-se 
de uma rocha ignea em estado metamórfico. 
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Subsidiando-se nos dados retromencionados, principalmente es
tudos petrográficos e geocronológicos, esta unidade litoestratigráfi
ca com certa probabilidade acha-se intrusiva no Complexo Xingu. 

1.2.2.5.2 - Distribuição na área 

As rochas da Suíte Intrusiva Guapé distribuem-se dispersamente 
pelas Folhas S0.21-Y-O, 50.21 -Y-C e SD.21-Y-A, isto com relacão 
aos domínios das rochas granfticas, que são as mais abundantes. 
Nessas Folhas, ocupam a região nordeste da fa ixa noroeste-sudeste 
de exposição do Complexo Xingu. Na primeira Folha, foram indivi
dualizados cinco corpos de formas ovóides e aproximadamente cir
culares, situados nas proximidades do povoado de Santa Fé, entre 
as localidades de Araputanga e Cachoeirinha e nas redondezas do 



Fig 1 1 7 - Conclusac, 

povoado de Reserva do Cabaçal, a NO desta localidade. Estes cor
pos intrusivos assomam sob a forma de lajedos e matacões arre
dondados, originando às vezes relevo colinoso quando os aflora
mentos são bastante pronunciados. Em imagem de radar, alguns 
apresentam uma estrutura circular (Fig. 1. 16). Macroscopicamen
te, apresentam-se nas cores rosa-claro e cinza-claro, isotrOpicos, 
leucocrâticos, granulação f ina a grosseira, sendo que os espécimes 
grosseiros contêm fenocristais de feldspato róseo de até 3 em de 
tamanho, enquanto os de granulação fina são aparentemente eqüi
granulares. Normalmente mostram esfoliação esferoidal, através da 
qual desagregam-se concentricamente. Algumas dessas rochas 
contêm uma concentração de massa estranha (xenólitos), consti
tuída por litótipos de aspecto gnâissico, atingindo até 20 em de di
mensão e de formato irregular. As melhores exposições destes xe-

nólitos ocorrem a NO do povoado de Reserva do Cabaçal (Est. 
1 .V A). 

As rochas graníticas. em termos mineralógicos. constituem-se 
principalmente por quartzo, f eldspato e/ou plagioclásio, biotita e 
hornblenda. Entre as estru turas observadas em campo, predomina
ram diáclases subverticalízadas e orientadas nos sistemas N65 • E; 
N 1o•o: N30 ° 0; N6o • o e E-0. 

Na Folha SD.21 -Y-C, à semelhança de ser a região onde o Com
plexo Xingu tem sua maior abrangência. o mesmo ocorre com a dis
t ribu ição das rochas ácidas e analogamente às outras intrusivas 
que nele ocorrem. Predominam na porção nordeste e norte dessa 
Folha os granitos que formam corpos irregulares, ovóides ou alon
gados. Destacam-se por sua maior extensão os corpos situados nas 
redondezas da localidade de Jauru e na região da fazenda Guapé. 

GEOLOGIA/61 



Os granitos, macroscopicamente, são idênticos aos que ocor
rem na Folha SD 21-Y-D; apenas predominando a cor rósea Os 
feldspatos nos espécimes mais grosseiros ocorrem em fenocristais 
de até 2 em de tamanho e com uma certa orientação Além dos mi
nerais principais, encontram-se acessoriamente cristais de magneti
ta, aparecendo como agregados ou dispersos, como pode ser obser
vado nas proximidades do rio Guaporé, próximo da ponte da rodovia 
estadual MT-388 (antiga MT-127) 

Os granodioritos, por outro lado, afloram raramente em compa
ração aos granitos Entre os corpos observados destaca-se o que 
assoma no entroncamento e nas proximidades da BR-74/MT-265 
(antiga MT-130). no extremo SE da Folha SD 21-Y-C, e não mapeá
vel na escala final do trabalho. São rochas leu co a mesocráticas, cor 
cinza a esbranquiçada, holocristalinas, granulação fanerítica média 
a grosseira, compostas principalmente de plagioclásio, quartzo, bio
tita e/ou hornblenda Os plagioclásios ocorrem em fenocristais de 
até 2 em de comprimento maior; localmente observa-se uma maior 
concentração de máficos, conferindo à rocha uma coloração escu
ra, e também uma certa orientação conferida pela lineação minera
lógica dos fenocristais de plagioclásio 

Estes litótipos afloram sob a forma de lajedos e matacões arre
dondados e abaulados, formando em escala de afloramento suaves 
ondulações em meio à área peneplanizada Os granodioritos superfi-

cialmente mostram esfoliação esferoidal, segundo a qual 
desagregam-se concentricamente. 

Nos tratos da Folha SD 21-Y-A, os corpos graníticos mais carac
terísticos e mapeados na escala final do presente trabalho 
localizam-se na região das fazendas Sapé e Kananxuê, aproximada
mente bordejando a Chapada dos Parecis Afora as características 
macroscópicas idênticas e já descritas anteriormente para outros 
granitos, ressalta-se a presença de rocha básica associada aos gra
nitos da sede da fazenda Sapé e provavelmente ocorrendo sob a 
forma de diques Trata-se de uma rocha melanocrática, cor cinza
escuro· a preto, granulação fina a média, contendo esparsa mente 
disseminação de sulfetos; provavelmente um diabásio Além dessa 
rocha básica, os granitos a sul da sede da fazenda Sapé acham-se 
recortados por veios e/ou diques pegmatíticos, de composição gra
nítica Entre as estruturas observadas nesses granitos, destacam
se diáclases subverticalizadas e orientadas nos planos N40 o E; 
N55°E; N65°E; N35°0; N60°0 e N75°E, 85°NO; N20°0, 
45°NE e N80°0, 60°SO. 

Excetuando esses corpos graníticos, foram mapeados no extre
mo sul da Folha SD 21-Y-A, entre as fazendas Cardoso e Sapé, ao 
longo e próximo da estrada que as interliga, três corpos básicos, de 
aspecto circular e ovóide, constituídos por gabros e gabros anfiboli
tizados e anfibolitos Estes corpos assomam sob a forma de lajedos 

TABELA 1 XIII 
Dados analíticos Rb/Sr em rochas ~cidas do Grupo Rio Branco 

. N o de campo Folha Litologia N ° lab Rblppm) Srlppm) Rb87tsr86 sr87tsr86 
.. 

Idade I MA)* • • 
11:250.0001 

Rei 

27 JG-70 SD 21-Y-D Riodacito 1197 157,6 47,2 9,82 0,8644 1 134 ± 40 2 
28 AJ-138 SD 21-Y-D Riodacito 1288 167,5 82,4 5,94 0,8080 1 211 ± 43 2 
29 592/MR-AM/155.1 SD 21-Y-B Riodacito 5082 166,0 146,0 3,31 0,7602 1165±58 1 

Constantes: A.Rb = 1.42 x 1 o-11 anos-1; Rb85/Rb87 = 2,6039 = 0,050: • * Valores normalizados em função de (S186/sr881 n O, 1194; * * * Idade calculada com razao 
1Sr87tsr861 inicial ~ 0,705 
• Numeras seqüenciais, plotados na Figura 1 3. 

Referências: 1 - Projeto RADAMBRASIL; 2 ~ H ama I 1976 apud Tassinari, 1 981 I 

TABELA 1 XIV 
Dados anaUticos K/Ar em rochas do Grupo Rio Branco 

. N o de campo 
Folha 

Litologia Ar~~ I cc~TP x 1 o-6 %Aratm Idade IMAI 11:250 000) N" lab Material %K I Rei 

30 JG-52 SD 21-Y-D Diabásio 3085 Rocha total 1,355 133,5 4,1 1 450 ± 20 2 
31 WF-716 B SD 21-Y-D Diabásio 3101 Plagioclásio 1,716 909,1 4,9 1 006 ± 16 2 
32 SNFS/MR-OC/43 3* • SD 20-Z-8 Diabâsio 4636 Rocha total 1,9395 77,97 1,03 818 ± 10 1 
33 592/MR-AM/113* • SD21-Y-B Diabásio 4493 Rocha! total 1,028 44,91 1.74 875"' 21 1 
34 592/MR-AM/153 • • SD 21-Y-B Gabro 4554 Plagioclâsio 1,553 68,25 1,84 878 ± 10 1 
35 592/MR-AM/126• • SD 21-Y-B Diabâsio 4606 Plagioclâsio 1,069 50,55 5,32 930"' 14 1 
36 592/MR-AM/154 3 • • SD 21-Y-B Gabro 4489 Plagioclâsio 1,007 49,51 2,14 960 ± 21 1 

•• Constantes: K40 em Ktotal ~ 1,67 x w-2; A~~ 0,4962 x w-9 anos-1; AK ~ 0,581 x 10-10 anos-1 
* Números seqUenciais, plotados na Figura 1 3 

Referências: 1 - Projeto RADAMBRASIL; 2- H ama 11976 apud Tassinari, 1981) 
Obs : a amostra SNFS/MR-OC/43 3 está localizada na Folha SD 20 Guaporé ISO 20-Z-B) 

Sr 87 I Sr 86 

0,900 

AJ-138 

0,800 

Idade ' I 130 ±72 

®592-MR -155 I 
1 sr87; s P\"' o,?o8 ± o,oo6 

0,70010~----~----~---c3-----4~----5-----6~--~-----8~--~9-----. 

Fig 1 1 B - Diagrama isocrOnico Rb/Sr de referência para as rochas vulcânicas do Grupo 
Rio Branco 
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e matacões, em meio a um solo argiloso, avermelhado Os gabros 
são rochas melanocráticas, cinza-escuro, granulação média, isotró
picas e localmente com certas orientações devido provavelmente a 
efeitos metamórficos (gabros anfibolitizados) Os anfibolitos, geral
mente associados aos gabros, são de cores cinza-esverdeado e 
amarronzado quando mais intemperizados, granulacão média, e 
uma estrutura bandeada um tanto marcante, denotad~ pela orienta
ção da hornblenda. De um modo geral, essas rochas básicas con
têm esparsamente disseminações de sulfetos 

Nos domínios da Folha SD.21-V-C, particularmente no seu ex
tremo sudoeste, foram mapeados dois outros corpos básicos e ca
racterizados petrograficamente como dioritos Apresentam em ima
gens de radar uma feição aproximadamente circular (Fig. 1.19). 

1.2.2.5.3 - Posição estratigráfica 

A Suíte Intrusiva Guapé, levando-se em conta as observações de 
campo e os resultados petrográficos e geocronológicos, representa 
uma associação petrogenética de rochas ácidas e subordinadamen
te básicas, estando intrudidas nos polimetamorfitos do Complexo 
Xingu, cujos gnaisses são as principais rochas encaixantes. 



TABELA 1 XV 

Mineralogia Intrusivas básicas e vulcânicas ácidas do Grupo Rio Branco 

Riodacito Diabásios toleíticos 
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Plagioclásio X X X X X 
Andesina X X 
Labradorita 
Alcali-feldspato X X X 
Quartzo X X X 
Clinopiroxênio X X X X 
Ortopiroxênio X> 

Olivina X? 
Hornblenda X X 
Actinolita X X 
Tremolita X X 
Biotita X X X X 
Clorita X X X 
Serpentina X X 
Talco 
ldingsita 

Epídoto X X X X X X 
Apatita X X X X 
Opacos X X X X X X 
Titanita X X X X 
Zircão X 
Saussurita X X X X X 
Min.-argila X X X 

X - Sem percentagem determinada X 1 - Inclui microclínio x2 - Pigeonita 

O contato discordante eruptivo entre essas unidades não foi 
possível de ser percebido, principalmente devido ao grau de intem
perismo, cujo manto regolítico mascara sobremaneira o substrato 
rochoso 

Acha-se, provavelmente, em contato discordante (nonconfor
mity) com os sedimentos cretáceos do Grupo Parecis e principal
mente com os granitos que bordejam a Chapada dos Parecis. 

A Suíte Intrusiva Guapé, na coluna geológica da Folha em pauta, 
foi posicionada no Pré-Cambriano Superior com base em duas data
ções radiométricas, através do método Rb/Sr, realizadas por Barre
to & Mantovani ( 1975) e H ama ( 1976 apud Tassinari, 1981 ), nos 
granitos que ocorrem na região das fazendas Sapé (Folha S0.21-Y
A) e Guapé (Folha SO 21-Y-C) Os outros corpos graníticos foram 
englobados nesta unidade litoestratigráfica com base em caracte
rísticas petrográficas idênticas. 

1.2 2 5.4 - Geocronologia 

As rochas componentes da Suíte Intrusiva Guapé, especialmente os 
plutões cratogênicos graníticos, têm sido estudadas sob o aspecto 
geocronológico desde a década passada Um dos primeiros a anali
sar radiometricamente foi Hurley ( 1968 apud Hasui & Almeida, 
1970), quando datou através do método Rb/Sr o granito (2P) cole
tado na alta bacia do rio Jauru (Folha SO 21-Y-C), acusando idade 
convencional de 1.490 MA Hasui & Almeida (1970), recalculando 
esse valor para razão (Sr87 /SrBB) inicial de O 71 O, juntamente com 
outras análises efetuadas por Hurley (op cit ), obtiveram uma isó
crona de referência de 1 400 MA 

Ainda Hasui & Almeida ( 1970) analisaram essa mesma amostra 
como também o pegmatito ( 1 0) na mesma Folha, através do méto
do K/Ar, em biotita e muscovita, respectivamente 

Barreto & Mantovani (1975) dataram o gtanito (7-B) da reg1ao 
da fazenda Guapé (Folha S0.21-Y-C), pelo método Rb/Sr, em rocha 
total, obtendo idade de 745 ± 14 MA 

H ama ( 19 76 apud Tassinari, 1981), em relatório inédito sobre a 
geocronologia do Projeto Alto Guaporé, analisou o granito (AEF-
201) da região da fazenda Sapé (Folha S0.21-Y-A), pelo método 
Rb/Sr, em rocha total, dando uma idade de 706 ± 31 MA; como 
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também o gabro (AEF-230) pelo método K/Ar, em plagioclásio, acu
sando uma idade 656 ± 1 O MA 

Neste trabalho, as análises processadas pelo método Rb/Sr tive
ram suas idades recalculadas em funcão das constantes atualmen
te utilizadas, tais como À Rb = 1,42 ~ 10-11 anos·1 e RbB5fRbB7 = 
2.6039 ± 0.050 Os resultados analíticos acham-se discriminados 
na Tabela 1 XVI 

Estes resultados analíticos distribuíram-se no intervalo de tempo 
em torno de 1 450-800 MA, e com uma maior concentração entre 
900-850 MA, conferidos pelas análises dos granitos (7-B e AEF-
201 ), que além de serem bastante representativos sob o aspecto 
petrogenético, têm respectivas idades convencionais com valores 
de 900 ± 27 MA e 835 ±32 MA, proporcionando uma boa concor
dância devido a possuírem relações Rb/Sr favoráveis Por isto, 
considera-se neste trabalho a idade de 900-850 MA como a prová
vel época do emplacement desses maciços graníticos, que por se
rem as rochas mais representativas desta suíte, o seu posiciona
mento na coluna cronoestratigráfica da Folha SO 21 Cuiabá deveu
se a este fato. 

Quanto às determinações K/Ar, efetuadas por Hasui & Almeida 
(1970), acham-se transcritas neste trabalho, através da Tabela 
1 XVII que contém os dados analíticos 

Acredita-se que as idades em torno de 656 ±1 O MA e 698 ±21 
MA estejam relacionadas a rejuvenescimento isotópico durante o 
Ciclo Brasiliano, pois essas amostras situam-se na margem da pla
taforma do Guaporé, segundo Hasui & Almeida ( 1 9 70) A idade de 
875 ± 43 MA obtida no pegmatito (1 0) é bastante duvidosa, pelo 
fato das datações radiométricas K/Ar em minerais dessa rocha 
apresentarem problemas interpretativos, pois os cristais analisados 
são geralmente centimétricos e a difusão de argônio radiogênico 
não se realiza facilmente quando esses minerais são submetidos a 
fenômenos termotectônicos, refletindo então idades quase sempre 
mais antigas do que a do evento a que foi submetida 

1.2 2.5.5- Petrografia 

As análises microscópicas efetuadas deflagraram para este conjun
to de rochas, que varia do pólo básico ao ácido, os seguintes litóti-
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Fig. 1 .. 19 Região do rio Marq~r ic:h ... Ot!sli:tqu~s para aspectos mortocsth_ltwe:us distintos ~ntre as coberturas sedimentares IKu e KsnL pohrnetamorfito~ do Complr:xo Xingv lpE x• c çorpos 
circulares invusivos (pEygl. Folha SD. 21-V -C. 

pos: diabâsios, granitos granof[ricos e riolito granofírico (Tab. 
1.XVIII) . 

Granitos - Apenas duas amostras das analisadas revelaram es
ta composição. Possuem textura xenomórfica e xenoblástica. cata
clasada, cuja granulação varia de fina a média. Microclinio, quartzo 
e plagioclásio são os principais componentes, tendo biotita subordi
nada. Os acessórios encontram-se configurados por opacos, apati
ta, epídoro, allanita, titanita e zircão, geralmente associados à bioti
ta ou aos seus derivados c lorita e muscovita (Tab. 1.XVIII). 

O microclínio é o principal componente, exibindo-se em grãos 
anédricos a subédricos, maclado segundo a lei da Albita-Periclina. 
por vezes combinado com Carlsbad ou sem macia. A lguns grãos 
contêm inclusões de biotita, quartzo, titanita, zircão e apatita. 

O quartzo, em grãos anédricos, pode mostrar contatos sutura
dos e retos, ocupando posição intergranular. Encontra-se represen
tado por várias gerações, uma das quais configura texturas mirme
quíticas nas bordas do plagioclásio. Este último ocorre em grãos 
anédricos finos a médios, bastante saussuritizado, podendo 
transformar-se em argila, muscovita e carbonato; por vezes mostra 
zonação normal. macia da Albita-Carlsbad e Periclina. 

A biotita é o principal máfico, geralmente alterada, mostrando 
transformações para clorita, muscovita e titanita . A ela freqüente
mente associam-se os acessórios: allanita, zircão, esfeno, apatita e 
opacos. Pode apresentar-se inclusa no plagioclásio. 

Estas rochas são de difícil análise, pela imposição dos processos 
metamórficos, cataclásticos e metassomát(cos, os quais oblitera
ram em grande parte as características originais da rocha. 

Granitos granofiricos - Possuem texturas porfiríticas, com fe
nocristais de álcali-feldspatos e plagioclásio, dispostos em matriz 
granular fina , constituída por mícroclínio pertltico intercrescido gra-
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ficamente em quartzo, plagioclásio, biot ita, opaco e hornblenda 
(Tab. 1.XVIII) . 

O álcali-feldspato. nem sempre dominante, ocorre geralmente 
com granulação inferior ao plagioclásio. Este último freqüentemen
te zonado, geminado segundo a lei da Albita algumas vezes combi
nada com Carlsbad, mostra núcleo constantemente saussuritízado. 

A biotita é o máfico principal, muito subordinada com relação aos 
principais félsicos, podendo constituir -se em varietal; o pleocroísmo 
varia de amarelo-pálido a castanho-avermelhado. Zircão, apatita, ti 
tanita e opacos representam os principais acessórios, geralmente 
associados a hornblenda e biotita, esta última podendo originar elo
rira e epídoto. Cristais intersticiais anédricos de fluorita são raros. 

A amostra 541 /0C-JD-EP/96 (Folha SD. 21-Y -C) foi caracteriza
da como um riolito granofirico metamorfizado. Apresenta textura 
felsoflrica granotrrica porfirítica constituída por uma mesóstase 
quartzo-feldspática de íntercrescimento eutétíco, com caráter flui
dai bem definido, sobre a qual encontram-se distribuídos microfeno
cristais de álcali -feldspato, plagioclásio e quartzo. 

O fe ldspato alcalino constitui-se no principal microfenocristal, 
apresentando-se em grãos anédricos a subédricos, pertítico, poden
do mostrar macia da Albita-Periclina combinada. Segue quartzo, ge
ralmente fraturado e com os bordos corroídos, podendo constituir 
agregados ou apresentar·se incluso. Parte do quartzo representa pro
duto de devitrificação, acrescida de uma porção originada por pro
cessos metamórficos. Fenocristais de plagioclásio são menos abun
dantes. A hídrobiotita em proporções bastante subordinadas aos 
félsicos é o principal máfico; ocupa os bordos dos microfenocristais 
ou constitui finíssimos níveis descontínuos, além de formar diminu· 
tos agregados; encontra-se por vezes associada a opacos. Disper
sas pontuações de carbonato oriundas das alterações dos feldspa
tos maculam a rocha. 



F"tg , 1. 19 - Concl1.•~ão. 

Granodioritos - Ao microscópio exibem textura hipidiomórfica a 
alotriomórfica cataclasada, freqüentemente alterados, granulacão 
média, constituídos por plagiocltlsio, quartzo e microclínio, com bio
tita pouco representativa . Os acessórios encontram-se representa
dos por opacos, apatita, epídoto, titanita e zircão. Clorita, sericita, 
muscovita, carbonato e minerais argilosos representam produtos 
secundários (Tab. 1 .XVIII). 

O plagioclásio é o principal componente, em grãos anédricos e 
euédricos, freqüentemente alterado, mostrando zonação normal, 
geminado segundo a lei da Albita, por vezes combinada com Carls
bad. As suas principais alterações são para sericita e minerais argi
losos. 

O quartzo em grãos anédricos, de granulação fina a média, é lím
pido, bastante cataclasado, ocupa posição intergranular, podendo 
constituir-se em pequenas concentrações ou níveis discretamente 
orientados. Em condições pouco constantes ocorre incluso no pla
gioclásio, em forma de "vermes" ou ainda na forma de cunhas in
tersticiais. 

O microclínio em grãos anédricos a subédricos, granulação fina a 
média, encontra-se freqüentemente fraturado e maclado segundo 
as leis da Albita -Periclina. Alguns grãos apresentam-se pertíticos, 
podendo também conter inclusões parciais de plagioclásio. 

A biotita é o principal máfico, ocorrendo em !ameias anédricas, 
por vezes discretamente orientada, exibe pleocrolsmo variando de 
amarelo-pálido a castanho-avermelhado. Mostra-se constantemen
te dobrada, alterada para clorita e epldoto. A hornblenda é rara e po
de conter inclusões de quartzo. Moscovita quando presente é oriun
da das transformações da biotita e do plagioclásio. 

Diabásios - São rochas de coloração esverdeada com tons cin
za e preto, sem anisotropismo evidente ou apenas discreto. A gra-

nulação varia de fina a média, constituindo-se essencialmente por 
plagioclásio, piroxênio e/ ou anfibólío. 

Em seção delgada apresentam freqüentemente texturas hipidio
mórficas e alotriomórficas e retrometamorfizadas, originando por 
vezes texturas nematoblásticas. A granulação varia de fina a mé
dia, constituindo-se essencialmente por plagioclásio, anfibólio e pi
roxênio, complementado por biotita e clorita, tendo opacos, apatita 
e epídoto como acessórios (Tab. 1.XVIII). 

O plagioclãsío geralmente em ripas anédricas e euédricas, granu
lação fina a média, pode apresentar-se maclado segundo a lei da Al
bita e Albita-Carlsbad. Apresenta-se constantemente fraturado e 
saussuritizado, disposto com freqüência numa massa actinolítico
tremolltica ou do piroxênio uralitizado, ou ainda parcialmente inclu
so em hornblenda. 

Os anfibólios constituem o segundo componente, estando repre
sentados por actinolita, tremolita e hornblenda, em geral produtos 
das alterações dos clinopiroxênios e ortopiroxênios, estes últimos 
raros em cristais inalterados. A hornblenda pode constituir coroas 
envoltas em clinopiroxênio, assim como pode exibir-se em altera cão 
para biotita e clorita, esta última também derivada dos piroxêni.os. 
O quartzo representa produto neoformado, aparecendo por vezes 
incluso em hornblenda, sendo sua quantidade bastante subestimá
vai. 

Opacos constituem os principais acessórios, aparecendo por ve
zes como inclusões schiller em piroxênio. 

Os processos metamórficos, cataclásticos e as alterações trans
formaram bastante a textura original destas rochas, de modo que as 
características magmáticas de algumas amostras foram fortemente 
obliteradas. 
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TABELA 1 XVI 
Dados analíticos Rb/Sr em rochas da Suíte Intrusiva Guapé 

* N ° de campo 
11 

Folha 
.250 000) Litologia N" lab Rblppml Sr(ppml Rb87tsr86 s,87tsr86 

.. 
Idade IMAI Rei. 

37 7-B SO 21-Y-C Granito 853 251,5 300,7 2.42 0,7362 900 ± 27 7 
38 AEF-201 SO 21-Y-A Granito 1200 451,2 104,9 12,60 0,8586 835 ±32 2 
39 2-P SO 21-Y-C Granito MIT-7266 264,2 29,03 28,02 1,2867 1 450 8 

Constantes: A.Rb = 1,42 x 1o-11 anos-1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,050; ** Valores normalizados em função de (Sr86;sr88) n = 0,1194; *** Idade calculada com razão 

(Sr87/sr86) inicial = 0,705 
* Números seqüenciais, plotados na Figura 1 3 
Referências: 2 - Hama (1976 apud Tassinari, 19811; 7 - Barreto & Mantovani (1975); 8 - Hurley (1968 apud Hasui & Almeida, 19701 

TABELA XVII 
Dados analiticos K/Ar em rochas da Suíte Intrusiva Guapé 

* N ° de campo 
Folha 

Litologia N" lab Material o/oK Ar~~ I cc~TP I X 10-6 %Aratm Idade IMAI Rei. 11:250 000) 

40 AEF-230 SO 21-Y-A Gabro(IG) 3106 Plagioclásio 0,998 312,3 9,58 656 ± 10 2 
41 10 SB 21-Y-C Pegmatito 1179 Muscovita 8,34 370.4 1,5 875 ± 43 5 
42 2P SO 21-Y-C Granito 1128 Biotita 7,59 355,7 2,6 698 ± 21 5 

* Numeras seqüenciais, plotados na Figura 1 3 
Referências: 2 - Hama (1976 apud Tassinari, 1981); 5- Hasui & Almeida 11970) 

TABELA 1 XVIII 
Mineralogia da Suíte Intrusiva Guapé 

Granitos Granito granófiro 

Microcllnio X X X 
Plagioclésio X X X X X 
Quartzo X X X X X 
Piroxênio 
Hornblenda X 
Actinolita 

Tremolita 
Biotita X X X X 
Clorita X X X 
Muscovita X X X 
Opacos X X X X X 
Apatita X X X X 
Epídoto X X X X 
Titanita X X 
Zircão X X X 
Allanita X X 
Fluorita X 
Sericita 
Carbonato X X X 

X - Sem percentagem determinada X 1 - Inclui ortoclásio * Riolito granófiro? 

1.2 2.5.6 - Análises químicas 

O estudo petroquímico em apreço refere-se a sete amostras de ro
chas relativas à Suíte Intrusiva Guapé, as quais foram submetidas a 
análise química para determinação do conteúdo de óxidos dos ele
mentos maiores no Laboratório Químico da Paulo Abib Engenharia 
S/ A, em São Paulo, e cujos resultados analíticos encontram-se rela
cionados na Tabela 1 .XIX De posse desses resultados, procedeu
se ao cálculo da composição mineralógica normativa dessas ro
chas, utilizando-se o método CIPW, cujos dados obtidos 
encontram-se discriminados na Tabela 1 .XX. Em seguida, esses da
dos foram plotados em diagramas apropriados, a fim de melhor 
visualizar-se o comportamento petroquímico dessas rochas e 
extrapolá-lo para a referida suíte, apesar da pouca quantidade de 
amostras analisadas não permitir um estudo mais abrangente sobre 
tal unidade. 

Nos diagramas SI02 versus óxidos (Fig 1.20) para a Suíte Intru
siva Guapé, observa-se que alguns elementos seguem o índice de 
diferenciação do magma durante a cristalizacão fracionada. No dia
grama CaO versus Si02 verifica-se que há u'ma diminuição do teor 
de CaO à medida que o Si02 aumenta lentamente. Com relação ao 
K20 versus sflica, apesar do aglomerado de pontos no intervalo de 
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sílica, entre 65-78%, observa-se uma diminuição de K20 com au
mento de sílica, sendo tal fato incompatível com a cristalização 
fracionada. O Na20 mostra-se quase que constante à medida 
que a sílica aumenta de maneira brusca. Já nos diagramas Fe02 
versus Si02 e MgO versus Si02, os valores estão concentrados no 
intervalo de sílica, entre 66-78%. No diagrama AI203 versus Si02, 
os valores tomam um trend aproximadamente horizontal. 

No diagrama 8a versus Sr (Fig. 1.21 ), as rochas da suíte em 
apreço estão distribuídas dispersamente, razão pela qual torna-se 
impraticável chegar a uma conclusão. 

No diagrama K20-Na20-CaO (Moreno & Mendoza, 1975), as 
rochas da suíte em epígrafe estão dispersas e acima do trend cal
coalcalino, quando comparados aos granitos do sudoeste da Ama
zônia (Montalvão et alíi, 1979) que caíram ao longo do referido 
trend com uma concentração no campo rico em K20 (Fig. 1.22) 

Com relação ao diagrama triangular A-F-M (Fig. 1.23), os exem
plares analisados da Unidade Guapé estão concentrados próximo 
do vértice (Na20 + K20), isto é, no campo calcoalcalino, conse
qüentemente ricas em álcalis, e correspondendo ao campo das ro
chas graníticas de Nicollet, Leyreloup e Dupuy (1979) 



TABELA 1 XIX 
Composicão química das rochas da Suíte Intrusiva Guapé 

N" 01 02 03 

~ 537/AM-MR/ 537/AM-MR/ 537/AM-MR/ 
EG-31/66 EG-4 7/79 EG-50/81 4 

ó 

Si02 67,50 73,72 71,66 
Al20 3 14,92 13,06 13,81 
Fe2o3 0,97 0,22 1,03 
FeO 1,87 1,12 1,09 
MnO 0,10 0,10 0,10 
MgO 0,61 0,12 0,22 
C aO 1,81 0,40 0,81 
Na2o 3,80 3,74 3,31 
K20 4,30 4,26 4,66 
Ti02 0,10 0,10 0,10 
P205 0,13 0,10 0,10 
H20 0,10 0,12 0,17 
P F 1,09 0,35 0,33 
Litologia Granito Granito Granito 

Folha SD 21-Y-D SD 21-Y-D SD 21-Y-D 

TABELA 1 XX 
Composição mineralógica normativa para rochas da Suite Intrusiva Guapé 

~ 01 02 03 04 05 06 07 
s 

Quartzo 23,33 34,06 32,03 27,98 29,60 29,64 34,81 
Apatita 0,30 0,23 0,24 0,22 0,23 0,34 0,23 
llmenita 0,19 0,18 O, 19 O, 17 O, 19 0,18 0,18 
Ortoclásio 25,38 25,16 27,44 11,71 27,50 13,33 16,09 
Albita 32,15 31,62 28,42 31,64 28,00 33,06 33,71 
Anortita 8,12 1,33 3,36 12,33 5,95 14,82 7,00 
Coríndon 1,03 1,80 2,01 7,92 1,34 1,45 1,72 
Magnetita 1,38 0,30 1,48 3,80 0,60 2,11 1,71 
Hiperstênio 5,50 2,70 2,21 4,18 5,62 5,03 3,45 

Total 97,38 97,38 97,38 99,95 99,03 99,96 99,90 

Analisando-se o diagrama triangular Si02 versus índice de alcali
nidade (Wright, 1969), observa-se que os magmatitos estudados 
da unidade em pauta estão posicionados tanto no campo alcalino 
como no calcoalcalino, com pouco mais de incidência no primeiro 
(Fig 1.24). 

No diagrama AI203 - (Na20 + K20l - !Fe203 + FeO + MgO 
+ CaO), proposto por Moorthy & Venkataraman ( 1965 apud Mon
talvão et a/ii, 1979). os Granitos Teles Pires, Serra da Providência e 
Rondonianos do sudoeste da Amazônia, plotados por Montalvão et 
alii (1979). concentraram-se mais próximo do vértice AI203, que 
segundo Moorthy & Venkataraman (op cit.) a diferenciação mag
mática quando orientada na direção da fração rica em alumínio oca
siona formação de biotita granitos, enquanto que na direção do vér
tice dos álcalis !K20 + Na20l, com empobrecimento em AI203, 
origina os granitos peralcalinos (riebeckita granitos) Na Figura 1.25 
as rochas da Suíte Intrusiva Guapé estão distribuídas analogamente 
do mesmo modo que os granitos acima referidos 

Le Maitre (1976) posicionou no diagrama (Na20 + K20l versus 
Si02 (Fig. 1 .26b) os campos dos granitos, granodioritos e dioritos, 
através de limites discriminantes. Da análise da Figura 1.26b, 
observa-se que a maioria das rochas analisadas acha-se no campo 
dos granitos e secundariamente cerca de 39% no campo dos gra
nodioritos. No diagrama triangular Ab-Or-An na Figura 1.26a, adap
tado do modelo proposto por Le Maitre (op. cit.) para as rochas efu
sivas, neste trabalho usado em função da norma, verifica-se que as 
rochas da Suíte Guapé, apesar de petrograficamente diferentes, fo
ram plotadas nesse diagrama e caíram nos campos dos riolitos e da
citas principalmente, equivalendo aos granitos e granodioritos. 

O diagrama triangular 0-Ab-Or, com projeção das isotermas e li
nha cotética !E1-E2l em função dos dados de Tuttle & Bowen 
(1958 apudWinkler, 1977). mostra que as rochas da Unidade Gua
pé estão próximas da linha cotética e em torno do valor termal míni
mo, com cristalização na temperatura entre as isotermas 750-
7000C e tendendo para o campo da albita e ortoclásio (Fig. 1.27). 

04 05 06 07 

537/AM-MR/ 537/AM-MR/ 537/AM-MR/ 537/AM-MR/ 
EG-56/87 2 EG-63/93 EG-69/98 1 EG 721100 

68,70 71,40 78,18 71,04 
15,61 14,01 15,00 14,50 
0,54 0,43 1,39 1,15 
2,05 2,23 1,36 1,05 
0,10 0,10 0,10 0,10 
0,71 0,28 0,82 o 56 
2,79 0,87 3,03 1,50 
4,00 3,31 3,72 3 86 
2,12 4,66 2,15 2,80 
0,10 0,10 O, 10 o 10 
0,10 0,10 O, 15 o 10 
0,10 0,29 0,13 0,29 
0,56 1,10 0,72 0,88 

Granodiorito Tonalito Granodiorito Granito 

SD 21-Y-D SD 21-Y-D SD 21-Y-D SD 21 Y D 

1.2 2.6 - Grupo Cuiabá 

1.2.2.6.1 - Generalidades 

As rochas do Grupo Cuiabá sempre despertaram interesses no melo 
científico desde citações sumárias a trabalhos de detalhe. Dentro 
destes aspectos as primeiras observações pertencem ao conde 
Francis de Castelnau ( 1850 apud Evans. 1894). observando no rio 
Miranda, a sudeste de Mato Grosso, ardósias altamente inclinadas, com 
calcário. 

Posteriormente couberam a Evans (1894) descrições mais detalha
das para estas rochas, definindo-as de Cuyaba Slates. O autor ob
servou que são ardósias altamente clivadas e aparentemente de 
grande espessura, embora suas camadas estejam sem dúvida repe
tidas por dobramentos. 

Lisboa ( 1909) reuniu com a denominação de Série da Baixada 
Paraguaya as ardósias de Cuiabá encontradas no rio Coxipó, no mé
dio Cuiabá e ao norte da capital do Estado de Mato Grosso e os hi
dromicaxistos e quartzitos encontrados nas terras altas e baixas do 
Miranda até Nioac e na baixada do Aquidauana e Apa. 

Oliveira & Leonardos ( 1943) utilizaram em seu livro didático 
"Geologia do Brasil" o termo Série Cuiabá para caracterizar os filitos 
ardosianos, quartzitos e conglomerados xistosos subordinados, que 
ocorrem nas redondezas de Cuiabá. Os autores enfatizaram uma 
grande semelhança com as rochas da Série Minas. 

Oliveira & Moura ( 1 944) também reconheceram rochas da Série 
Cuiabá na região de Corumbá, ao norte do morro do Urucum, em 
Bodoquena e nas proximidades de Miranda. Os autores também 
referem-se que em 1 941 investigaram a região da capital mato
grossense e verificaram que as pedreiras da localidade de Pedroso 
eram constituídas por xistos quartzíticos conglomeráticos, daquela 
unidade. 

Almeida ( 1 948b) já despertava suas observações para as litolo
gias da Série Cuiabá, reconhecendo rochas de baixo grau metamór
fico, constituídas predominantemente por filitos com intercalações 
de quartzitos, ocorrendo na quase totalidade da peneplanície cuia
bana. Salientou ainda o autor que estas rochas estão cortadas por 
veios de quartzo, ligados à atividade magmática responsável pelos 
batólitos graníticos das serras de ~ão Vicente. 

Ainda o próprio Almeida ( 1954) acrescentou novos conheci
mentos à Série Cuiabá, em trabalho desenvolvido na porção centro
leste de Mato Grosso, entre as cabeceiras dos rios das Mortes e São 
Lourenço. O autor salientou neste trabalho: "que ainda não foi ten
tada qualquer divisão para a Série Cuiabá, e certamente não o pode
rá ser antes que se obtenham maiores conhecimentos sobre sua li
tologia e complexa tectônica, pois não se acham sequer estabeleci
das quais as mais baixas camadas no conjunto, uma vez que ainda 
não foram percebidas diferenças litológicas ou estratigráficas que 
permitam fazer". 

Litologicamente, Almeida {op. cit.) reconheceu neste região fili
tos comumente ardosianos e quartzitos subordinados, ressaltando 
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Fig 1 20 - Diagrama óxidos versus sflica da Suite Intrusiva Guapé ( ) 

que nas áreas percorridas no sul de Mato Grosso são desconhecidas 
ocorrências de calcário e dolomitos nesta série. 

Ab'Sáber (1954), comparando as Séries Bodoquena e de Cuiabá 
estabeleceu diferenças litológicas e estruturais, marcadas provavel· 
mente por um discordância angular, embora não tivesse observado 
o contato entre as mesmas. O autor argumentou, para tal, as dife
renças nos estilos tectônicos existentes entre elas, sendo que na' 
primeira (Bodoquena) as rochas estão dobradas em suaves suces
sões de anticlinais e sinclinais de estilo marcadamente jurassiano, 
ao contrário da Cuiabá, que apresenta dobras isoclinais imbricadas 
e muito cerradas. Sob o ponto de vista litológico o autor caracteri
zou esta última como constituída por xistos argilosos, ardósias e pe
quenas lentes quartzfticas, diferentes portanto das extensas mas
sas de calcários, arenitos, siltitos e conglomerados. 

Almeida ( 1964), mais uma vez dedicando seus estudos para a 
geologia do centro-oeste mato-grossense, deu grande contribuição à 
evolução geológica da Série Cuiabá, tanto no que se refere às suas 
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litologias, comportamento estrutural, quamo ao ambiente de sedimen, 
tação. Neste trabalho o autor detalhou sua composição litológica, 
reconhecendo vários tipos de rochas constituídas de metassedi
mertos detrfticos, predominantemente pelfticos, mas com impor
tante desenvolvimento local de quartzitos, metagrauvacas e, subsi
diarlamE)nte, metaconglomerados. 

Observou Almeida (op. cit.) que a identificação do Grupo Janga
da, seja como entidade autônoma ou um termo a ela pE!rtencente, indicaria 
que o alto da série deveria ser procurado a oeste, na zona ondE! ela se reco
bre pelo referido grupo. 

Oliveira (1964a), à semelhança da maioria dos geólogos, tam
bém caracterizou as rochas da Série Cuiabá como representadas 
dominantemente por filitos localmente ardosianos, alguns grafito
sos, com intercalações de siltitos e arenitos argilosos, geralmente 
metamorfizados na fácies de xisto verde, podendo porém ocorrer 
rochas com metamorfismo mais elevado, como os micaxistos en
contrados em Barra do Garças. 
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Fig 1 21 - Diagrama ortogonal Ba/Sr para as rochas da Sulte Intrusiva Guapé 
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Fig 1 22 - Diagrama triangular KzO - NazO - CaO para as rochas da Sufte Intrusiva 
Guapé I I (Moreno & Mendoza, 1975) 

Ainda Almeida (1965b) demonstrou toda a fascinação que a 
geologia do Centro-Oeste brasileiro sempre lhe despertou contri
buindo assim sobremaneira para a evolução geológica daquela re
gião e mais especificamente sobre a clássica Série Cuiabá. Assim, 
indicou uma espessura entre 3 e 4.000 m de sedimentos detríticos 
em sua maior parte constituídos por filitos. Neste trabalho vale res
saltar a ratificação do Grupo Jangada para o autor como uma unida
de litoestratigráfica, separável da Série Cuiabá, reconhecendo nela 
a existência de quatro formações assim denominadas da base para 
o topo: Acorizal, Engenho, Bauxi e Marzagão. 

Almeida (1965a) continuou com sua série de trabalhos sempre 
somando conhecimentos à Série Cuiabá, e na geologia da serra da 
Bodoquena, nos domfnios da Folha SF.21 Campo Grande, reconhe
ceu rochas daquela série nas áreas da bacia do rio Miranda, com
preendendo as rodovias de Bonito a Aquidauana, Miranda e a antiga 
colônia agrícola Arnaldo de Figueiredo, hoje conhecida como Bodo
quena, constitufdas principalmente por micaxistos e filitos, com in-
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Fig 1 23 - Diagrama triangular AFM para as rochas da Suíte Intrusiva Guapé mostrando 
distribuição próximo ao vértice (NazO + KzO) equivalendo ao campo dos granitos de Ni

collet, Leyreloup e Dupuy (1979) 
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Fig 1 24 - Diagrama ortogonal de Wright (1969) Sulte Intrusiva Guapé 
Mostrando a variação qulmica de suas rochas ( ) nos campos estabelecidos 

tercalações subordinadas de grauvacas, quartzitos e mármores do
lomíticos, estendendo assim as rochas desta série além do limite sul 
da Folha SD. 21 Cuiabá. 

Vieira ( 1965b) também contribuiu com suas observações geoló
gicas, acrescentando novos conhecimentos à clássica Série Cuia
bá, admitindo que pelo menos três unidades litoestratigráficas são 
diferenciáveis entre si por suas características litológicas, no trecho 
compreendido entre Cuiabá e Jangada. 

Hennies ( 1966), embora não tenha mapeado rochas da Série 
Cuiabá na região do centro-norte de Mato Grosso, utilizou pela pri
meira vez o termo Grupo Cuiabá para as rochas subjacentes ao Gru
po Jangada de Almeida (1964). 

Almeida ( 1968) ratificou o termo Grupo Cuiabá utilizado por 
Hennies (1966) para as rochas até então definidas como Série 
Cuiabá, acrescentando na seqüência a presença de calcários subor
dinados e cinzas vulcânicas típicas encontradas em algumas meta
grauvacas na região de Cuiabá. 
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Guimarães & Almeida (1972), diante da grande diversidade lito
lógica encontrada no Grupo Cuiabá, também reconheceram cinco 
conjuntos de rochas separáveis e empilhadas estratigraficamente 
Identificaram da base para o topo a presença de metaconglomera 
dos e quartzitos, seguidos de filitos e filitos ardosianos, sucedidos 
por quartzitos, metagrauvacas e metarcóseos e finalmente no topo 
da seqüência, metassedimentos periglaciais, estes últimos defini
dos pelos referidos autores como Formação Coxipó. Com relação a 
esta formacão, Guimarães & Almeida ( 1972) enfatizaram ser de 
idade mais ~elha que o Grupo Jangada de Almeida (1964). 

Corrêa & Couto ( 1972) ainda preservaram o termo Série Cuiabá, 
mantendo basicamente a subdivisão de Vieira (1965b). reconhecen
do que a unidade inferior não está representada na área do Projeto 
Aluviões Diamantíferos de Mato Grosso Enfatizaram que a série es
tá intensamente cortada por veios de quartzo, responsáveis pelas 
ocorrências de ouro aluvionar. 

Figueiredo et alii (1974) caracterizaram as rochas do Grupo 
Cuiabá em área muito restrita de 500 km2 apenas, localizada no ex
tremo sudeste da Folha SD 21-Y -D. Nesta região reconheceram 
uma sequência constituída por intercalações de quatzitos, metassil
titos, metaconglomerados e filitos, sem entretanto estabelecerem 
um posicionamento estratigráfico entre elas. 

Ribeiro Filho et alii (1975) reconheceram as rochas do Grupo 
Cuiabá numa área aproximada de 10.000 km2, limitada entre a Pro
víncia Serrana e o Vale Araguaia Constitui a seqüência um espesso 
pacote de rochas originalmente sedimentares, afetadas por um me
tamorfismo de baixo grau que transformou seus pelitos em filitos 
sericfticos. Acrescentaram que os quartzitos, metarcóseos, meta
grauvacas, metassiltitos, filitos grafitosos, filitos conglomeráticos, 
calcários calcíticos e metaparaconglomerados apresentam-se inte
restratificados, tornando difícil sua separação. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976) consideraram o Grupo Cuiabá co
mo uma unidade litoestratigráfica indivisa, embora salientando a 
existência de pelo menos duas formações. Para os autores o grupo 
é constituído de filitos, filitos com seixos dispersos, metaparacon
glomerados, metassiltitos. metagrauvacas, quartzitos e calcários 

Nogueira et alii (1978), trabalhando na região de Bonito 
- Aquidauana nos domínios da Folha SF. 21 Campo Grande, carac
terizaram na constituição do Grupo Cuiabá micaxistos e filitos como 
os termos predominantes, seguidos por distribuições reduzidas de 
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Fig 1 25 - Diagrama ilustrando a distribuição normativa da Sufte Intrusiva Guapé ( ) 
(Moorthy & Venkataraman, 1965, apudMontalvãoet alii, 1979\ 
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quartzitos, filitos grafitosos, fácies hematíticas, mármores, meta
paraconglomerados, metabasito e abundantes veios de quartzo. 

Luz et alii (1980a e b), trabalhando em escala de semidetalhe no 
Projeto Coxipó, deram um grande passo na evolução geológica do 
Grupo Cuiabá. Conseguiram em duas fases distintas (I e 11) deste 
trabalho separar e empilhar estratigraficamente oito subunidades, 
observando que as subunidades, assim numeradas (1, 2, 3, 4, 5, 6 
e 7), ocorrem em ambas as fases e a subunidade 8 e a subunidade 
indivisa só ocorrem na fase 11. 

No presente trabalho notou-se uma tendência, na maioria dos 
geólogos que trabalharam no Grupo Cuiabá, de separá-lo em um 
conjunto de rochas com características deposicionais distintas e 
que permitissem o seu reconhecimento em formações. Dentro des
te conceito já são consagradas na geologia do Centro-Oeste o Gru
po Jangada de Almeida (1964) e a Formação Coxipó de Guimarães 
& Almeida (1972) Somando estes autores, observa-se pelo me-
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Fig 1 26 - Classificação das normas da Suíte Intrusiva Guapé ( ), adaptado segundo Le 
Maitre(1976) 
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Fig 1 27 - Projeção das isotermas e linha cotética do sistema Si02 - NaAISi30s -
KA1Si3 o 8 - HzO em PHzO- 2000b E1 e Ez são pontos eutéticos; M marca o mfnimo 
de temperatura na linha cotética Segundo Winkler (1977) as composições são dadas em 
percentagem de peso projetadas com base nos dados de Tuttle & Bowen (1958, apud 

Winkler, 1977) e de Shaw (1963, apudWinkler, 1977) 

nos a existência de cinco formações no domínio das rochas do Gru
po Cuiabá. Em contrapartida Luz et alii (1980b) reconheceram a 
existência de nove subunidades, englobando inclusive aquelas defi
nidas por Almeida (1964) e Guimarães & Almeida (1972) todas 
elas mapeáveis na escala 1:50.000. Não atribuíram denominações 
geograficas próprias com o intuito de evitarem uma indesejável pro
liferacão taxonômica. 

O~ trabalhos de campo executados pelo Projeto RADAMBRASIL 
permitiram a visualização de que algumas das unidades litoestrati
gráficas mapeadas por Luz et alii (1980b) seriam perfeitamente re
presentadas no mapa geológico ao milionésimo da Folha SD.21 
Cuiabá. Entretanto, em virtude da falta de um maior volume de da
dos de campo, inerentes à própria escala do presente trabalho, 
conservou-se o Grupo Cuiabá como uma única unidade litoestrati
gráfica, não divisível. 

1.2.2 6.2 - Distribuição na área e espessura 

Abrangendo de sul para norte as Folhas SD.21-Y-D, SD.21-Z-C, 
SD. 21-Z-A e SD. 21-Z-B, os metamorfitos do Grupo Cuiabá ocupam 
a quase totalidade da Depressão Cuia bana, estando limitada na ex
tremidade oeste pelas rochas da Província Serrana e a leste pela 
borda da Bacia do Paraná. Suas rochas facilmente identificáveis em 
imagem de radar (Fig. 1 .28) modelam um relevo geralmente aplai
nado, onde localmente se destacam cristas produzidas por rochas 
mais resistentes. Também aliado a esta feição morfológica. está re
fletido o seu comportamento estrutural que através de seus acama
mentos originais e estruturas planares tais como xistosidades, nor
malmente com direções paralelas, desenvolvem um trend estrutural 
constante na direção N40°E (Folha SD.21-Z-C) e inflexão quase leste
oeste (Folha SD.21-Z-B). Vale ressaltar que suas rochas têm conti
nuidade física para sul, adentrando na Folha SE. 21 Corumbá e para 
leste penetrando na Folha SD.22 Goiás. 

Com relação a sua espessura Almeida (1964) já atribuíra valores 
bem superiores a 1 .000 m, valores estes ratificados pelo autor em 
1 965, quando estimou para a clássica Série Cuiabá possanca em 
torno de 4.000 m. É bem lembrar que o próprio Almeida (op. cit.) 
também estimou para o Grupo Jangada valores em torno de 
2.000 m. Analisando-se estas duas unidades litoestratigráficas co
mo pertencentes ao Grupo Cuiabá, então sua espessura teria valo
res próximos de 6.000 m 

Por outro lado, Luz et alii ( 1 980a) estimaram apenas para as se
te subunidades espessura em torno de 3.100 m 

No presente trabalho aceitam-se espessuras para o Grupo Cuia
bá superiores a 4.000 m, com base nos trabalhos de Almeida 
(1964) e Luz et alii (1980a) e levando-se em consideração a sua 
distribuição areal no sentido perpendicular ao acamamento original 
de suas rochas, visto que esta alcança aproximadamente 135 km; 
por outro lado sabe-se também que suas rochas sofreram várias fa
ses diastróficas, razão pela qual mostram-se totalmente dobradas, 
e neste caso os valores de suas espessuras só ficarão bem definidos 
quando delimitadas todas as suas formações litológicas estratigrafi
camente 

1.2.2.6.3 - Posição estratigráfica 

Antes de discutirem-se as relações de campo do Grupo Cuiabá, con
vém citar um breve histórico com relação ao seu posicionamento 
estratigráfico nos trabalhos anteriores. D'Orbigny (1972 apud Al
meida, 1954) correlecionou a série xistosa da baixada de Mato 
Grosso com a da Série de Chiquitana (Bolívia) e a Série de Minas, 
considerando-as silurianas. Posteriormente, Evans (1894) admitiu 
também a correlacão entre as Séries Cuiabá e Minas, entretanto po
sicionando a Sé ri~ Cuiabá no Pré-Devoniano entre as rochas cristali
nas antigas e o Calcário Arara 

Lisboa (1909) posicionou vagamente a Série da Baixada Para
guaia correlacionável por ele com as ardósias de Cuiabá de Evans ( 1 894) 
no Pré-Devoniano. Salientou que a discordância existente entre es
ta e a Série da Bodoquena possibilitaria o seu posicionamento no 
Cambriano Inferior ou Pré-Cambriano, se confirmada fosse a idade 
da Série da Bodoquena no Cambriano 

Almeida ( 19 54), baseado nas características litológicas e tectô
nicas e pela sua posição em discordância angular sob rochas ae ida
de no máximo ordoviciana, concluiu que a Série Cuiabá merece ser 
colocada no Proterozóico e referida antes à Série de Minas que às 
outras proterozóicas mais modernas que esta 

Ab'Sáber (1954) presumiu a existência de uma discordância en
tre a Série Bodoquena (ressalvando-se que no presente trabalho es
ta série corresponderia em parte ao Grupo Alto Paraguai) e a Série 
Cuiabá, baseado apenas nos estilos tectônicos diferentes entre 
elas, atribuindo assim uma fase de dobramento para a Série Bodo
quena desenvolvida no Paleozóico Inferior e outra para a Série Cuia
bá, no Proterozóico. 

Almeida (1964) aceitou até esta data a correlação entre a Série 
Cuiabá e a Série Minas, feita pela maioria dos investigadores da 
geologia de Mato Grosso, entretanto ressaltou que parece mais 
aceitável correlacioná-la com a Série Tocantins, de Moraes Rego, que 
seria sua extensão ao longo do vale do Araguaia, ao norte de Goiás, 
ao Pará e Maranhão Com relação ao seu posicionamento estrati
gráfico, Almeida (op cit ) atribui uma idade provável para a Série 
Cuiabá, no Eocambriano, argumentando que a mesma é anterior 
aos calcários de Corumbá, cuja idade cambriana média ou superior 
vem sendo atualmente aceita, com base em precário documento 
fossilífero. Por outro lado, também precedeu, igualmente aos tilitos 
do Grupo Jangada, que parecem corresponder a uma grande glacia
ção manifestada em muitas partes do mundo e que geralmente se 
supõe terem-se realizado no final do Eocambriano. Concluiu que a 
Série Cuiabá e os grupos que lhe seguem constituem uma seqüên
cia interrompida de sedimentos acumulados num mesmo ortogeos
sinclínio, razão por que suas camadas todas certamente mais anti
gas que o Siluriano Superior não apresentariam diversidades extre
mas de idades. 

Almeida (1965b) ratificou a idade da Série Cuiabá no Eocam
briano, admitindo uma aparente concordância entre esta série e o 
Grupo Jangada, baseando-se na perfeita correlação deste grupo 
com as Séries Lavras de Minas Gerais e Bahia, visto que ambos re
presentam o grande fenômeno glacial que no Eocambriano deixou 
suas marcas em todos os continentes. 

Ainda Almeida ( 1965a), com relação ao posicionamento estrati
gráfico da série em epígrafe, enfatizou que esta é certamente ante
rior à Formação Puga e ao Grupo Corumbá, dos quais deve separar
se por discordância angular ainda não claramente comprovada. 

Vieira ( 196 5b), analisando as relações de contatos com as uni
dades mais novas que a Série Cuiabá, observou a noroeste de Jan-
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Fig. 1. 28 Grupo Cuiabá entre o ribeirão E.!:ip•nheuo a a fazenda Vista Alegre. Aspecto mortoestrutural dos metamorfitos do Grupo Cuiabâ (pEcbJ, com destaques para direções parafelas 
entre o acamamento original da rocha e sua xistosidadc, oem como pequenos dobramentos. Folha SD.21 -Z-C. 

gada e em Hosário Oeste contato estratigráfico aparentemente con
cordante entre os filitos da Série Cuiabá e os quartzitos da Forma
ção Bauxi. Enfatizou o autor que o contato superior da Série Cuiabá 
é freqüentemente um contato tectônico em que falhas inversas co
locaram suas rochas contra calcários da Formacão Corumbá com 
omissão sistemática dos quartzitos da Formação Bauxi e dos pebbly 
mudstones da Formação Puga. Complementou que, embora seu 
contato superior seja estratigráfico concordante, tal fato não signifi: 
ca necessariamente uma continuidade na deposição dos sedimen
tos desta série e os das formações que lhe são superiores, devendo 
mesmo haver um hiato nesta sedimentação, o que naturalmente su
gere idades distintas para uns e outros. Asseverou que o grau de 
metamorfismo, mais elevado nos metassedimentos desta série, 
bem como o número muito mais abundante de veios de quartzo nela 
introduzidos, do que nas seqüências que lhe são sobrejacentes cor
robora tal assertiva. Com relação a seu posicionamento estratigráfi
co Vieira (op. cit. ) atribui-lhe idade cambriana inferior ou mais pro
vável do Proterozóico, baseando-se no seu contato com a Forma
ção Bauxi, uma vez que esta tem deposição contínua até a Forma
ção Corumbá de idade cambriana, e considerando também um pro
vável hiato entre a deposição da série em pauta e a Formação Bauxi. 

Hennies ( 1966), na região do centro-norte mato-grossense, re
conheceu apenas rochas do Grupo Jangada, de Almeida (1964). e 
conservou a mesma conceituação daquele autor no que se refere a 
sua posição estratigráfica, atribuindo-lhe também idade eocambria
na . 
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Almeida (1968) identificou dentro da Faixa Orogênica 
Paraguai- Araguaia três estádios estruturais. que se separam por 
discordâncias e mudanças drásticas de litologia, embora se associem 
numa clara zonalidade tectônica em que as unidades estratigráficas 
se dispõem em longas e estreitas faixas paralelas às bordas da pla
taforma. Concluiu ser o Grupo Cuiabá o mais antigo desses está
dios, subjacente em discordância ao Grupo Jangada de idade eo
cambriana, e que estaria ligado à grande glaciação que ocorreu nes
te período. 

Corrêa & Couto ( 197 2) salientaram que na área do Projeto Alu
viões Diamantfferos de Mato Grosso foram encontradas as unida
des superiores da Série Cuiabá, e o contato superior desta série é de 
natureza tectônica. com falhas inversas colocando os metamorfitos 
do Cuiabá em contato com os calcários da Formação Corumbá. 
Com relação a sua idade adotaram os mesmos argumentos utiliza
dos por Vieira (1965b) para o posicionamento no Eocambriano ou 
Pré-Cambriano. 

Figueiredo et alíi (1974) referiram-se ao contato do Grupo Cuia
bá apenas com rochas de idades mais novas, observando os seus 
metassedimentos jogados por falhas Inversas sobre os conglomera
dos da Formação Puga. Também referiram-se aos sedimentos hori
zontais das Formações Xaraiés e Pantanal, que recobrem as rochas 
do Grupo Cuiabá no vale do rio Sangradouro. Com re lação a sua ida
de os autores posicionaram-no no Pré-Cambriano Superior, admitin
do ser sua idade mfnima limitada pelos granitos de São Vicente coni 
503 MA e pegmatitos de Miranda com 550 MA, ambas datações 
obtidas oor Hasui & Almeida (1970). 



Fig, 1. 28 - Conclusão. 

Ribeiro Filho et alii (1975) observaram que as rochas do Grupo 
Cuiabá estão em contato com as rochas do Grupo Alto Paraguai por 
falhamentos inversos existentes em toda a borda sudeste das ser
ras do Tombador e Dourada. Por outro lado na região sul, seu conta
to é realizado com as rochas suborizontais do Grupo Paraná e das 
Formações Aquidauana e Botucatu e, a leste, pelas aluviões do rio 
Araguaia. Os autores também notaram a existência de discordância 
angular entre a Formação Bauxi e as rochas do Grupo Cuiabá na re
gião de Rosário Oeste, assim como discordância angular e erosiva 
entre a Formação Puga, do Grupo A lto Paraguai e as rochas do Gru
po Cuiabá, a sul da fazenda Rancharia e nas proximidades do povoa
do Marzagão. 

Nogueira et alii ( 1978). nas regiões de Bonito-Aquidauana, ve
rificaram que os limites ocidentais do Grupo Cuiabá normalmente 
são efetuados com rochas do Grupo Corumbá, tanto aquelas per· 
tencentes às seqüências clástico-carbonáticas da Formação Cerra
dinho, como as atribuídas às seqüências essencialmente carbonáti· 
cas da Formação Bocaina. Em geral são ·contatos tectOnicos através 
de falhas Inversas ou menos comumente são discordantes do tipo 
angular e erosivo. Contatos discordantes, ainda dos tipos angular e 
erosivo, são observados com os sedimentos quaternários das For
mações Pantanal, Xaraiés e Aluviões Recentes e com os sedimen
tos carboníferos da Formação Aquidauana, pertencentes à Bacia do 
Paraná. Com relação à idade do Grupo Cuiabá. Nogueira et alii (op. 
cit.) Inferiram uma idade superior a 1. 500 MA, provavelmente liga
da ao Ciclo Espinhaço de idade compreendida entre 1 .800 a 1 .300 
MA. 

Luz et alii (1980a e b) apresentaram os resultados finais do Pro
jeto CoxipO em duas fases. Na primeira os autores não constataram 

o contato inferior do Grupo Cuiabá com as rochas mais antigas. por 
sua vez o contato superior é efetuado por nítida discordância do tipo 
angular e erosiva com os sedimentos quaternários da Formação 
Pantanal e Aluviões Recentes. Por outro lado nos domínios perten
centes à fase 11 deste projeto os referidos autores citaram estar o 
Grupo Cuiabá recoberto a oeste pelo Grupo Alto Paraguai, a leste 
pela Bacia do Paraná e a sul pelo Pantanal MatO·Grossense. Tam
bém caracterizaram uma discordância angular e erosiva entre este 
grupo e a Formação Bauxí. Com relação ao seu posicionamento cro
noestratigráfico os autores concordaram com as determinadas por 
Nogueira et alii (1978) colocando-o no intervalo de 1 .800 a 1 .300 
MA. 

No presente trabalho desenvolvido pelo Projeto RADAJY1BRASIL 
não foi constatado no domínio da Folha 50.21 Cuiabá o contato in
ferior do grupo em estudo com rochas mais antigas. fato este qua
se sempre mencionado nos trabalhos anteriores. Por outro lado, 
com as rochas mais novas, são marcantes seus contatos com as 
formações do Grupo Alto Paraguai em toda a borda leste da Provín
cia Serrana. 

Assim é que a Formação Bauxi. neste relatOrio definida na base 
do Grupo Alto Paraguai, recobre discordantemente as rochas do 
Grupo Cuiabá, e esta relação de campo está muito bem evidenciada 
dentro do comportamento litoiOgico e estrutural distinto entre as 
duas unidades litoestratígráficas bem evidenciadas na imagem de 
radar da Folha 50.2 1 ·Z-C (Fig. 1 .29). na região das fazendas Santa 
Lúcia, Cachoeira e rodovia estadual MT-246, prOximo da entra<;la 
para a jazida do Calcário Império. Nesta região os arenitos feldspáti
cos da Formação Bauxi, como bem mostra a imagem de radar, fa · 
zem parte da base de uma grande estrutura fechada, denominada 
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fig. 1.29 - RegtiO da Ptovlncto Senamt Aspectos mor1oestrutunus distintos entre as rochas do Grupo Atto Pareguat FormaçOes Bauxt CpEbx). Araras lpEarl. Aa•zama lpEr) e Sepotu 
be (p("sl. motamorfotos do Gtupo CuiaW fi>Ecb) e Oeposotos CenozOicos da Formoclo Pantenof IOPI Folha SD.21 Z C. 

de Braquisslnclinal das Araras, e suas camadas, com mergulhos em 
torno de 1 O o a 20 ° para sudoeste, são concordantes com os calcá
rios calclticos da Formação Araras. Por outro lado sua passagem 
transicional para a formação Imediatamente sobreposta. Moenda. 
evidencia que a deposição do Grupo Alto Paraguai é anterior aos es
forços tectOnicos que dobraram toda aquela seqüência sedimentar, 
e cujo estilo tectOmco mostra uma sucessão de dobramentos sua · 
ves e amplos (anticlinais e sinclinais), ao contrário do Grupo Cuiabá, 
onde suas rochas estilo dobradas e redobradas, normalmente com 
estilos mais apertados, conseqüência de esforces mais intensos. on
de provocaram o aparecimento de conjunto' de característ icas in
trínsecas do Grupo Cuiabá, tais como o desenvolvimento de um me
tamorfismo regional dentro da fácies de xistos verdes nos domínios 
da Folha SD.21 Cuiabá. alertando-se que este grau pode-se elevar 
em direção a sul, já nos domlnios das Folhas SE.21 Corumbá e 
SF.21 Campo Grande. Também são caracteres marcantes nestas 
rochas as estruturas planares, foliaçOes metamórficas de direções 
quase paralelas a N40° E, denotadas na imagem de radar da Folha 
SD. 21 -Z-C. e a segregaçllo de veios de quartzo, elementos estes 
diagnósticos para rochas do Grupo Cuiabá em relação ao Grupo Alto 
Paraguai. 

Ainda as rochas do Grupo Cuiabá mantêm contato com a Forma
ção Bauxi por falha de empurrão, onde seus metassedimentos fo
ram jogados por c1ma daqueles na borda leste da Braquissinclinal 
das Araras. Anticlinal do Tombador e na Falha de Rosário Oeste. Já 
com as dema1s formações do Grupo Alto Paraguai (Moenda, Araras 
e Raizama) seus contatos silo efetuados por falhas de empurrão ou 
por discordência angular e erosiva, muitos destes observados na 
borda leste da Braquissinclinal das Araras, na Falha de Rosário Oes
te e na Anticlinal de Marzagão (Folhas SD.21-Z-C e SD. 21 -Z-AJ . 
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Por outro lado em sua extremidade leste as rochas do Grupo 
Cuiabá (Fig. 1.301 mostram contatos com o granito de São Vicente 
e os sedimentos da Bacia do Paraná. Com o primeiro são observa· 
dos contatos térmicos na rodovia federal (BR-364) na descida da 
serra de São V1cente, já com os sedimentos da Bacia do Paraná 
seus contatos são discordantes angulares e erosivos com as Forma· 
çOes Furnas, Botucatu e Bauru. 

Com as coberturas terciérias e quaternánas os metamorfitos do 
Grupo Cuiabé mostram contatos discordantes litológicos com as 
superfícies da laterização. que aplainaram suas superfícies em gran
des extensões, como na borda leste da serra das Araras. Já com os 
sedimentos mais novos de idade quaternária seus contatos são diS· 
cordantes angulares e erosivos com as Formações Pantanal, Xa
raiés, Depósitos Detrlticos e as Aluviões Atuais, normalmente ob
servados no extremo sudeste da Folha SD.21-Z-C e na borda leste 
da serra das Araras. 

1.2.2.6.4 - Geocronolog1a 

No presente trabalho pOsicionou-se o Grupo Cuiabé no Pré
Cambriano Superior com lim1tes prováveis entre 500 :r 4 MA e 850 
a 900 MA, baseado nos segumtes fatos: nas datações radiométri
cas obtidas por Alme1da & Mantovani (19751 para os gran1tos Intru
sivos de São Vicente pelo método Rb/Sr, com diagrama tsocrOnico 
construido com quatro pontos anallticos perfeitamente alinhados e 
bem distribuldos espacialmente, cujo valor indicou uma idade de 
483 :r 8 MA. interpretada pelos autores acima como idade de sua 
formação. Esta idade foi recalculada neste trabalho com a nova 
constante de desintegração do Rb igual a 1 .42 >< 1 o·11 anos 1. 
conforme as normas propostas por Staiger & Jager ( 1977 apud 



Fig. 1.29 - COI\Cius3o. 

Tassinari, 1981 ), obtendo-se um valor de 500 :t 4 MA e razão ini
cial de O. 709 ± 0 .002. para o emplacement daquele granito intrusi
vo nos metamoditos do Grupo Cuiabà. determinando assim seu li
mite mínimo. Seu limite superior parece estar ligado ao desenvolvi
mento de bacias marginais marinhas. que se formaram pós
estabilização do Craton Amazônico 1850-900 MA, idade da Suíte 
Intrusiva de Guapé). em conseqüência de esforços de distensão 
atuante em sua borda leste. Estas bacias marginais constituíram zo
nas de transição para um ambiente tipicamente de geossinclinal. 
onde depositaram-se então as rochas do Grupo Cuiabé. 

Ainda com relação ao posicionamento do Grupo Cuiabé, R.M .G. 
de Montalvão (informação verbal) não descarta a possibilidade de 
uma idade mais antiga para o cinturão metamórfico (Pré-Cambriano 
Médio), salientando que as datações geocronológicas realizadas fo 
ram em xistos micéceos e podem refletir o último evento atuante na 
rocha, considerando-se as vérias fases de deformação do mesmo. 

Por outro lado acrescentam-se no presente trabalho datacões 
geocronológicas pelo método Rb/Sr realizadas em quatro amo~tras 
de filitos deste grupo, cujos resultados encontrados ITab. 1 .XXI e 
Fig. 1 .3 1 I possibilitaram a elaboração de um diagrama isocrõnico 
de referência que indicou a idade de 484 :t 19 MA, e razão inicial 
Sr8 7JSr86 de O. 743. Tal idade foi interpretada como ligada aos está
gios terminais da evolução do Evento Geodinàmico Brasiliano, po
dendo portanto o metamorfismo do referido grupo ser mais antigo. 

1.2.2.6. 5 - Litologias e estruturas 

As litologias do Grupo Cuiabé apresentam uma grande variação fa
cioiOgica lateral, complexadas por algumas fases diastróficas que 
dobraram e metamorfizaram suas rochas, razão pela qual ainda hoje 
sente-se que uma composição litoiOgica de todo seu pacote sedi
mentar, espesso de mais de 4 .000 m, só ficará bem delimitada 

quando trabalhada em escala de maior detalhe, em toda sua distri
buição geogréfica. 

Entretanto, o Projeto CoxipO, executado em parte na escala 
1 :50.000 e abrangendo apenas uma àrea limitada a poucos quilO
metros a leste de Cuiabé e a Provfncta Serrana. deu uma grande 
contribuição no sentido de um provável empilhamento estratigráfi
co para aquela região. Dentro desse aspecto abordar-se-ão no pre
sente trabalho a divisão proposta por aqueles autores e as constata
das nos trabalhos de campo executados por este projeto. Para me
lhor visualização e compreensão das relações estratigráficas, as se
ções geológicas serão sempre que possível descritas em perfis per
pendiculares às foliações e acamamentos originais destas rochas 
tão marcantes em imagem de radar da Folha SD.21 -Z-C (Fig. 1.28). 

Os principais perfis geológicos estão representados nas rodovias 
federal BR-364 e estaduais MT-400/ 0 1 O. ambas ligando Cuiabá a 
Rosário Oeste, sendo uma pela margem dtretta e a outra pela mar
gem esquerda do rio Cuiabé. Na rodovia federal é importante come
çar seu relato a partir da cascalheira do 9 . • BEC, Folha SD.21 -Z-C, 
distante 8 ,6 km de Jangada, em direção a Cuiabé, em virtude de 
constituir aquela o centro de uma estrutura dobrada tipo anticlinal, 
condicionando assim um empilhamento estratigráfico entre as lito
logias que bordejam a mesma (Fig. 1 .32). 

Nesta estaçllo geológica 4034/EG-139 tem-se uma excelente 
exposição, uma vez que as rochas aflorantes constituem uma jazida 
em lavra para obtenção de brita. Em um paredão verticalizado 
observa-se uma nftida seqüência de sedimentos metamorfizados, 
em baixo grau e com preservação de suas estruturas primárias. É 
nftida a variação gradacional da base para o topo entre metaconglo-. 
merados. metarenitos conglomeréticos e metarcOseos. Os primei
ros apresentam-se sob a luz dos exames do microscópio com as se
guintes características: matriz areno-feldspática perfazendo 5 a 
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Flg, 1.30 Rego&o óo S..Ha de São Viccnto. Aspectos morloesllutvrais djs(intos en11e as coberturas sedomontMOs: Formação Pantanal (Qp) o FormoçAo Furnas ISDfl; os metamorfitos do 
Grui!o Cuia,. lpEcb) e oGranitosto VicentoiEOrvl. Folha SD. 21-Z-C. 

1 0 % da rocha, fração rudácea constitulda por litoclastos de calcá 
rio. granito, chert. quartzo-arenito, quartzito e filito, totalizando es
tes 60%. clastos de quartzo com 20% e feldspato com 5%. Em di
reção ao topo da seção vai se observando uma mudança gradacio
nal até chegar a um metarcóseo, bastante consistente, maciço, cor 
cinza, granulometria entre 0 .6 mm e O, 12 mm possuindo na com
posiç!io 65 % de quartzo, 20-25% de feldspato pouco alterado e 
fragmentos de rocha quartzo-areni to e calcério microcristalino entre 
1 O e 15%. À medida que se caminha para as bordas da estrutura 
nota-se no flanco oeste que as litologias jé são bem diferentes da
quelas do centro da anticlinal. Aqui afloram intercalados metareni· 
tos finos. metassiltitos, filitos e filitos conglomeráticos. com elas
tos de quartzo de dimensões bastante reduzidas. Estas rochas mos
tram cores com tons variando entre o amarelo, róseo e arroxeado. É 
interessante observar que estas rochas mostram-se estratificadas 
plano-paralelas, com preservação de seu acamamento original, com 
atitude S N60° E, 45 ° NO e uma foliação provavelmente S 1 
N50° E, aBoNo. À medida que se caminha para oeste em direção a 
Jangada. verifica-se em corte geológico 4034/ EG-138 com 320 m 
de extensão uma sucessão de vários ritmos de sedimentação evi· 
denciada pelas freqüentes alternâncias, entre metaconglomerados, 
metarcóseos, mP.tassiltitos e filitos. Em geral são rochas de baixo 
grau metamOrfico razão por que grande parte de suas estruturas pri· 
márlas estl!o preservadas, e normalmente na seção pel!tica é fre
qüente e nltida a observação de seu acamamento original, dominan
temente para oeste (50 N63 o E, 53 ° NO). já que faz parte do flanco 
oeste de uma anticlinal. Também são marcantes as foliaçOes S

1 
N40°E, 85 ° SE e S N50°E, 80°N0. ~importante chamar atenção 
para as rochas do ~rupo Cuiabá que se mostram dobradas em vá· 
rias sinclinais, anticlinais e mesmo homoclinais. Entretanto estas fa
zem parte normalmente de flancos de uma grande estrutura de sin-
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clinório ou de anticlinório, como no presente caso em que se tem 
um "anticlinório". 

Logo após a estação geológica 4034/ EG-138 (Fig. 1.32) em di
reção a Jangada, ocorre o que pode se dizer, dentro do Grupo Cuia
bá, uma "camada guia", em outras palavras, uma unidade litoestra
tigráfica lmpar e inconfundlvel com as demais lítologias daquele 
grupo. Trata-se de rochas que ocorrem numa extensão aproximada 
de 18 km ao longo da BR-364. entre a estação geológica acima re 
ferida e a Falha das Araras (Fig. 1 .30). Apresenta um relevo aplai
nado sem expressões topográficas acidentadas, a não ser quando 
afetada por falhamento como as proximidades da Jangada. Suas ro
chas são facilmente identificáveis não só pela sua má classif icação 
(metaparaconglomerados ou t ilitos7) como pela sua cor dominante 
marrom-arroxeada e alteração de seus solos em "pó" siltico
argiloso, preservando a mesma cor da rocha. Estes metaparacon
glomerados mostram-se em afloramentos nas cores marrom
arroxeada, cinza-escuro e esverdeada, apresentando uma matriz 
siltico-arenosa, com a fração rudácea constitulda das mais variadas 
litologias, formas e dimensões, com as maiores atingindo diâmetros 
próximos de 1 m. Estas rochas analisadas petrograficamente reve· 
laram uma matriz slltica a arenosa consti tulda de ilita, sericita e cal
cita, perfazendo um total de 25 a 30%: litoclastos constitufdos por 
quartzitos. arcóseos, granito e rochas bésicas, e clastos compostos 
por quartzo com 35% e feldspatos (plagioclásio, ortoclésio e micro
cllnio) pouco alterados e inalterados. Com relação ao seu aspecto 
estrutural sua matriz apresenta-se nitidamente orientada, assim co
mo alguns elas tos estão estirados como conseqüência dos intensos 
esforços tectOnicos que sofreram, desenvolvendo nesta, devido ao 
seu aspecto maciço, foliaçOes consplcuas com direção geral 
N40"·55°E com mergulhos para leste normalmente corresponden-
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"TABELA I X XI 
Dados analltiCOS AbJSr om rochas do Grupo C01abà 
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0 1agrama ISOCrOntco RbJSr pare os f•htos do GrupO Cuiabá . 

do ao primeiro plano S1 e para oeste correspondendo ao segundo 
s2. 

Intercalados nestes metaparaconglomerados localmente ocor
rem algumas lentes de metarcOseos cor cinza-arroxeado, granulo
metria f ina a média, mostrando alguns planos de estratif icação pa
recendo corresponder ao acamamento original da rocha com medi
das de s0 N35 ° E, 20 ° NO, caracterfstica esta muito bem observa· 
da na margem esquerda do rio Jangada, prOximo daquele povoado. 

Sua distribuição no outro flanco da ant iclinal do 9~ BEC é bas
tante restrita, abrangendo apenas 3 km ao longo da BR-364. Nesta 
região sua caracterfstica principal é tipificada pela cor de alteração 
de suas rochas marrom-arroxeadas, característica guia onde aflo
ram suas rochas, entretanto nesta região, embora escassos seus 
afloramentos, ainda são encontradas algumas exposições que con
f irmam sua identidade litoiOgica com as rochas que ocorrem em 
Jangada. Enfatiza-se aqui que a repetição destas camadas confirma 
a anticlinal da casc alheira do 9 ~ BEC. como já mapeada por Luz e t 
alii (1 980 a e bl . 
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Ftg. 1.32 Grupo Clllaba Regtão de Januada Asvuc to$ tno,foestr\lturals do Grupo Cu1abo tpEcbt com 1mpon~nte dobr3memo (.:u't'cllnol\ IO~hzadu no ca~calllelfa do 9 . • Bt:.C tSR 364) 
Folhe S0.21 · Z·C. 

Continuando-se o perfil geológ1co para norte em direção a Rosa· 
rio Oeste, observa-se uma mudança daqueles metaparaconglome
rados de Jangada para outro tipo litológico, a partir da Falha das 
Araras, numa extensão aproximada de 35 km. Nesta reg1ão, 
observa-se em imagem de radar uma superflcie totalmente arrasada 
e em grandes extensões capeada por coberturas lateríticas ou 
mesmo depósitos mais recentes, o que dif1culta bastante o relacio
namento estratigráf ico entre suas litolog1as Entretanto notam-se 
algumas diferenças entre estas rochas e as descritas no trecho an
t"'nt.Jr. 

Suas rochas mostram-se geralmente al teradas nas cores verme
lha e amarela. e cinza-esverdeado quando menos alteradas. São do· 
mmantes os metaparaconglomerados e filitos conglomeráticos. 
com Intercalações subordinadas de metaconglomerados. metarcó
seos grossos. médios e finos, metass1ltitos e filitos. Os metapara
conglomerados. const1tuindo mais de 80% em distribuição areal de 
suas htolog1as. apresentam como característica uma matriz síluco
arenosa nitidamente orientada na direção preferencial N30° -50 ° E. 
tendo na sua composição quartzo e mmera1s micáceos. Inclusos 
nesta matnz são frequentes clastos de quartzo e feldspatos altera· 
dos, com dimensões predominantes dentro dos parâmetros de grão 
e grânulos, podendo mais raramente ocorrer pequenos seixos; lito
c lastos são dominantes, como os de quartzitos e metarenitos, po
dendo ocorrer em quantidades bem menores os de rochas ácidas e 
básicas: suas dimensões variam desde seixos e blocos, e muitas ve
zes estes apresentam-se como verdadeiros se1xos "pingados". Os 
filitos conglomerá t1c0s surgem com a dimmu1ção da fração rudácea 
dentro da matriz dos metaparaconglomerados. A medida que cami
nha em d~reção à Província Serrana são ma1s freqüentes as interca· 
lações de metass11t1tos e metarenitos dentro deste pacote sed1men-
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ta r e bons exemplos estão expostos ás prox1m1dades do no Ch1que1· 
rã o, onde o acamamento da rocha é ev1denc1ado pelas intercalações 
de metarenitos finos e metassiltitos tS0) N30 ° E, 25°SE. Ainda na 
fazenda Chiqueinnho próx1mo do c órrego Carandá são nítidas as In
tercalações de metasslltltos Cinza-esverdeado e avermelhados, 
com intercalações de metargílitos e metarenitos. Estas litologias 
mostram-se com estratificações plano-paralelas e acamamemo ori· 
ginal tS0l N35°E, 75 ° SE. É comum estas rochas mostrarem-se do· 
bradas em anticlinais e sinclinais, CUJOS planos axiais indicam uma 
vergênc1a para noroeste. Com relação aos dois conJuntos de rochas 
distintas entre si e separados pela Falha das Araras, são conhecidas 
em trabalhos anteriores várias idéias e proposições para seu empi
lhamento estratigráfico. Almeida (1964) def iniu-os de Grupo Jan 
gada caractenzando-o como um conJunto de sed1mentos de ongem 
glacial existente entre a Série CUiabá sensu st11cto e a base do Gru 
po Araras.Ainda o própno Almeida 11965bl ratificou a identificação 
daquelas rochas como pertencentes ao Grupo Jangada, propondo o 
reconhecimento da ex1stênc1a de quatro formações, da base para o 
topo: Formação Acorizal, const1tuida de quartzitos lfticos e de drilrs 
argilosos. transformados em filltos. com se1xos que foram largados 
por gelos flutuantes: Formação Engenho constituída por tilitos que 
af loram na BR-29 (atualmente BR-364). próximo ao povoado de 
Jangada; Formação Bauxi constitulda por drifts em sua parte infe 
rior, mas em seu topo com predominllncia de arenitos mais ou me 
nos leldspàticos. muito bem estratificados. às vezes, com estratifi 
cação cruzada aquosa e seixos ISOlados. e finalmente Formação 
Marzagão que segundo o autor corresponderia aos mesmos t1iltos 
def1nidos por Maciel(1 9 59! como Formação Puga no sul de Cor um 
bá. Já Guimarães & Almeida 119721 reconheceram que aquelas ro 
c h as que no presente trabalho estão diStribuídas entre a cascalhelfa 



do 9 o BEC e Rosário Oeste pertenceriam a duas entidades geológi
cas: Grupo Jangada e Formação Coxipó, sendo que a distribuição 
desta última corresponderia ao conjunto de rochas que estão distri
buídas a norte da Falha das Araras Salientaram os autores que a 
Formação Coxipó seria constituída por sedimentos periglaciais mais 
velhos que os pertencentes ao Grupo Jangada e deles separados 
por um quartzito assaz persistente, da base do Grupo Jangada. Por 
outro lado, Luz et alii ( 1980a) reconheceram naquela região a exis
tência de três subunidades assim denominadas informalmente 
pEc3 , pEc

4 
e pEc7 . 

Analisando-se os três trabalhos acima referidos, observa-se uma 
certa correspondência, respectivamente, entre as unidades pEc e 
pEc4 de Luz et alii ( 1980a) e as Formações Acorizal e Engenho, 

3
d e 

Almeida (1965b) e entre a unidade pEc7 de Luz et alii (1980a) e a 
Formação Coxipó de Guimarães & Almeida (1972) Diante destas 
situações acredita-se que para melhor simplificacão e coerência 
num trabalho de detalhe em que Luz et alii ( 1980a) ·individualizaram 
sete subunidades mapeáveis todas em escala 1 :50.000 seria mais 
plausível mapeá-las como formações e não como unidades infor
mais e neste caso obedecendo às prioridades mais corretas, ou se
ja, subunidade (pEc3 ) igual à Formação Acorizal (pEc4 ) igual à For
mação Engenho e (pEc7 ) igual em distribuição geográfica à Forma
ção Coxipó, uma vez que suas posições estratigráficas para os refe
ridos autores seriam diferentes. 

Em contrapartida, com relacão às outras duas formacões de Al
meida ( 1965b) Bauxi e Marzagão, estas na realidade tê~ posicões 
estratigráficas definidas no presente trabalho como pertence~tes 
ao Grupo Alto Paraguai 

A complementacão do perfil geológico para sul, ao longo da BR-
364, partindo-se da cascalheira do 9 o BEC até Cuiabá, mostra no
vas variações litológicas a partir da última exposição do metapara
conglomerado de Jangada ou Formação Engenho de Almeida 
(1965b), estação geológica 4034/EG-137 e a estação geológica 
4034/EG-133, num trecho de 13 km (Fig. 1 32). Observa-se que 
sobre os metaparaconglomerados desenvolve-se uma seqLiência 
constituída por metaconglomerados, metarenitos, metarcóseos e 
filitos Os meta conglomerados têm matriz arena-argilosa, caulínica, 
cor creme-esbranquiçada Inclusos na matriz estão predominantes 
clastos de quartzo mal retrabalhados indicando rápida deposicão e 
litoclastos de quartzitos e filitos. Os metarenitos são de cor b~rdô 
granulometria fina a média, conglomerática, matriz argilosa, com: 
posição de quartzo e feldspato alterado. Observa-se no local que a 
seção mostra-se cortada por veios de quartzo, os quais mostram-se 
bastante cataclasados como conseqLiência de esforcas tectônicos 
que atuaram na área Nota-se, à medida que se caminha para sul, 
uma tendência na diminuição da granulometria dos sedimentos, 
passando a predominar metapelitos e filitos, onde estão bem evi
denciados, o acamamento original da rocha S

0 
N25°E, 60°SE, in

dicando serem estas rochas mais novas que os metaparaconglome
rados da Formação Engenho de Almeida ( 1965b) e neste caso cor
respondendo à subunidade pEc

5 
de Luz et alii (1980a). 

Após a última exposição de metapelitos e filitos da estação geo
lógica 4034/EG-133 (Fig. 1.32), nota-se outra variação litológica 
inclusive com reflexo em imagem de radar (Folha SD 21-Z-C), uma 
vez que onde afloram as rochas da subunidade pEc de Luz et alii 
(op cit ) tem-se uma quebra morfológica, visto que s~u relevo mais 
dissecado evidencia suas estruturas planares (foliacões) mais acen
tuadas, contrastando com a superfície mais aplain~da nos novos li
tótipos aflorantes. A partir desta região verifica-se num trecho apro
ximado de 1 7 km uma certa constância no tipo de rocha aflorante 
desta área São filitos conglomeráticos, bastante alterados com co
res vermelhas, manchas brancas e amarelas e nos tons cinza
esverdeado quando menos alterados, matriz síltico-arenosa nitida
mente orientada, evidenciando uma foliacão provável S N35 o E 
57 o NO Inclusos na matriz são dominant~s os clastos d~ quartzo: 
de dimensões bastante reduzidas com tamanho variando entre 
grãos de areia média a grânulos e litoclastos de metarenitos e quart
zitos Sua distribuição bastante homogênea neste trecho tem conti
nuidade até a estação geológica 4034/EG-130 (Fig. 1.28). Tam
bém são observadas neste pacote sedimentar levemente metamor
fizado intercalações subordinadas de filitos prateados À semelhan
ça de todas as rochas que pertencem ao Grupo Cuiabá são freqüen
tes os dobramentos apertados em formas de anticlinais e sinclinais 

Este horizonte corresponderia à subunidade (pEc6 ) de Luz et a!ii 
(1980a). 

Após esta seção geológica o Grupo Cuiabá apresenta-se reco
berto por uma capa laterítica até as proximidades da fazenda Umua
rama, dificultando mais uma vez o relacionamento estratigráfico en
tre aquela unidade anterior e uma nova que se inicia na estação geo
lógica 4034/EG-129 (Fig. 1 .28) e cuja extensão vai até Cuiabá, 
num trecho aproximado de 33 km Nesta região tem-se uma se
qüência de metassedimentos constituídos por várias intercalações 
de metaconglomerados, metarenitos, filitos conglomeráticos e fili
tos, com predominância dos filitos. Os metaconglomerados 
mostram-se com cores cinza-esverdeado quando menos alterados, 
matriz síltico-arenosa nitidamente orientada, possuindo clastos pre
dominantes de quartzo. Os metarenitos são finos a médios, com 
matriz argilosa, muito alterados, composição quartzo e feldspato al
terado Os filitos são de cores cinza-prateado, vermelha e amarela 
quando mais alterados, e apresentam-se localmente estratificados 
e com acamamento original S0 N58 ° E, 38 o NO e com planos de fo
liações 5 1 N25°0, 20°NE e S2 N65°E, 60°NO Estes filitos vol
tam a aflorar já perto do trevo rotatório de Cuiabá, onde suas cores 
são marrom, vermelha e amarela, superfícies sedosas por vezes pra
teadas, folia da na direção N 56 o E, 54 o NO e cortada por veios de quart
zo Já em Cuiabá, em frente ao posto Concórdia, próximo da ponte 
sobre o rio homônimo, observam-se novamente várias intercala
ções entre filitos, cinza-esverdeado e amarelado, e metarenito verme
lho-amarelado, fino a muito fino, tendo na composição mineralógi
ca quartzo e feldspato alterado. Neste pacote bons exemplos de do
bramentos em anticlinais e sinclinais são identificados, e localmente 
conseguiu-se medir um destes dobramentos, cujas medidas dos 
flancos apresentam direção N45 o E com mergulhos de 54 o para NO 
e 32 o para SE, com seu plano axial apresentando as seguintes me
didas: N35°E, 62°SE, indicando o direcionamento daquele esforço 
em direção ao craton situado a oeste. O conjunto litológico acima 
descrito corresponderia à subunidade pEc 5 de Luz et a!ii ( 1980a). 

Para uma melhor compreensão das diversas variações litológi
cas propostas por Luz et alii ( 1980a) nas seções perpendiculares às 
foliações e ao acamamento original das rochas pertencentes ao 
Grupo Cuiabá outro bom perfil geológico é o realizado entre Cuiabá 
e Rosário Oeste, através das rodovias estaduais MT-400/01 O. Nes
tas estradas observa-se em parte a continuidade física mais para 
leste daquelas rochas encontradas na rodovia federal BR-364 As
sim é que logo após o trevo das estradas que demandam a Cáceres, 
Campo Grande e Rosário Oeste, inicia-se o perfil geológico da rodo
via estadual MT-400; nesta região tem-se às proximidades do cór
rego Ribeirão uma seqüência de rochas metamórficas constituída 
por filitos e filitos sericíticos, cinza-claro-esverdeado a escuro, niti
damente orientados com atitude N 50 o E, 1 5o NO correspondendo 
ao acamamento original da rocha Intercaladas nestes são freqüen
tes camadas de metarenitos conglomeráticos, cinza-esverdeado, 
composição quartzo-feldspática e metaconglomerados com matriz 
síltico-arenosa, na qual estão inclusos clastos de quartzo e feldspa
to alterado em pequena percentagem. É interessante observar que 
nos 1 O km que se seguem até a estação geológica 4034/EG-11 
(Fig. 1 28), localizada no rio Bandeira, as rochas que afloram no 
Grupo Cuiabá apresentam como tônica frequentes intercalações 
entre metaconglomerados, metarenitos e filitos, muitas vezes repe
tidas em vários ciclos sedimentares de autênticos ritmitos. Entre
tanto, observa-se que entre estas litologias são os filitos cinza a 
cinza-escuro as rochas dominantes deste pacote Também estão 
presentes neste trecho ocorrências subordinadas de filitos conglo
meráticos, mais freqüentes à medida que se aproxima do rio Bandei
ra. Nestas rochas são muito conspícuas duas foliações com direção 
geral N40°-50°E e mergulhos ora para noroeste provável S2 e ora 
para sudeste neste caso 5

1
, também ocasionalmente e principal

mente nos metapelitos é comum ainda a preservação do acama
mento original da rocha com predominância para noroeste. Estrutu
ralmente, como toda rocha do grupo em estudo, são notórios os 
seus dobramentos em anticlinais e sinclinais, muitos deles eviden
ciando as vergências destes dobramentos no sentido de noroeste o 
mais marcante e o outro no sentido contrário Estas rochas pelas 
características observadas, muito se assemelham àquelas encon
tradas na BR-364 e englobadas no que corresponderia à subunidade 
pEc

5 
d,e Luz et alii (1980a). 
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No rio Bandeira já se observa a mudança para outro tipo litológi
co caracterizado por fi li tos conglomeráticos, com uma matriz argilo
sa, nitidamente orientada, foliação S2 N50°E, 40°NO, cor cinza 
com tons amarelados; ao longo da xistosidade da rocha estão pre
sentes clastos desde grânulos a seixos de quartzo Esta rocha 
mantém-se aflorando com uma certa homogeneidade em sua com
posição e na chácara São Francisco, 4034/EG-1 3, surgem nova
mente, em excelente exposição, mais uma vez os filitos conglome
ráticos, em cor rósea, com matriz argilosa, micáceos, nitidamente 
orientados e evidenciando o acamamento original da rocha S0 
N4 7 o E, 40 o NO e uma foliação provável S2 N45 o E, 60 ° NO Como 
clastos estão presentes e com grande predominância grânulos e sei
xos de quartzo e litoclastos de quartzitos e metarcóseo com dimen
sões maiores, atingindo até 7 em 

Observa-se que estes filitos conglomeráticos têm continuidade 
física até a estação geológica 4034/EG-14 (Fig 1 . 28) e neste local 
é evidente a presença de veios quartzosos bastante cataclasados, 
consequentes de prováveis falhamentos regionais; a partir daí surge 
nova variação litológica constituída por metaparaconglomerado 
cinza-esverdeado, matriz síltico-arenosa calcífera constituída por 
minerais micáceos nitidamente orientados, evidenciando uma folia
ção metamórfica na direção N48 o E, 50 o NO. Ao longo da xistosida
de estão presentes grãos de quartzo e feldspato com dimensões de 
areia média, grânulos e seixos, mal retrabalhados e muitas vezes es
tirados como conseqLiência de esforços tectônicos; litoclastos são 
constituídos por quartzitos, metarenitos e calcários Estas rochas 
estão bem expostas no rio Machado com dois planos bastante dis
tintos, um correspondendo ao acamamento original da rocha S0 
N35 ° E, 40 o NO e outro à foliação da mesma, provável S2 N35 ° E, 
55 ° NO; neste afloramento os clastos (litoclastos) são de dimen
sões que atingem até os parâmetros de blocos 

É importante salientar que esta região corresponde ao nariz sul 
da estrutura dobrada de Guia e que segundo o mapa geológico do 
Projeto Coxipó, de Luz et alii ( 1 980a), corresponderia a uma si neli
na I normal Entretanto, as relações de campo evidenciando o aca
mamento original (S0 ) mais inclinado que a foliação daquela rocha in
dicam aquele flanco da dobra como de caráter inverso, neste caso 
tratando-se de uma sinclinal invertida. Também ressalva-se aqui 
que o aparecimento dos metaparaconglomerados parece indicar o 
início de um novo ciclo sedimentar, visto que as rochas que afloram 
no trecho anterior mostram-se com condições energéticas dentro 
de seu ambiente de sedimentação inferior àquelas que lhe estão so
brepostas e condicionaram a deposição daqueles metaparaconglo
merados. Estes dois conjuntos litológicos correspondem respectiva
mente às subunídades 6 e 7 de Luz et alii (1980a). 

Ainda na sinclinal invertida de Guia (Figs 1.33, 1 34) verifica-se 
que em ambos os flancos estão presentes os metaparaconglomera
dos do córrego Machado, e à medida que se caminha para o centro 
da estrutura nota-se uma diminuição granulométrica acentuada en
tre as rochas que a compõem. Ass·lm é que sobre os metaparacon
glomerados desenvolve-se uma espessa seqüência de metapelitos 
constituídos por metassiltitos grafitosos, dolomitos cinza-claro e 
calcário cinza a preto, estes normalmente situados na parte mais 
central da estrutura As boas exposições dos calcários e dolomitos 
são observadas na Caieira Nossa Senhora da Guia em fase de lavra, 
mostrando todo o seu comportamento estrutural. Nesta região são 
nítidos os dobramentos em sinclinais e anticlinais, cujos planos 
axiais de seus dobramentos indicam uma direcão de esforco de no
roeste para sudeste Na seqüência carbonatada é comu'm a pre
senca de brechas intraformacionais· (Est. 1.V B) e de dolomitos oolíti
cos; algo arenosos. Os calcários comumente cinza a preto estão 
freqüentemente cortados por veios de calcita. 

Esta relação litoestratigráfica levou Dardenne ( 1980) a pensar 
nos sedimentos do Grupo Cuiabá como uma seqLiência de turbiditos 
marinhos de origem glacial e neste caso constituindo um equivalen
te lateral da Formação Puga (tilito); a posição dos calcários de Guia 
seria utilizada como argumento favorável a esta hipótese, visto que 
estes repousam sobre um paraconglomerado muito semelhante ao 
tilito da Formação Puga. 

Por outro lado, Luz et alii ( 1980a) caracterizaram as rochas de 
Guia como mármores calcíticos e dolomíticos, margas e filitos seri
cfticos, definindo-as como subunidade 8 (pEc

8
). Aqui mais uma vez 
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Fig 1 33- Perfil geológico da Sinclinal de Guia (Grupo Cuiabã) Folha SD 21-Z-C 

enfatiza-se que estas rochas ficariam melhor denominadas como 
Formacão Guia. Com relacão a esta subunidade os autores acima 
referid~s acreditam serem' as rochas mais novas dentro do Grupo 
Cuiabá na área do Projeto Coxipó, conclusão esta bastante viável, 
levando-se em consideração a estrutura fechada de Guia e das repe
tições para norte e sul daquela região, bem como a origem tectônica 
diferente das rochas pertencentes ao Grupo Alto Paraguai 

Bordejando a sinclinal invertida de Guia, estrutura bem eviden
ciada em imagem de radar (Folha SD.21-Z-C, Fig. 1 .34), observa
se que os metaparaconglomerados têm extensão ao longo da MT-
01 O limitada entre poucos metros a sul do rio Machado e o municí
pio de Guia. É bom ressaltar que estes metaparaconglomerados cor
respondem à subunidade 7 de Luz et alii ( 1980a). 

Logo após a localidade de Guia surge nova variação litológica 
pouco antes do ribeirão Taquara. A rocha mostra-se muito alterada, 
cor cinza-amarelado com tons avermelhados, matriz arena-argilosa 
com seus minerais micáceos bem orientados evidenciando a folia
ção metamórfica da rocha na direção N45 o E com mergulho de 50 o 
para noroeste. Distribuídos ao longo da xistosidade da rocha são 
freqüentes clastos de quartzo e feldspato alterado com dimensões 
desde bem reduzidas até seixos. A rocha mostra-se bastante fratu
rada nas direções N30°0 e vertical; N35°E, 75°SE e N50°E, 
7 5o SE. A distribuição destes fi li tos conglomeráticos nesta região é 
bastante restrita ao longo da estrada num trecho aproximado de 4 
km, visto que já na estação geológica 4034/EG-18 (Fig. 1 .34) co
meçam aparecer outras variações litológicas, constituídas por fi li tos 
sericíticos, cinza-róseo. No local a rocha mostra-se sucessivamente 
dobrada em sinclinais e anticlinais assimétricas. Em uma dessas do
bras foram medidas nos seus flancos o acamamento original S0 
N30°E, 67°SE com uma foliação N28°E, 75°NO e no outro com
ponente S

0 
N40°E, 25°NO e S N45°E, 45°NO. 

A seqüência tem continuidade em direção norte com repetidas 
intercalacões de metarenitos arcoseanos, metaconglomerados e fi
litos cinz~-escuro, onde são visíveis ainda a preservação do acama
mento da rocha, cuja atitude é S0 N55°E, 70°NO e da foliação S1 
com atitude N43 ° E, 70 o SE. 

Quando se atinge o rio Tucum 4034/EG-30 (Fig. 1.32) têm-se 
no leito deste e em suas margens belos exemplos de acamamento 
gradacional, constituídos por metaconglomerados e metarenitos 
grosseiros Os metaconglomerados são constituídos por clastos de 
quartzo, chert, feldspato e litoclastos de quartzitos e calcário, estes 
com formas desde angulosos a bem retrabalhados Sobre os meta
conglomerados têm-se metarenitos grosseiros a conglomeráticos, 
cor cinza-esverdeado. É interessante observar que a superfície ba
sal do metaconglomerado é sinuosa e côncava lembrando estrutu
ras de preenchimento de canal. Também neste afloramento são níti
das as relações de campo entre o acamamento original da rocha S0 
N35°E, 67°SE e a foliação da rocha S1 N50°E, 60°NO, indicando 
a presença de um dobramento com flanco invertido Após 400 m 
do rio Tucum, observam-se novamente afloramentos dP. filitos. mP.
tassiltitos e metarenitos, cor Cinza-esverdeado e vermelha, nitida
mente estratificados evidenciando o acamamento original da rocha 



s N40 o E, 66 o SE; a foliação bastante conspícua tem medidas 
N%0°E, 76°NO 

No trecho localizado entre o rio Tucum e o rio Baús, o Grupo 
Cuiabá acha-se recoberto por uma capa laterítica, e só no rio Baús é 
que os metamorfitos deste grupo voltam a aflorar. Aí têm-se nova
mente metassiltitos cinza-esverdeado micáceos, nitidamente orien
tados. Ainda aqui mais uma vez observa-se a preservação do aca
mamento original da rocha S0 N4 7 o E, 1 O o SE e sua foliação S1 
N50 o E, 65 o SE. Observa-se que ainda por 4 km afloram rochas do
minantemente argilosas e na estação geológica 4034/EG-34 (Fig 
1 .32) a rocha tem cores de alterações róseo-avermelhadas com 
tons amarelos, já se observando mais uma vez a inversão de suas 
camadas passando agora suas rochas a mergulhar para oeste, 
com atitude S

0 
N50°E, 40°NO, e xistosidade S1 N55°E, 82 °SE. 

Este conjunto de rochas: metaconglomerados, metarenitos 
grosseiros, médios e finos, metassiltitos, filitos sericíticos e filitos, 
apresentam uma característica muito importante dentro do seu am· 
biente de sedimentação, pois constituem vários ciclos de sedimen
tação, evidenciando em certos locais verdadeiros ritmitos onde são 
nítidas as estruturas de acamamento gradacional Apresentam-se 
normalmente dobrados em anticlinais assimétricos, porém com im
portante domínio nos mergulhos de suas camadas para oeste, pare
cendo ainda fazerem parte do flanco oeste da Sinclinal de Guia, 
constituindo assim aquela estrutura provavelmente um grande sin
clinório. Outro fato importante observado para estas litologias é a 
correspondência com aquelas rochas encontradas na BR-364 entre 
as estações geológicas 4034/EG-137 e 4034/EG-133 (Fig. 1 32) 
correspondendo assim à subunidade 5 (pEc5 ) de Luz et alíi 
(1980a). 

Logo após a última exposição destas rochas têm-se novamente 
afloramentos dos mesmos metaparaconglomerados de Jangada, 
constituindo nesta região mais uma vez um conjunto de rochas 
"guia" para qualquer possível empilhamento litoestratigráfico den
tro do Grupo Cuiabá, de tão marcantes que são suas característi
cas. Nesta área sua identidade com aquelas rochas é denuncia
da pela cor típica de alteração das mesmas, marrom-escuro a arro
xeada. Constituem-se de metaparaconglomerados marrom-escuros 
a arroxeados, matriz síltico-arenosa, possuindo clastos com dimen
sões bem diminutas, em sua maior percentagem, sendo contudo 
observados litoclastos de rochas ígneas ácidas. Sua distribuição 
nesta região está restrita apenas a 1 ,5 km. Entretanto é possível 
que esta atinja um pouco mais, visto que em direcão a noroeste 
tem-se uma capa laterítica, que, além de mascarar 'provavelmente 
suas rochas, dificulta a sua relação de contato com as novas litolo
gias que surgem na estação geológica 4034/EG-33 (Fig. 1 .32); es
tá agora constituída por uma variação litológica local intensa, onde 
se destacam metaconglomerados, metarenitos, metassiltitos, fili
tos e filitos conglomeráticos. Estas litologias se intercalam frequen
temente em vários ciclos de sedimentação, verdadeiros ritmitos, 
bastante semelhantes às rochas que ocorrem na cascalheira do 9.0 

BEC. Os metaconglomerados possuem matriz sfltico-arenosa, niti
damente orientados evidenciando a foliação da rocha S

1 
N50°E, 

52 o SE; ao longo da xistosidade, estão presentes em abundância 
clastos de quartzo e feldspato com dimensões de areia média a sei
xos. Também são marcantes os fragmentos de rochas ácidas, bási
cas, quartzitos e metarenitos com os maiores alcançando até 70 
em de dimensão Estas rothas também estão bem caracterizadas 
no ribeirão Forquilha, constituindo uma seqüência formada por me
tassiltito cor cinza-escuro, onde a relação existente entre os ângu
los formados pela clivagem ardosiana S1 N35°E, 50°SE e o aca
mamento da rocha S

0
-N45 o E, 42 ° NO indica a presença da char

neira deste dobramento nestas imediações (Est. 1 VI A). Também 
pelas observações dos acamamentos originais destas rochas, 
conclui-se tratar-se de um conjunto de rochas mais velhas que os me
taparaconglomerados de Jangada, visto que naquela região tem-se 
na cascalheira do 9.0 BEC uma estrutura tipo anticlinal e as próxi
mas rochas que afloram após as exposicões do ribeirão Forquilha ao 
longo da estrada que liga Acorizal a Jangada constituem nada mais 
nada menos que uma continuidade física daqueles metaparaconglo
merados cinza-escuro-arroxeado que afloram em Jangada, e por
tanto correspondentes às subunidades 4 (pEc4 ) de Luz et alii 
( 1980a) e à Formação Engenho de Almeida ( 1965b) 

Ressalta-se que no presente trabalho desenvolvido pelo Projeto 
RADAMBRASIL, dentro de sua escala convencional 1:1 000.000, 
tornou-se difícil uma representatividade no mapa geológico da Folha 
em epígrafe daquelas unidades litoestratigráficas identificadas nos 
perfis geológicos executados ao longo das rodovias federal BR-364 
e estaduais MT-400/01 O, no trecho Cuiabá-Rosário Oeste, em 
virtude da carência de dados de campo em determinadas áreas, co
mo na região limitada entre as rodovias federais BR-364 e BR-070, 
porção noroeste de Cuiabá, bem como na extremidade sudeste da 
Folha SD.21-Z-C, região limitada entre a borda da Bacia do Paraná e 
a rodovia estadual MT-060; e nas metades sudeste e sudoeste, res 
pectivamente, das Folhas SD. 21-Z-A e SD. 21-Z-B, em região posi
cionada entre a Província Serrana e a borda da Bacia do Paraná. 
Diante de tais fatos, procurou-se no relato dos metamorfitos do 
Grupo Cuiabá estabelecer-se sempre que possível e coerentemente 
uma correlação com os conjuntos litológicos distintos entre si, e já 
separados em trabalhos anteriores 

Outros bohs perfis geológicos, todos situados a oeste de Cuia
bá, entre esta cidade e a serra das Araras, correspondem aos exe
cutados ao longo das rodovias BR-070, MT-060 e estrada vicinal, 
que liga a BR-070 à serra das Araras, passando pelas localidades: 
fazenda Rancharia, Seco, Gibu e cabeceiras do rio Sangradouro. 

Na BR-070 o perfil geológico que se inicia no entroncamento 
desta com a BR-364, e no trecho compreendido entre este entron
camento e o trevo da BR-070 e a rodovia estadual MT-060, mostra 
que os metamorfitos do Grupo Cuiabá são constituídos por vários 
ciclos de sedimentação formados por metarenitos, metassiltitos, fi
litos e localmente fnitos conglomeráticos. Muitas vezes estas litolo
gias mostam acamamentos gradacionais, semelhantes a ritmitos. 
Estas rochas se intercalam com freqüência e evidenciam estratos 
plano-paralelos normalmente dobrados em anticlinais e sinclinais, 
razão pela qual é comum a presença de suas camadas mergulharem 
ora para nordeste, ora para noroeste. Também é marcante em suas 
exposições a presença de uma ou duas foliações metamórficas bem 
evidenciadas pelo paralelismo de seus minerais micáceos, geral
mente orientados para N50 ° E. 

São características dos metarenitos a composição mineralógica 
quartzo-feldspática, a granulometria fina, média e grossa e as cores 
de alteracão nos tons vermelho e amarelo. 

Os filitos são comumente sericíticos, cor cinza-escuro e pratea
do, ocorrendo também as cores de alteração vermelha e amarela; 
apresentam-se nitidamente acamados, ora para noroeste S0 

N35°E, 30°NO, ora para sudeste S0 N60°E, 35°SE, fazendo par
te de pequenos dobramentos Pelas características apresentadas 
estas litologias assemelham-se bastante àquelas descritas por Luz 
et alii (1980a), para a subunidade 5 (pEc 5 ). 

É interessante notar que à medida que se aproxima do trevo das 
rodovias MT-060 e BR-070, verifica-se uma nova variação facioló
gica dentro do Grupo Cuiabá e assim na estação geológica 
4034/EG-04 (Fig. 1.28). localizada às proximidades daquele trevo, 
surgem as primeiras exposições de filitos conglomeráticos, com 
matriz argila-arenosa, nitidamente orientada S1 N40 ° E, 35 ° NO, ao 
longo da qual são freqüentes grânulos e seixos de quartzo, e frag
mentos de rochas (metarenitos) cujos tamanhos atingem até 30 em 
de diâmetro. Normalmente estas rochas acham-se cortadas por 
veios de quartzo. Nesta região observa-se na imagem de radar uma 
superfície lisa, aplainada, correspondendo a uma capa de lateriza
ção que dificulta freqüentemente um melhor entendimento do com
portamento litoestratigráfico deste grupo, visto que se tornam mui
to escassos seus afloramentos em grandes distâncias, levando-se 
em consideração que estas rochas sofreram pelo menos três fases 
de dobramentos. Deste modo a próxima exposição dos metamorfi
tos do grupo em estudo só volta a ocorrer na BR-070, na região da 
fazenda Bom Jardim. São filitos de cores variegadas, róseo
avermelhadas e cinza-prateado, sericíticos, nitidamente acamados 
S0 N40°E, 30°NO e foliados nas direções S2 N40°E, 52°NO? e 
S3 N40 ° E, 48 o SE? Após 3, 7 km, na cantina do Bento Pires, estas 
rochas já se mostram conglomeráticas, com seixos de litoclastos 
que atingem até 5 em, constituídos de quartzitos e metarenitos 
feldspáticos, e clastos de quartzo. Intercalados nestes filitos con
glomeráticos, é comum a presença de filitos cinza-prateado, com 
nítidas foliações s2 N40° E, 46 °NO? e s3 N30° E, 67 o SE? e meta
renitos arcoseanos, granulometria fina e grossa, conglomeráticos 
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Fig. 1. 34 - Grupo Cuiabá. Sinclinat da Gula. Discordância angular e erosiva entre os sedimentos da Baoia do Pare11é (formaçOes: Furnas ISDf). Botucatu tJKbj e Bauru tKIJ)) e os meta· 
morfitos do Grupo Cuiabá lpEcbl. OestaqÜe para a sinclinal invertida de Guia. Folha SD.21-Z-C. 

Esta sucessão de litologias é uma tônica observada desde o entron
camento das rodovias MT-060 e BR-070 até o trevo da BR-070 
com uma estrada vicinal. à direita, que demanda as cabeceiras do 
rio Sangradouro, localizada à entrada para fazenda Pai Caetano. 
Nesta estrada, à semelhança da anterior, também verificou-se que 
as rochas do Grupo Cuiabá guardam grande semelhança com as 
descritas anteriormente; neste aspecto observa-se que a primeira 
exposição de seus constituintes litológicos, ainda naquele trevo, es
tá representada por filitos cinza-esverdeado com foliações S2 
N50•E, 30°NO? e s3 N32°E, 30°SE? Após 4 km óesta região 
surgem outros afloramentos de filitos cinza-esverdeado com inter
calações de metarenitos muito finos, cataclasados, provavelmente 
ligados à zona de falha. No rio Pari estas rochas mostram cores 
cinza-escuro finamente estratificadas evidenciando o acamamento 
original S0 N52°E, 41 •NO e uma foliação N50°E, 45°NO. 

Outro tipo litológico freqüentemente encontrado dentro deste 
.;onjunto são os metassedimentos psamlticos. Na estação geológi
ca 4034/EG-96 (Fig. 1 .281 é marcante a presença de intercalações 
de metaconglomerados, com matriz arenosa, possuindo na fração 
rudácea seixos de quartzo, filito e feldspato alterado, e metarenito 
fino a médio, tendo em sua composição quartzo e feldspato. 

As variações faciológicas encontradas nesta subunidade são es
tupendas. pois em afloramentos com apenas 2 km de extensão são 
marcantes as variações destes metaconglomerados a filitos. carac
terlsticas estas muito semelhantes a ambientes ligados a correntes 
de turbidez. Estas alternativas se repetem até o córrego Brumado, 
onde novamente aparecem aqueles metaparaconglomerados tlpi
cos da região de Jangada, possibilitando assim mais uma vez um 
posslvel empilhamento estratigráfico entre as litologias que lhes 
bordejam; dentro deste racioclnio e associando-se às característi
cas das rochas encontradas desde o trevo entre as rodovias MT 
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060 e BR-070 e o córrego Brumado, parece que este conjunto de 
rochas reúne caracterlsticas muito semelhantes às encontradas na 
cascalheira do 9 .0 BEC. ou seja, a subunidade 3 (pEc3 ) de Luz et alii 
( 1980a). Entretanto é bom salientar que os dados obtidos neste 
perfil geológico são mais interpretativos, em virtude da distribuição 
espacial das estações geológicas estudadas estarem bastante es
paçadas num conjunto de rochas dobradas e redobradas, dificultan· 
do sobremaneira um real empilhamento estratigráfico. 

A partir da pequena exposição dos metaparaconglomerados do 
córrego Brumado, surge em direção à serra das Araras novo tipo li
tológico. Trata-se de uma rocha de cor cinza-esverdeado, matriz 
slltico-arenosa, nitidamente orientada S 1 N25 ° E, 51 •se ou S2 
N30°E, 72 ° NO. Ao longo da xistosidade são freqüentes clastos de 
quartzo e feldspato alterado e litoclastos de rochas ácidas e bási
cas, normalmente com distribuição bem mais espaçada do que a 
fração rudácea encontrada para os metaparaconglomerados da re· 
gião de Jangada. Talvez esta seja uma das raz11es para sua identida
de como uma outra unidade litoestratigráfica. Normalmente estas 
rochas são classificadas como filitos conglomeráticos. algumas ve
zes com presença de seixos pingados. Este conjunto tem muita se
melhança com as rochas encontradas após a Falha das Araras em 
direção a Rosário Oeste, e cor respondendo portanto à subunidade 7 
(pEc71 de Luz et alii (1980al. 

Como já observado anteriormente, algumas áreas no domlnio do 
Grupo Cuiabá ficaram carentes de trabalhos de campo em virtude 
da própria escala do presente mapeamento ( 1: 1 .000.0001. impos
sibilitando assim uma maior visualização de seu comportamento es
tratigráfico, principalmente no extremo sudeste e metade oeste da 
Folha SD.21·Z·C. Salienta-se entretanto que Luz et aliil1980a) ain· 
da identificaram uma subunidade 2 (pEc2) na descida da serra do 
Buriti, na porção sudoeste daquela Folha, constituída de metareni-
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tos arcoseanos, metarcOseos verde-escuros a pretos, filitos cmza 
escuro, localmente grafitosos e intercalaçOes de metarenitos e len· 
tes de mârmores calcít icos: por outro lado os mesmos autores con
sideraram md1visos os quartzitos. metarenitos, filitos e filitos con
glomeráticos que afloram na Folha S0.2 1·Z·C, no extremo sudeste 
e borda da Bacia do Paraná . 

Com relação aos outros conjuntos litológicos que afloram nos 
domfnios das Folhas S0.21 ·Z·A e S0.21 ·Z·B. pouco se pode dizer. 
visto terem sido aquelas regíOes multo pouco estudadas, e suas es· 
taçOes geológicas dístribufdas aleatoriamente impossibilitarem 
qualquer empilhamento estratigráfico. Entretanto algumas de suas 
rochas podem guardar caracterlsticas semelhantes com algumas 
das identificadas nos perfis geológicos da BR-364 e MT-01 O. Oen· 
tro deste aspecto nota-se nos domlnios da Folha SO. 21 ·Z·A , entre 
a Falha das Araras e Rosário Oeste na rodovia MT -01 O entre Rosá· 
rio Oeste e o limite sul da mesma, um conjunto constituldo predomi
nantemente por metaparaconglomerados e filitos conglomerâticos 
muito alterados, com cores de alteração nos tons vermelho, amare· 
lo, róseo, marrom-escuro e cinza-esverdeado quando mais altera
dos, matriz slltico-arenosa, possuindo na fração rudâcea clastos dO· 
minantemente quartzosos, com dimensOes bem diminutas variando 
entre areia média e grânulos. Também são freqüentes os litoclastos 
de quartzitos, metarenitos, calcários e rochas ácidas e básicas, pos
suindo formas e tamanhos variados, com os maiores atingindo di· 
mensOes de até 30 em. Intercalados nesta seqüência são freqüen
tes camadas de metarenitos cinza-esverdeado, localmente possuin
do mi'croestratificação cruzada e metassiltitos. No conjunto as ro· 
chbs mostram-se dobradas em anticlinais e sinclinais simétricos e 
assimétricos, muito bem evidenciados às proximidades de Rosério 
Oeste onde as medidas dos flancos de um destes dobramentos, 50 
N4 5° E, 65 ° NO e s0 N 52 ° E, 33 ° SE, indicam a direção do esforço 
de sudeste para noroeste. Também aqui mostram uma foliação mui-

to conspícua na direção N40°·50°E e mergulhos variando de 35° 
a 70° para sudeste. Normalmente estas rochas estão cortadas por 
veios de quartzo com disposição d iscordante ao seu plano de xistO· 
sidade. 

Este conjunto mostra caracterlsticas semelhantes às encontra
das na BR-364, entre a Falha das Araras e Rosârio Oeste, indicando 
portanto uma continuidade flsica daquelas litologias. para além d& 
margem esquerda do rio Cuiabá. Este fato é comprovado na esta· 
ção geológica 4034/EG-49 , através da mudança brusca destas fito· 
fogias, para os metaparacongfomerados tlpicos da região de Janga· 
da. 

Este contato está nitidamente caracterizado tanto em imagem 
de radar como no campo, dev1do à presença de um grande falha· 
menta da direção geral N4 5 ° E com mergulho de 28 • para sudest e 
(Fig. 1.35). A partir deste falhamento, em direção a sul. observa-se 
que a subunidade 4 (pEc ) de Luz et alii (1980a) ou Formação En
genho de Almeida ( 1965b) estão bem carac terizadas na região si
tuada a nordeste da localidade Arruda; na região da fazenda Manm
bondo ocorrem pequenas elevaçOes constituidas por metaparacon
glomerados cor cinza-arroxeado, matriz slltico-arenosa. possuindo 
na fração rudácea clastos de quartzo com dimensOes de areia média 
a granulas e fragmentos de rochas das mais variadas litologias (gra
nitos, diabâsios, quartzitos e calcárlosl. É interessante observar que, 
embora as rochas pertencentes às subunidades 4 e 7 de Luz et alii 
( 1980a) sejam descntas como meta para conglomerados, verifica· 
se, -como diferença entre as duas litologias, que nas rochas ne . IAI'l

gada os clastos de quartzo são bem menos abundantes do que os 
da subunidade 7 . Em contrapartida os litoclastos são bem mais va
riados do que na subunidade 7 , onde normalmente predom1nam 
fragmentos de metarenitos e quartzitos. 

Aínda intercalados nos metaparaconglomerados, a nordeste de 
Arruda são freqüentes camadas de metarcóseo, cinza-arroxeado, 
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f lg 1 .35 - Falha das Araras. As poctos mortoes1ru 1ura•s do Grupo Cu•ab$, com riosHl QuOs para a talha de em punên das Ar arat. r., Stnchnal do Mtmose. 
Folha 50.2 I ·Z·C. 

ferruginoso, granulometr1a fina, média e grossa. Localmente estas 
rochas mostram-se bastante silicificadas, e até mesmo brechadas, 
evidências tlpicas dos falhamentos que afetaram esta região. Ainda 
n~sta reg1êo é notével a presença de uma estrutura dobrada normal, 
assimétrica. Trata-se da Smclinal de Mimosa (Fíg. 1.351. cujo nú 
.:leo é constituldo por metassiltitos e filttos pretos grafttosos À me
dida que se caminha para a borda norte, verifica-se um aumento na 
granulometrta das mesmas, visto que em sua porção mais externa 
afloram metarenitos finos. médios e grossos, de composição quart
zo a feldspato alterado. os quais se Intercalam com metaparacon
glomerados semelhantes aos de Jangada, indicando nessa região 
uma passagem gradacional entre estas seqüências metassedimen
tares. Estas rochas mostram-se interacamadas e em seus flancos 
leste e oeste forRm ohticiRs respec:rivRmAnre A~ Sf'!Quintes medidas· 
S0 N22°E, 22°NO eSQ N40°E, 51 °SE 

Já a complementaçao do perf1l geológico pelo outro flanco da 
S1ncltnal de Mimosa, ma1s precisamente na reg1ão da fazenda Mu
tum. mostra novamente os mesmos mataparaconglomerados do 
flanco norte daquela estrutura. e num trecho de 1 O km são frequen
tes as Intercalações de metaparaconglomerados de cor cinza
arroxeado, matnz slltico-arenosa orientada S1 N58°E, 70°SE, pos
suindo clastos domtnantemente de quart10 e lttoclastos das mais 
variadas lttolog1as, ttp1camente semelhantes às rochas encontradas 
no povoado de Jangada. Sua cont1nu1dade ffsica é nltida até o ribei
rão Mutum. onde em forma de lajetro constituem pequenas corre
deiras. Nesta região possu1 cor cinza-chumbo, matriz slltiCO· 
arenosa, orientada SJ N52°E, verticaHzeda. os clastos variam des
de grilos de areia mé ia a granules e silo dominantemente constitui
dos de quartzo; jê os litoclastos chegam até matacOes e são de gra
nitos, calcêrios, quaruitos, metarenitos e filltos. A partir do ribeirl!o 
Mutum até alcançar-se a borda da Bacia do Paraná, observa-se uma 
sucessilo de metassiltitos e metarenitos finos argilosos. em cores 
cinza-esverdeado, rósea com tons amarelo e avermelhado e veios 
de quartzo. com interca!açOes de metaparaconglomerados tlpicos 
de Jangada. ~ Interessante observar nesta regilio que estas rochas 
mostram também suce3stvos dobramentos em anticlinais e sinc1i
naiS. Alguns destes são de caráter mverso. nitidamente observados 
pela relaçilo existente entre o acamamento orig1nal dominantemen
te para oeste e com valor maior que o da follaçilo da rocha para su~ 
deste. A1nda nesta rel}ião são belos os exemplos de lalhamentos e 
pequenos dobramentos semelhantes a kmk·Danas, normalmente lo
calizados às prox1mídades da borda da Bacia do Paraná. 

Nos domlnios da Folha 50.21-Z-B, também a carência de dados 
de campo dificultou sobremaneira uma melhor visualização do com
port~mento estratigráfico de seus constituintes litológicos. Isto 
deveu-se a que os perfts geológicos realizados transversalmente ao 
grande lineamento geral N70 °-80 ° E dos metamorfitos do Grupo 
Cu1abá, reflexos das foliaçOes metamórficas e também dos próprios 
acamamentos de suas rochas, acham· se mu1to espaçados com dis· 
tancias superiores a 25 km. Entretanto, mesmo assim ainda se ob-
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servem algumas identidades litológicas semelhantes. Deste modo. 
os perf1s geológicos realizados na dtreçlio norte-sul, ao longo da es
trada da fazenda Corrente Verde e a rodovia estadual MT -140, 
mostram que na primeira, entre a borda da Bacia do Paraná e o r10 
Manso. e na segunda, entre Nova Bras1landia e um pouco a norte do 
ribetrêo dos Cavalos, suas rochas silo dominantemente const1tufdas 
por metaparaconglomerados com cores variagadas de alteraçOes, 
nos tons marrom, amarelo, róseo e quando menos alterados ctnza
esverdeado; matriz slltico-arenosa ou areno-siltosa, às vezes cslclti· 
ca, perfazendo mais de 60% da rocha. A fração rudácea é constitui
da por clastos de quartzo e feldspato, e litoclastos de quartzito, gra
nito, rocha básica e calcêrio. este último com presença ma1s subor
dinada. Toda esta f ração conglomerática apresenta formas e tama
nho~: vRriedos entre granulas. seixos e blocos, com os maiores atin
gindo dimensOes ent re 1 5 e 20 em. Intercalados nestes meta para
conglomerados é comum a presença de metarg11itos ou metassiltl
tos, e com aumento gradativo, il medida que se aproxima do nbel· 
rão dos Cavalos. 

Após o ribeirão dos Cavalos. na rodovia MT-140. na estrada de 
fazenda Corrente, em dtreção à serra Azul. observa-se uma nova su
cessão de rochas constituldas por metaparaconglomerados, metas· 
silmos e ardósias. Estas lttologias normalmente se Intercalam e co
mumente, próximo da Provfncía Serrana, nota-se uma dominãncia 
dos metapelitos. Os metaparaconglomerados apresentam matriz 
slltico-arenosa, nitidamente orientada na direçilo N70°-80°E, pos 
suindo clastos cons t1 tuldos predom1nantamente de quartzo· e felds
pato com dimensões bastante reduzidas entre grãos de areia média, 
seixos e granules; os litoclastos com maior freqüência são de quart
zitos e metarenitos, sendo os da rochas ácidas e básicas menos fre
qüentes em relação aos encontrados na rodovia MT-1 40 entra No
va Brasilllndia e o ribeirão dos Cavalos 

As ardósias têm coloraçilo marrom-avermelhada, de um modo 
geral, entretanto também silo encontradas nas cores creme, cinza
amarelado e esverdeada; mostram-se finamente la minadas e dobra
das em anticlinais e sínclinais e localmente silo nltidas as medidas 
de seus flancos, S0 N65°E, 25°NO eSQ N65"E, 10°SE, eviden
Ciando ass1m a direção do esforço tectOn1co no sentido de sudeste 
para noroeste. Apresentam em sua compos1çilo mineral6g1ca, além 
dos componentes argilosos. palhetas de mica (sericita) e dissemina
çilo da argila caulinizada e ímpregnaç!io de material caroonoso a fer
ruginoso. formando pequenas camadas, oastante lit1fk:adas, de as
pecto cangueficado. 

Com relaçilo ao posicionamento estratigráfico destes dois con 
juntos litológ1cos distintos entre si é posslvel que aqueles metapara
conglomerados que afloram entre Nova Bras1lãndia e no rio dos Ca
valos correspondam a uma continuidade flsica daqueles encontra 
dos na estrada da fazenda Corrente entre a borda da Bacia do Para 
né e um pouco a norte do no Manso. Pelas caracterlst1cas assoma
das por estas rochas, parece provável que pela sua pos1ç!o geográ
fica elas constituam um prolongamento para nordeste daquelas ro-



chas encontradas em Jangada. Em contrapartida, o outro conjunto 
de rochas encontrado entre o ribeirão dos Cavalos e a Província Ser
rana também poderá representar em parte o prolongamento para 
nordeste daquelas encontradas entre a Falha das Araras e Rosário 
Oeste. 

Ainda nesta região é interessante observar que à medida que se 
aproxima da serra Azul, observa-se, logo após os afloramentos de 
metaparaconglomerados da estrada da fazenda Laranjal, a presença 
de calcários com dobramentos bastante apertados com estilo tectô
nico semelhante ao desenvolvido pelas rochas do Grupo Cuiabá, po
dendo assim estas rochas carbonatadas pertencer ainda a este gru
po. 

Por outro lado, as rochas que afloram na rodovia estadual MT-
338, no trecho compreendido entre a fazenda Santa Maria e a fa
zenda São Manoel, apresentam as seguintes características: nos 
primeiros 1 O km da estrada, cujo o rumo é quase leste-oeste, ocorre 
uma sucessão de metamorfitos constituídos por metarenitos cor 
róseo-avermelhado a bordô-claro, com tonalidades esbranquiçadas 
e amareladas, granulometria fina a grossa, tendo em sua composi
ção mineralógica quartzo, feldspato caulinizado e mineral micáceo 
(sericita). Intercalam-se com metaparaconglomerados cor cinza a 
avermelhada, matriz argila-arenosa calcífera, nitidamente orientada 
S1 N70°E, 25°SE, possuindo na fração conglomerática clastos de 
quartzo e feldspato, com dimensões de grânulos e seixos e litoclas
tos de quartzitos Após a inflexão da estrada para norte, nota-se 
uma variação faciológica, onde passam a predominar metapelitos 
(metargilitos e metassiltitos), em cores creme, bordô, com tonalida
de avermelhada, amarela e às vezes arroxeada; apresentam em sua 
composição mineralógica minerais argilosos e mineral micáceo (se 
ricita), com impregnação de óxido de ferro e material carbonoso. Es
truturalmente apresentam-se finamente estratificados e dobrados 
em pequenas si'lclinais e anticlinais, e um destes dobramentos, 
muito bem caracterizado pelas medidas de seus flancos s
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60 o NO e N80 o E, 50 ° SE, indica mais uma vez o sentido de um dos 
esforços que dobrou as rochas do Grupo Cuiabá, sendo este de su
deste para noroeste. Salienta-se, porém, que nesta região foi im
possível estabelecer-se uma possível correlação destas litologias 
com aquelas identificadas a oeste desta região. 

Para concluir os estudos das rochas do Grupo Cuiabá nos domí
nios da Folha SD 21-Z-B, destacam-se as estações geológicas es
tudadas na rodovia estadual MT-130, às proximidades de Parana
tinga, a cerca de 1 O km a norte do rio Culuene Nesta região têm-se 
talvez os mais belos exemplos do estilo de dobramentos dos meta
morfitos do Grupo Cuiabá. Estes constituem verdadeiros dobramen
tos em anticlinais e sinclinais suaves e apertados, assimétricos e 
com uma vergência geral para noroeste; representam típicos dobra
mentos em chevron (Est. 1. VI B), e suas litologias são constituídas 
por uma sucessão de metapelitos e metarenitos Os primeiros mos
tram cores variegadas predominando os tons vermelho e amarelo e 
são geralmente micáceos. Os metarenitos são de natureza quartzo
feldspática e granulometria bastante variada, desde fina a grossa. 
Com relação a este conjunto de rochas, infelizmente devido a sua 
distribuição bastante restrita nesta região, tornou-se difícil uma cor
relação com algumas das litologias já reconhecidas dentro do Grupo 
Cuiabá. 

1.2.2.6.6 - Origem e ambiente de sedimentação 

O comportamento litológico do Grupo Cuiabá, com mais de 
4.000 m de espessura e com uma imensa variação faciológica late
ral e vertical, com alternâncias rápidas entre sedimentos grosseiros 
e conglomeráticos, rochas pelíticas e em alguns locais com presen
ça de material carbonático, tem suscitado várias idéias e proposi
ções para sua ÇJênese. 

Dentro destes aspectos são vários os trabalhos que abordaram 
tão fascinante tema, que é a Evolução Geológica do Grupo Cuiabá 
Almeida ( 1964) deu sua primeira grande contribuição neste senti
do. Atribuiu pelas características sedimentares deste grupo um de
pósito acumulado em ambiente tectonicamente ativo, provavel
mente todo marinho e não vulcânico. Observou ainda Almeida (op. 
cit ) que as camadas de quartzito devem representar épocas de mo
derada quietude, enquanto que as seqüências cíclicas de metagrau
vaca e filito, qualquer que seja sua origem, representam épocas de 
máxima inquietação tectônica da bacia sedimentar, razões pelas 

quais atribuiu um ambiente de deposição para o grupo, antes em um 
miogeossinclfneo do que em um eugeossinclíneo. Concluiu afirmando 
que a ausência de camadas calcárias refletiria a inquietude tectôni
ca, e talvez um clima desfavorável à sua acumulação. 

É bom lembrar que ainda o próprio Almeida (1964). ao reconhe
cer o Grupo Jangada como uma unidade litoestratigráfica separável 
daquela pertencente ao Grupo Cuiabá, atribuiu-lhe uma origem 
glaciocontinental, acumulado como morai nas ou ainda como sedi
mentação fluvioglacial e glaciolacustre. Concluiu que vários está
dios glaciais provavelmente se sucederam, separados por fases in
terglaciais, representados por sedimentos psamíticos e pelíticos, 
testemunhados na seção da anticlinal do ribeirão Chiqueiro Grande. 

As características acima mencionadas foram ratificadas por Al
meida (1965b) quando mais uma vez reportou-se às rochas 
do Grupo Cuiabá, tipificando-as como depósitos de flysch, origina
dos por correntes de turbidez relacionadas com deslizamentos sub
marinhos havidos nos fundos instáveis do geossinclíneo. Concluiu 
portanto que a sedimentação do referido grupo processou-se em 
ambiente miogeossinclinal. 

Vieira ( 1965b), analisando a constituição litológica do Grupo 
Cuiabá, destacou principalmente a unidade média, constituída por 
pebbly-mudstone. A ausência de sedimentos de precipitação quími
ca (calcários e dolomitos), o grande conteúdo feldspático, bem co
mo a considerável espessura destes sedimentos aliada a uma pouca 
variacão lateral dos mesmos, levaram-no a admitir terem sido estes 
sedi~entos depositados em ambiente marinho, em clima frio 

Guimarães & Almeida ( 1 97 2) analisaram os seguintes conjuntos 
litológicos sequenciados da base para o topo: metaconglomerados 
e quartzitos; filitos e filitos ardosianos; quartzitos; metagrauvacas; 
metarcóseos; e finalmente metassedimentos periglaciais (Forma
ção Coxipó). Estes autores demonstraram que as quatro primeiras 
unidades estariam ligadas a um ambiente de deposição por corren
tes de turbidez, em virtude do caráter gradacional entre elas, indi
cando uma ritmicidade entre seus sedirr.sntos, aliados à ausência 
de estratificação marcante nas camadas mais espessas de meta
grauvacas e metarcóseos onde é freqüente a presença de blocos 
com até 35 em nos sedimentós mais finos; ratificaram um mecanis
mo de deposição tipo "corrente de turbidez". Por outro lado as ro
chas pertencentes à Formação Coxipó estariam ligadas a um am
biente periglacial. 

Olivatti ( 1976) admitiu uma sedimentação em ambiente eu
geossinclinal, baseado na descoberta de uma seqüência vulcanos
sedimentar, na região de Bom Jardim de Goiás, atribuída à base do 
grupo, segundo informação verbal de Costa & Fragomeni. 

Nogueira et alii ( 1978) analisaram a suíte litológica e os padrões 
estruturais exibidos pelo Grupo Cuiabá e atribuíram-lhe um ambien
te de geossinclinal. A presença de intercalações básicas caracteri
zou uma sedimentação da calha euÇJeossinclinal, em contraparti
da, a predominância de filitos e calcários, bem menos metamórfi
cos nas porções ocidentais da área de exposição desta unidade, 
com característica de sedimentação cte plataforma, confirmaria tal 
suposição e representaria os sedimentos depositados em uma calha 
miogeossinclinal. 

Dardenne ( 1 980). apesar de uma viagem muito rápida nos domí
nios de rochas pertenceiltes ao Grupo Cuiabá, teceu alguns comen
tários sobre a origem destas. Observou que o pacote sedimentar é 
constituído predominantemente por paraconglomerados e wacke, 
com arcóseos, folhelhos, argilitos, conglomerados e microconglo
merados. Estas variações granulométricas permitiram a Dardenne 
(op. cit ) interpretar esta seqüência como turbiditos marinhos de ori
gem glacial, devido a freqüência de seixos pingados em folhelhos, 
de seixos facetados pentagonais com depressões gouge, feições 
estas originadas pelo atrito durante o deslocamento da geleira. 

Luz et alii ( 1980a) abordaram com muita propriedade a origem e 
o ambiente de sedimentação do Grupo Cuiabá, e dentro das sete su
bunidades individualizadas dentro deste grupo, destacaram as su
bunidades 1, 2, 3, 5 e 6, que pelas suas características litológicas 
apresentam evidências de sedimentação tipo flysch. Esta corres
ponde a uma associação consangüíneà de sedimentos marinhos 
com predominância de grauvacas e folhelhos em seqüência rítmica, 
onde aparecem camadas de calcários, arenitos puros e conglomera
dos, sendo também notável a presença de folhelhos negros, hoje fi
litos grafitosos. Para estas subunidades, sugeriram um ambiente 
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marinho onde as instabilidades tectônicas deram origem às corren
tes de turbidez com conseqüentes fluxos de lama. Por outro lado, a 
existência de intercalações carbonáticas em quase todas as subuni
dades reflete períodos de estabilidade no ambiente de sedimenta
ção, com diminuição no suprimento de elásticos e substituicão gra
dual dos elásticos grosseiros por uma deposição pelltica. · 

Por outro lado, as subunidades 4 e 7 dos referidos autores são 
correspondentes às Formações Engenho de Almeida (1965b) e Co
xipó de Guimarães & Almeida ( 1972) como já referida anteriormen
te. Para estas, Luz et alii ( 1980a) atribuíram um ambiente de sedi
mentação glaciomarinha, possivelmente associada a grandes mas
sas de gelo flutuantes, argumentando para tal as seguintes caracte
rísticas apresentadas por aquelas rochas: 1) os metaparaconglome
rados apresentam variações faciológicas praticamente ao longo de 
toda sua faixa de exposição; 2) os clastos apresentam baixo grau 
de seleção e arredondamento muito variável, chegando a ter formas 
achatadas ou mesmo facetadas, suborientadas paralelamente à fo
liação 5 2 ; 3) matriz predominantemente síltico-arenosa e corres
pondente a mais de 60% da rocha; 4) são comuns rochas pelíticas 
com seixos associados aos para conglomerados; e finalmente o con
tato dos paraconglomerados com outras litologias que lhes estão 
sobrepostas parece ser concordante. 

Analisando-se todos os trabalhos acima referidos desde Almei
da ( 1964) a Luz et alii ( 1980a), nota-se uma certa cdrrespondência 
na maioria deles, para as determinações do ambiente deposicional 
da Formação Engenho de Almeida (1965b) e a subunidade 4(pEc ) 
de Luz et alii ( 1980a) e a Formação Coxipó de Guimarães & Almeid

4
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(1972) e a subunidade 7(pEc7 ) de Luz et a/ii (1980a). Todos 
atribuem-lhes uma manifestação glacial, salientando que pelas ca
racterísticas observadas por Luz et alii (1980a), também compro
vadas nos trabalhos de campo desenvolvidos pelo Projeto RADAM
BRA51L, parece mais viável que aquelas unidades litoestratigráficas 
estejam ligadas a uma sedimentação glaciomarinha. Acrescenta-se, 
aqui, nas observações feitas com o professor Dardenne da UnB, a 
presença de seixos pingados (dropstones) em folhelhos e seixos fa
cetados pentagonais com depressões tipo gouge, feições estas pro
vocadas pelo atrito durante o deslocamento de grandes massas de 
gelo. 

Por outro lado as seqüências sediment:ues constituídas por me
taconglomerados, microconglomerados, metarenitos grosseiros, 
metarenitos finos e médios, metapelitos e filitos, normalmente 
apresentam-se intercaladas, e em muitas seqüências constituem 
verdadeiros ritmitos, indicando um ambiente de deposição tectoni
camente ativo, e ligado provavelmente a correntes de turbidez As 
intercalações de material carbonático e pelítico indicam normalmen
te períodos de calmarias. 

Dentro de todas estas características, existe unanimidade em 
aceitar-se a primeira idéia, a dos sedimentos do Grupo Cuiabá den
tro de uma evolução clássica para geossinclinais, em fácies mio
geossinclinal ativa, Almeida (1964). Entretanto salienta-se aqui que 
as fases glaciais, embora individualizadas por aquele autor e coloca
das acima daquelas rochas do Grupo Cuiabá, parece mais viável 
que ainda pertençam ao Grupo Cuiabá como um todo, visto que es
tão muito bem caracterizadas por Luz et alii (1980a). e comprova
das nos presentes trabalhos de campo que as rochas da Formacão 
Engenho de Almeida ( 1965b) e subunidade (pEc

4
) de Luz et ~lii 

( 1 980a) apresentam contatos tanto para base como para o topo, 
com rochas metassedimentares pertencentes a fácies flysch indi
cando assim corresponderem aqueles metaparaconglomerados de 
Jangada fases glaciárias dentro da própria evolução miogeossincli
nal daquele grupo. 

1.2.2.6.7 - Petr09rafia 

Calcários - Macroscopicamente apresentam coloracão cinza
escuro a cinza-claro, ponteados às vezes de manchas brancas. Al
gumas amostras possuem coloração castanho-escuro. Geralmente 
são maciças e sem anisotropismo, podendo aparecer exemplares 
anisotrópicos A granulação varia de afanítica a fanerítica média. 
Em certos casos mostram aspecto algo brechado assim como po
dem apresentar-se secionados por veios de quartzo. Constituem-se 
essencialmente de carbonatos (calcita), em casos esporádicos pode 
ocorrer o quartzo. Ao microscópio exibem essencialmente textura 

86/GEOLOGIA 

microcristalina com raras variações para granular e policristalina. 
Constituem-se quase que totalmente de carbonatos recristalizados, 
por vezes entremeados e/ou cortados por porções e/ou veios de 
quartzo, quase sempre em textura de espuma e com freqüentes im
pregnações de opacos, de preferência ao longo das clivagens e nos 
contatos. Os carbonatos possuem formas que variam de anédricas 
a euédricas, com configurações poligonais bastante freqüentes nos 
tipos mais recristalizados (marmoritizados). O quartzo quando ocor
re é autigênico recristalizado, apresentando-se em grãos isolados, 
com formas que variam de anédricas a euédricas ou ocorrendo ain
da sob formas de veios e porções em meio aos carbonatos, com 
textura policristalina quase que constante. Ocorrem ainda muito ra
ramente algumas palhetas de sericita, clorita e grãos de feldspato 
autigênico. 

Nas brechas sedimentares são observados vários fragmentos 
angulosos de arenitos metamorfizados (metarenito) nos quais o 
quartzo apresenta-se sob a forma de agregados policristalinos típi
cos de textura de equilíbrio Por outro lado, nesta mesma rocha, 
verificam-se finos aleitamentos plano-paralelos (acamamentos) 
constituídos por alternâncias de níveis carbonáticos e quartzosos, 
caracterizando que ambos os níveis foram depositados em zonas de 
transição com flutuações de pH em condições neutras a alcalinas, 
tendo o potencial de oxidação (E h) oscilado de +O, 1 a + 0,2, o 
que vem ratificar a aplicação do termo brecha sedimentar para es
tas rochas. 

Ardósias - Macroscopicamente são rochas de cor cinza, cinza
esverdeado, com tons amarelados, finamente laminadas, mostran
do alternância de níveis claros e escuros, aspecto sedoso e granula
ção muito fina a j'lfanítica, sendo constituídas em essencial por seri
cita, quartzo e material argiloso Duas amostras foram microscopi
camente analisadas. Apresentam texturas granolepidoblásticas, 
granulação bastante fina, algo fraturadas, podendo exibir alternân
cia de níveis claros e escuros e acamamento original (5 ), onde os 
constituintes minerais não são facilmente identificáveis~ A compo
sição principal é à base de sericita em disposição lepidoblástica, se
guida ora de quartzo muito fino permeando-a ora de clorita, com 
profusão de opacos indiferenciados maculando todo o conjunto. A 
biotita pode estar presente, mostrando-se bem mais desenvolvida 
que a sericita e perfeitamente orientada Clastos de zircão ocorrem 
l;lm casos muito raros. 

Filitos - Em amostras de mão apresentam colorações variadas, 
bastante foliados, por vezes dobrados, granulação fina, e eventual
mente com fragmentos grosseiros com tamanho às vezes superior a 
1,5 em. Constituem-se essencialmente de material síltico comam
pla distribuição de micas e pontuações máficas Duas amostras fo
ram microscopicamente analisadas, sendo classificadas como: 
biotita-clorita-quartzo-sericita filito e filito conglomerático Em se
ção delgada exibem texturas granolepidoblásticas, às vezes com 
clivagem ardosiana dominante, fraturadas, constituídas essencial
mente por uma matriz fina lepidoblástica composta de sericita e clo
rita seguidas de quartzo, na qual estão inclusos blastoclastos de 
quartzo e feldspatos e blastolitoclastos de quartzitos, calcários e 
granitóides, todos orientados A sericita com granulação muito fina, 
constitui-se no principal componente Mostra-se disposta orienta
damente, em associação com a clorita, esta última geralmente mais 
desenvolvida que a sericita e mais raramente com escassos grãos 
de biotita. Concordante com a matriz lepidoblástica ocorrem blasto
clastos e blastolitoclastos, tensionados segundo a foliacão (5 ) 
proeminente da rocha (clivagem ardosiana). os quais fora,.;, dobr~
dos segundo a foliação 5 2 (Est. 1 Vil A). O quartzo representa o se
gundo componente mais importante, apresentando-se perfeitamen
te orientado, recristalizado, às vezes fraturado, em especial os blas
toclastos, os quais podem conter inclusões de rutilo e apatita. Esses 
blastoclastos possuem com freqüência formas alongadas, bordos 
convexos, estando limitados por sombra de pressão. Observa-se 
ainda que em alguns grãos de quartzo, calcários e quartzitos há de
senvolvimento de franja de pressão, esta última constituída por 
quartzo e clorita. Verificam-se também alguns fragmentos de quart
zito puro com textura de equilíbrio, onde o agregado policristalino 
não apresenta extincão ondulante, mas estão envoltos em sombra 
de pressão Consta~temente os grãos de quartzo mostram micro
boudinagem com os necks preenc.hidos por clorita. As sericitas 
também podem exibir uma pequena recristalização, geralmente em 



disposição discordante da foliação (5 1). Esta nova mica e as antigas 
rotacionadas, muitas vezes estão acompanhadas por quartzo rota
cionado definindo uma nova foliação 5 2 , formando um ângulo de 
27 o a 42 o com a foliação 5 1 . Esta foliação (5

2
) representa uma c li

vagem de crenulação com desenvolvimento de kink-bands. 
Os minerais acessórios são pouco freqüentes estando represen

tados em essencial por opacos indiferenciados, seguidos de pontua
ções ao acaso de zircão, turmalina, óxido de ferro e titanita. Grãos 
de feldspatos são raros. 

Metawackes cinzentos - Em amostras de mão apresentam co
loração dominante cinza, com freqüentes tons esverdeados, bas
tante foliados, cataclasados, granulação da matriz areia fina a argila 
na qual estão distribuídos clastos e litoclastos, de tamanho areia 
grossa a muito grossa. Quartzo e micas são os principais compo
nentes Em seção delgada apresentam textura blastoclástica, cuja 
granulação varia de silte a areia muito grossa, constituída essencial
mente por sericita, seguida de quartzo, com participação muito 
constante de feldspatos, quartzitos, calcários, mármores, carbona
tos, siltitos e clorita. As micas estão representadas essencialmente 
por sericita, orientada, em associação com clorita e mais raramente 
com biotita, constituindo-se estas com freqüência na maior porção 
da rocha Permeando as micas, ocorre constantemente quartzo 
muito fino disposto orientadamente Sobre estas micas de disposi
ção lepidoblástica, quase sempre associadas a quartzo, encontram
se distribuídos blastoclastos de quartzo em predomínio, seguidos de 
blastoclastos de álcali-feldspatos e plagioclásio Em condições simi
lares aos fragmentos minerais ocorrem também blastolitoclastos de 
quartzitos em predomínio, com aparições regulares de blastolito
clastos de calcário e presenças irregulares de fragmentos de már
mores, filitos, siltitos, metarcóseos e granitos. O quartzo da matriz 
granolepidoblástica pode constituir lentes laminares policristalinas 
por vezes associadas a carbonato em mosaico poligonal Blasto
clastos de quartzo podem apresentar bordos de crescimento autigê
nico. Complementando, ocorrem em quantidade subordinada mi
nerais alogênicos, representados por muscovita, opacos, titanita, 
zircão e biotita Esta última como já foi dito é também metamórfica 
.embora malformada Oxido de ferro pode estar amplamente distri
buído na rocha Tanto os blastoclastos quanto blastolitoclastos 
apresentam-se tensionados segundo a foliação S

1
, mostrando-se 

em alguns casos rotacionados. Observam-se com freqüência esses 
fragmentos maiores envoltos em sombra de pressão Os blastoclas
tos e blastolitoclastos geralmente não se tocam e as suas formas 
variam de angulosas a arredondadas, com formas de bordos conve
xos comuns. 

Metarenitos - Em amostras de mão possuem coloracão domi
nante cinza, com variações creme, castanho e esverdead~; granula
ção fina a média, freqüentemente maciços, podendo mostrar alter
nância de níveis (50 ) mais claros e mais escuros, apresentando em 
alguns exemplares estratificação cruzada A mineralogia identifica
da com auxflio de lupa está constituída em essencial por quartzo, 
micas, feldspatos e alguma argila. Apenas quatro amostras foram 
microscopicamente analisadas, sendo classificadas como quartzo 
metarenito, metarenito lítico subfeldspático, metarcóseo calcífero e 
metarenito calcário. Apresentam texturas essencialmente elásticas 
bastante recristalizadas e orientadas, podendo chegar a caracteri
zar uma textura blastoclástica. A granulação varia de silte a areia 
muito grossa, com predomínio absoluto do intervalo areia Quartzo 
é o principal componente, logo seguido por feldspatos, com carbo
natos (calcário) constituindo-se por vezes no principal componente. 
Pontuações esparsas de quartzitos e chert são frequentes. Opa
cos indiferenciados, zircão, epídoto, turmalina, óxido de ferro, bioti
ta, sericita, clorita, turmalina e apatita ocorrem em fração de aces
sórios. O quartzo em grãos anédricos recristalizados e freqüente
mente orientado possui formas que variam de arredondadas a angu
losas, mostrando-se às vezes cataclasado moderadamente. Po
de se tocar ou não, mostrando-se em alguns casos circundado por 
quartzo fino recristalizado ou bordejado por quartzo autigênico. Os 
feldspatos pouco alterados ocorrem de maneira bastante similar ao 
quartzo, encontrando-se representados por álcali-feldspatos (micro
clínio .. ) e plagioclásio. Suas formas em geral tendem a ser menos 
arredondadas que as do quartzo. 

Nas variedades metarcós<:o calcífero e no metarenito calcário, 
os carbonatos são abundantes, representando os principais compo-

nentes, neste último perfazendo mais de 60% Ao que parece, sua 
contribuição advém:de processos químicos precipitativos e deposi
ção gravimétrica .• Os carbonatos nem sempre apresentam-se em 
grãos individualizados, ocorrendo com freqüência recristalizados e 
permeados por quartzo e feldspatos. Os litoclastos quantitativa
mente não são expressivos, o mesmo podendo ser dito com refe
rência às micas metamórficas: clorita, biotita e sericita que definem 
uma foliação 5

1 
(clivagem ardosiana) paralela ou subparalela ao 

acamamento original da rocha (5
0

). Os opacos podem ocorrer em 
profusão, por vezes alterados, constituindo em alguns casos uma fi
na película em volta dos fragmentos maiores ou manchando todo o 
conjunto. 

Quartzitos - Uma amostra de quartzito foi petrograficamente 
analisada. Em amostra de mão possui cor creme, bem laminada e 
recristalizada, crenulada, com granulação fina, sendo composta de 
quartzo e pontuações de sericita Ao microscópio exibe textura gra
noblástica cataclasada, dobrada, granulação fina, constituindo-se 
essencialmente por grãos de quartzo com formas subédricas e eué
dricas subordinadas. Aparece muito estirado, com contatos retos ou 
com tais tendências, cujos bordos numa análise mais meticulosa 
mostram-se triturados com recristalização. Esses grãos de quartzo 
estão crenulados e falhados constituindo belos exemplos de dobras 
do tipo kink-bands (Est. 1 VIl B). Observa-se ainda que uma grande 
porção da rocha foi fortemente afetada por cataclase, originando 
quartzo finamente triturado e recristalizado Notam-se também por
ções com textura em equilfbrio. Pequenas e escassas palhetas de 
sericita, acrescidas de manchas de óxido de ferro nas interfácies 
dos grãos de quartzo, perfazem menos de 2%. 

Metaparaconglomerados - Macroscopicamente são rochas 
predominantemente cinza, com variações arroxeada, preta e esver
deada Possuem foliação proeminente, são heterogranulares, 
compondo-se por uma abundância de matriz fina, sobre a qual 
encontram-se dispostos fragmentos de minerais e de rocha; em par
ticular quartzo, granitos e quartzitos. 

Microscopicamente são rochas de textura blastoclástica e elás
tica orientada, heterogranular, onde a granulação varia de tamanho 
silte a grânulo Constituem-se fundamentalmente por uma matriz 
síltico-árenosa fina, com participação de argila, na qual encontram
se instalados essencialmente fragmentos de quartzo e feldspatos, 
seguidos por quartzitos, calcários, granitóides, chert, metachert_ 
metarenito, intrusivas básicas, opacos e carbonatos, além de even
tuais pontuações de zircão. A matriz constitui-se primordialmente 
de quartzo fino recristalizado, acrescido de sericita, clorita e biotita 
que em conjunto podem configurar uma discreta textura granolepi
doblástica. As micas são metamórficas e a elas com freqüência se 
associam opacos indiferenciados, por vezes alterados e óxido de 
ferro; esses últimos podem dificultar a análise microscópica quando 
em maior quantidade. Os blastoclastos apresentam formas que va
riam de arredondadas a angulosas, estando representados principal
mente por quartzo, freqüentemente estirado, com formas de ten
dências convexas, coberto por vezes por uma incipiente sombra de 
pressão; seguem-se como blastoclastos os feldspatos, com predo
mínio do microclínio sobre o plagioclásio, os quais possuem caracte
rísticas similares ao quartzo. Entre os blastolitoclastos destacam-se 
quartzitos diversos, calcários e granitóides, alguns deles, os maio
res, apresentam desenvolvimento de franja de pressão, confeccio
nada por clorita. Tanto os blastoclastos quanto os blastolitoclastos 
foram tensionados com o eixo de comprimento maior alinhado ou 
subalinhado segundo a foliação 5 1 

Metaconglomerados - Em amostras de mão são rochas de co
loração cinza, pintalgada de verde, preta, rosa, vermelha e esbran
quiçada Possuem anisotropismo forte, são bem recristalizadas e 
grosseiras, com participação de granulação mais fina. Estão com
postos por fragmentos de quartzo, feldspato, granitos, quartzitos, 
siltitos, granitóides, filitos, arenitos e opacos, dispostos numa ma
triz arena-argilosa metamorfizada 

Em seção delgada apresentam texturas blastoclástica a elástica 
orientadas, cataclasadas, heterogranulares, cuja granulação varia 
de silte a seixos superiores a 1 O mm A composição está configura
da por uma matriz fina recristalizada de quartzo, com participação 
acentuada de sericita, clorita, carbonatos e biotita. Sobre esta ma
triz estão distribuídos fragmentos de quartzo, feldspatos, quartzi
tos, calcário, granitóides e opacos orientados. O quartzo representa 
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o principal blastoclasto, exibindo-se em grãos bastante irregulares, 
fraturados, quase sempre circundado por um recristalizado fino de 
quartzo, por vezes configurando textura poligonal ou formando 
franja de pressão em associação com cloritas Seguem-se blasto
clastos de feldspatos, representados essencialmente por microclí
nio, por vezes pertítico, podendo mostrar faces retas, denunciando 
pouco transporte Os plagioclásios são menos abundantes e em ge
ral possuem granulação inferior ao microclínio. Entre os blastolito
clastos destacam-se ainda calcários com formas de tendências ar
redondadas, freqüentemente envoltos em sombras de pressão mal
formadas, logo seguido por quartzitos e granitóides As micas meta
mórficas encontram-se representadas por clorita, sericita e biotitas. 
São sintectônicas com a fase que gerou a foliação (S

1
) e podem 

constituir franja de pressão nos fragmentos maiores Parte da serici
ta representa alteração dos feldspatos. Participação de carbonatos 
bordejando grãos de quartzo e feldspatos é bem observada A apati
ta é rara, enquanto opacos ocorrem indistintamente com frequên
cia. 

1 2 2 6.8 - Metamorfismo 

Em analogia aos estudos para rochas pelíticas apresentados por 
Winkler ( 1977), as rochas que constituem o Grupo Cuiabá experi
mentaram um metamorfismo de grau incipiente, com penetração 
nas faixas inferiores do grau fraco, estando representadas pela pa
ragênese, clorita, sericita e quartzo, com presenca eventual de bio
tita. A análise microestrutural destas rochas reve.lou no mínimo dois 
eventos deformacionais, o' primeiro representado por uma foliação 
S1 configurada por uma clivagem ardosiana, ora gradando para uma 
xistosidade não bem desenvolvida. Esta foliação S

1 
freqüentemen

te paralela ou subparalela ao acamamento original da rocha (S
0

) foi 
posteriormente dobrada, gerando dobras simétricas e assimétncas, 
sobre as quais desenvolveu-se uma nova foliação axial (S.2) às ve
zes do tipo clivagem de crenulação bem observada nas rochas mais 
pelíticas 

1. 2 2. 7 - Grupo Alto Paraguai 

1 2. 2. 7. 1 - Generalidades 

De longa data são conhecidos trabalhos geológicos realizados no 
conjunto de serras paralelas, com direção geral NE-SO, que mode
lam uma das feições geomórficas mais belas existentes no Brasil e 
localizada no centro-leste do Estado de Mato Grosso Entretanto, 
observou-se que os trabalhos pioneiros naquela região só trouxeram 
idéias de algumas formações geológicas, especificamente voltadas 
para suas constituições litológicas ou mesmo tentativas de possí
veis correlações com outras unidades do Sul do País. 

Coube porém a Almeida ( 1964) a primeira grande contribuicão à 
geologia daquela área, quando denominou aquele conjunto d~ ser
ras paralelas de Província Serrana e reconheceu na mesma uma se
qüência de rochas de idade pré-silurianã com mais de 3 000 m de 
espessura, a qual por suas características litológicas distintas foi 
separada em três formações, da base para o topo: Raizama, consti
tuída por arenitos (ortoquartzíticos) com siltitos e folhelhos subordi
nados; Sepotuba, composta de folhelhos argilosos, com siltitos, 
arenitos e calcários subordinados, e Diamantino, constituída por ar
cóseos, siltitos e folhelhos com calcários subordinados Estabele
ceu para esse conjunto de rochas o nome de Grupo Alto Paraguai e 
definiu-o como parte de um grande geossinclíneo, denominado por 
ele mesmo de Geossinclíneo Paraguaio, cujos sedimentos são depó
sitos típicos de foreland, acumulados em plataforma moderadamen
te instável, em águas marinhas rasas. 

Vieira (1965b) acrescentou novas idéias à geologia do centro
oeste mato-grossense, criando no interior da Província Serrana a 
Formação Bauxi constituída por quartzitos branco-violáceos, cinza 
e róseos, granulação média a muito fina, grãos esféricos e arredon
dados e arcóseos muito coerentes e densos. Com relacão às demais 
seqüências sedimentares sobrejacentes, admitiu uma· continuidade 
física para o interior da Folha SD.21 Cuiabá daquelas rochas já ma
peadas na parte sul da mesma, ou seja, nos domínios da Folha 
SE. 21 Corumbá, conservando assim as definições prioritárias tais 
como: Formação Puga de Maciel (1959); Formação Corumbá (mar
gas conglomeráticas, calcário, calcário dolomítico e dolomito) em 
substituição ao termo Série Corumbá, usado no livro didático de O li-
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veira & Leonardos (1943); Formações Urucum em substituição ao 
Raizama Sandstone de Evans ( 1894) e Diamantino para todo o con
junto sedimentar constituído por folhelhos, siltitos e arenitos finos, 
sem considerar a subdivisão nestes sedimentos das Formações Se
potuba e Diamantino de Almeida ( 1964). 

Hennies ( 1966) adotou a definição proposta por A:oneida 
( 1964), acrescentando no topo do grupo a Formação Batovi, cons
tituída por brechas intraformacionais de fragmentos de folhelhos 
numa matriz síltica arenosa com siltitos subordinados encontrados 
no Planalto Daniel. 

Almeida ( 1965b) abordou novamente o Grupo Alto Paraguai, ra
tificando na sua constituicão as Formacões Raizama, Sepotuba e 
Diamantino, caracterizand~ a presença d~ uma discordância erosiva 
entre a seqüência carbonatada Araras e os sedimentos detríticos 
arenosos da Formacão Raizama. 

Almeida ( 1 968). caracterizou o Grupo Alto Paraguai como um 
estádio estrutural superior do miogeossinclíneo Paraguai-Araguaia, 
representado por uma sedimentação psamítica e pelítica, em maior 
parte vermelha, com caráter molassóide, continental em sua parte 
superior. 

Guimarães & Almeida (1972), Corrêa & Couto (1972) conser
varam a definição do Grupo Alto Paraguai proposta por Almeida 
( 1964). nas repiões por eles trabalhadas. 

Figueiredo et alíi ( 1974) propuseram a redefinição do Grupo Alto 
Paraguai de Almeida ( 1 964) passando a constituir-se, da base para o 
topo, das seguintes formações: Puga, Araras, Raizama e Diamanti
no, baseados no fato de que estas formações mostram deposição 
contínua. Também estenderam o referido grupo mais para oeste, 
reconhecendo-o na serra do Padre Inácio. 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976) revisaram a geologia do centro
norte de Mato Grosso, especificamente através dos Projetos 
Centro-Oeste de Mato Grosso, Alto Guaporé e Serra Azul, conser
vando a proposição de Figueiredo et alii (1974) 

Olivati:i (1976), baseado nas observações feitas por Vieira 
(1965b). também admitiu as identidades litológicas, estratigráficas 
e continuidade física da seqLiência carbonática de Corumbá e da 
serra das Araras Diante de tais fatos Olivatti (op cit ) sugeriu a uni
ficação dos Grupos Alto Paraguai de Figueiredo et alii (1974) e Co
rumbá de Corrêa et alii (1976) em um só grupo com a denominação 
de Grupo Corumbá, levando em consideração a prioridade do referi
do termo. Em sua nova proposição Olivatti (1976) incluiu as rochas 
pertencentes ao Grupo Alto Paraguai, e sua composição ficou cons
tituída pelas seguintes formações, da base para o topo: Puga, Cer
radinho, Bocaina, Araras, Raizama e Diamantino. Salientou ainda 
Olivatti (op cit) que as Formações Cerradinho e Bocaina, para o 
norte, passam à Formação Araras, razão por que estas designações 
foram mantidas 

Oliva et alii (1979), para a elaboração da Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo da Folha SD 21 Cuiabá, adotaram a mesma 
conceituação de Olivatti ( 1976). mantendo para as rochas da Pro
víncia Serrana a denominação de Grupo Corumbá, constituído das 
seguintes formações: Puga, Araras, Raizama e Diamantino. 

Analisando-se os trabalhos acima referidos, desde Almeida 
( 1 964) até os dias atuais, notou-se uma série de divergências na 
constituição do grupo. Atentos às inúmeras alternativas apresenta
das pelos geólogos que trabalharam na Província Serrana, procurou
se minuciosamente qual a seção mais completa, bem como a me
lhor denominação para o grupo em estudo. Diante de tais circuns
tâncias, abordou-se primeiramente a mapeabilidade ou não das For
mações Sepotuba e Diamantino de Almeida ( 1964). posteriormen
te reunidas em uma única unidade litoestratigráfica por Vieira 
(1965b). Verificou-se que ambas são perfeitamente individualiza
das e mapeáveis na escala 1 :25.000, razão pela qual revalidou-se a 
proposição de Almeida ( 1964) 

Atentou-se para as relações estratigráficas entre as Formações 
Bauxi e Puga, uma vez que Vieira ( 1965b), embora as tenha carac
terizado como concordantes, não gradacionais, aventou a possibili
dade de uma deposição contínua entre as mesmas, em vista da pre
senca de numerosas intercalacões de lentes de quartzitos com as 
me~mas características daqu~las descritas para os quartzitos da 
Formacão Bauxi Alertados para a questão, Barros & Simões 
( 1980), em trabalho de campo realizado pelo Projeto RADAM BRA
SIL, verificaram a real posição daquelas formações nas proximida-



des da entrada para a jazida da empresa Calcário Império, localizada 
na rodovia estadual MT-246, e, mais precisamente, no nariz da Bra
quissinclinal das Araras, onde constataram várias intercalações en
tre os arenitos da Formação Bauxi e os paraconglomerados da For
mação Puga, caracterizando assim uma nítida continuidade deposi
cional entre essas unidades (Est. 1.VIII A). Ainda Barros & Simões 
(op. cit.), baseados na imagem de radar (Folha SD.21-Z-C, Fig. 
1.29) daquela região, observaram que estas formações sofreram o 
mesmo evento tectônico que dobrou o Grupo Alto Paraguai, con
cluindo assim pela redefinição do referido grupo, passando este a se 
constituir das seguintes formações: Bauxi, Puga, Araras, Raizama, 
Sepotuba e Diamantino. 

Montalvão (1980) admitiu um ciclo contínuo de sedimentação 
entre as Formacões Bauxi e Puga, como também observou que a se
dimentação do 'Grupo Alto Paraguai foi iniciada por essas duas uni
dades. 

Dei' Arco et alii ( 1982). em trabalho concomitante desenvolvido 
para a Folha SE.21 Corumbá, reconheceram a existência dos Gru
pos Alto Paraguai e Corumbá como duas entidades geológicas dis
tintas, mantendo no Grupo Corumbá as Formações Puga, Cerradi
nho, Bocaina e Tamengo, que ocorrem fora dos limites da Provín
cia Serrana. Esta situacão conduziu os autores da Folha SD 21 
Cuiabá a proporem para.os paraconglomerados da Formação Puga, 
do interior da Província Serrana, a denominacão de Formacão 
Moenda, visto estar aquela formação fazendo pa'rte de dois grupos 
distintos. 

Diante do exposto, adotou-se no presente trabalho a conserva
ção do conjunto de rochas da Província Serrana com a denominação 
de Grupo Alto Paraguai e seguiu-se basicamente a redefinição do 
mesmo proposta por Barros & Simões ( 1980), passando então a 
constituir-se da base para o topo nas formações: Bauxi, Moenda, 
Araras, Raizama, Sepotuba e Diamantino 

1.2.2.7.2 :___Distribuição na área 

Sua maior expressão se encontra nas Folhas SD.21-Y-D, SD.21-Z-A, 
SD 21-Z-B e SD.21-Z-C, constituindo um amplo arco de concavida
de voltada para sudeste. Estruturalmente mostra-se como um con
junto de serras paralelas com duas direções gerais dominantes: uma 
de NE-SO, separando as Depressões Cuiabana e do Alto Paraguai 
(Fig 1.29) e a outra E-0, dividindo a Depressão Cuiabana da de Pa
ranatinga, salientando-se que esta última está modelada totalmente 
em rochas do grupo em estudo. Suas rochas também estão repre
sentadas na serra do Padre Inácio (Folha SD 21-Y-D) e no sopé do 
Planalto de Tapirapuã, onde acompanham suas faldas de leste a 
oeste, desde Diamantino (Folha SD.21-Z-A) até o rio Sepotuba (Fo
lha SD.21-Y-B). 

1.2.2. 7.3 - Posição estratigráfica 

O Grupo Alto Paraguai repousa discordantemente sobre os polime
tamorfitos do Complexo Xingu, na borda oeste da serra do Padre 
Inácio. Com as rochas do Grupo Cuiabá seu contato normalmente é 
feito por falha de empurrão na borda leste da Província Serrana (Fig 
1.36) ou por discordâncias erosiva e angular na borda meridional da 
serra Azul. Seu contato superior é por discordância litológica com 
os derrames básicos da Formação Tapirapuã, em toda a borda do 
planalto homônimo. Também está recoberto pelos sedimentos do 
Grupo Parecis, no extremo leste da área em estudo, bem como pe
los sedimentos da Formação Pantanal e Aluviões Recentes da De
pressão do Alto Paraguai. 

A idade pré-cambriana superior proposta no presente trabalho 
para o Grupo Alto Paraguai prende-se ao fato de que se trata de um 
conjunto de rochas mais novas que aquelas pertencentes ao Grupo 
Cuiabá, cuja idade de formação é atribuída provavelmente à última 
fase de esforços distensivos, datados por volta de 850 a 900 MA, 
que culminaram na borda leste do craton com o aparecimento de 
bacias marginais marinhas em transição para um ambiente tipica
mente de geossinclinal. Por outro lado, seu limite superior tem su
porte nas fases tardias do Evento Orogênico Brasiliano, que se deu 
por volta de 550 MA, provocando então os dobramentos de suas 
rochas, já então depositadas. 

Cordani, Kawashita e Thomaz Filho ( 1978) apresentaram uma 
isócrona Rb/Sr para os folhelhos da Formação Sepotuba (próximo 
do contato com a Formacão Diamantino) elaborada a partir das aná
lises realizadas por Cordáni, Kawashita e Mantovani (apudTassina
ri, 1 981) que forneceu uma idade de 54 7 ± 5 MA e uma relação 
Sr87 /Sr8 6 inicial O 711 (Tab. 1.XXII e Fig. 1 .37) A amostra CB-
62/FF foi analisada em fração fina, constituída predominantemente 
por ilitas anquimetamórficas, ao contrário das demais amostras, 
que foram datadas em rocha total. Segundo Cordani, Kawashita e 
Thomaz Filho ( 1978). esta amostra situou-se abaixo da isócrona 
traçada pelo fato das rochas analisadas terem sofrido um evento 
diagenético forte ou um anquimetamorfismo, que causariam nas 
frações finas dos sedimentos uma homogeneização isotópica mais 
tardia. Esta datação veio corroborar em parte o limite superior atri
buído para o topo do Grupo Alto Paraguai em torno de 570 MA. 

1. 2. 2. 7.4 - Origem e ambiente de sedimentação 

Analisando-se o Grupo Alto Paraguai como definido no presente tra
balho, verificou-se uma continuidade deposicional entre suas litolo
gias, ou seja, não foram registrados grandes hiatos (discordância) 
entre os fenômenos que se registraram durante sua deposição. Nes
tas condições parece muito provável que o referido grupo ainda se 
encaixe dentro da evolução de geossinclinal em ambiente miogeos
sinclinal, dominantemente marinho, e cada vez mais plataforma! em 
direção ao topo, visto que as rochas pertencentes às Formações Se
potuba e Diamantino apresentam características litológicas de de
pósitos marinho costeiro a quase continental. 

1.2 2.7.5- Formação Bauxi 

1 2. 2. 7. 5. 1 - Generalidades 

Denominação dada por Vieira (1965b) a uma seqüência de quartzi
tos br.anco-violáceos, cinza e róseos, granulação média a muito fi
na, grãos esféricos e arredondados, arcóseos sem matriz observá
vel, muito coerentes e densos, com estratificação em leitos decimé
tricos, alguns dos quais com estratificação cruzada. Este autor ci
tou ainda a presença de intercalações de argilitos cor de chocolate 
(amarelados por alteração) micáceos, quebradiços e camadas de 
conglomerados finos Esta seqüência foi encontrada nas proximida
des da vila chamada Bauxi, localizada na Folha SD 21-Z-C, origem 
de sua denominação 

Almeida ( 1965b, p.93) reconheceu a Formação Bauxi, caracte
rizando sua parte inferior como depósitos de drifts, passando a pre
dominar mais para o topo arenitos mais ou menos feldspáticos, 
muito bem estratificados, às vezes com estratificação de ambiente 
aquoso, e seixos isolados. Englobou esta unidade litoestratigráfica 
no Grupo Jangada, por ele proposto, com as seguintes formações: 
Acorizal, Engenho, Bauxi e Marzagão. · 

Figueiredo et alii ( 1974) reconheceram a Formação Bauxi ao lon
go da Província Serrana, na borda o~:~ste da serra do Padre Inácio e 
na região da serra do Rio Branco, a noroeste de Cáceres. Subdividi
ram esta formação em dois membros: o Inferior, constituído por me
tassiltitos, com intercalações de metarcóseos e metagrauvaca; e o 
Superior, constituído por metarenitos ortoquartzíticos, com níveis 
conglomeráticos. 

Ribeiro Filho et alii ( 197 5) reconheceram a existência do Mem
bro Inferior da Form.ação Bauxi, na serra do Tombador, observando 
a existência de uma discordância angular entre as rochas deste 
membro, pouco dobradas e sem foliação metamórfica, e os metas
sedimentos do Grupo Cuiabá, com uma foliação subvertical bem de
senvolvida e com dobras mais fechadas. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976) restringiram a área de ocorrência 
das rochas da Formação Bauxi àquela descrita por Vieira ( 1965b) 
na Província Serrana e às da borda oeste da serra do Padre Inácio 
descritas por Figueiredo et alii ( 1 97 4). Salientaram os referidos au
tores que as rochas que ocorrem nas serras do Rio Branco e Ronca
dor, incluídas por Figueiredo et alii (op. cit.) na Formação Bauxi devi
do aos seus contatos térmicos com as [gneas de Rio Branco (Grupo 
Rio Branco neste relatório). pertencem à Unidade Aguapeí. 

No presente trabalho concorda-se com a limitação da área de 
ocorrência da Formação Bauxi proposta por Olivatti & Ribeiro Filho 
(1976). 
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Fig. 1.36 Regilo da Provlncia Serrana. Destaque radargeoiOgoco das form:>çO..s do Grupo Alto Paraguai: Bauxi tpEbxl, Moenda lpEm), Arares lpEar), R&lzama II>Erl e Sepotuba lpEol, na 
porçlo centrei do Provlncoa Serrana limitado discordantemente pelos sedimentos quotern6rios da Formoçao Pantanal (Qp) e tectoniComente pelos metauedomentos do Grupa Cuia~ (pEcbl 

Folha SD 21 ·Z·A. 

1.2.2. 7 .6 .2 - Distribuição na ârea e espessura 

Os constituintes litoiOgicos da Formação Bauxi têm sua distribuição 
restrita à Provlncia Serrana e à serra do Padre Inácio. sendo que na 
primeira silo bastante limitados seus afloramentos, ocupando ape· 
nas faixas muito estreitas. ora no interior de estruturas dobradas ti
po anticlinal ora em suas partes externas, bordejando estruturas ti
po sincllnal, e na segunda destaca-se, nos domlnios da Folha 
SD.21 ·Z·C, a exposição no " nariz" da Braquissinclinal das Araras. 
Por outro lado, dentro de uma anticlinal invertida. a Formação Bauxi 
ocupa o núcleo da serra do Tombador, adentrando-se a norte, na 
Folha SD.21 -Z-A. Ainda nesta região, também está presente na 
borda leste da mesma serra, onde continua em fa ixa muito estre1ta 
até o nariz da Sinc linal de Nobres, constituindo ai sua maior expres-
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são nos domlnios da·Provrncia Serrana. Como última exposição nos 
limites da Folha SD.21-Z-A, ocorre em pequena elevação entre as 
serras do Tombador e Cancela, próximo do rio Salobro. Quanto à 
exposição na serra do Padre Inácio, suas rochas erguem uma pe
quena elevação, com 40 km de comprimento por 5 km de largura, 
constituindo a serra do Caeté, no domlnio da Folha 50.21 -Y -0. 

Com relação à sua espessura, Vieira ( 196 5b) citou na seção
tipo possança da ordem de 340 m . No presente trabalho pOde-se 
consta tar que a espessura é bastante variada, como decorrência da 
própria extensão areal. Dentro deste prisma, acredita-se que espes
suras maiores que aquelas encontradas por Vieira (op. cit.l possam 
ser verificadas na borda oeste da Sinclinal de Nobres, onde suas ro
chas, pouco perturbadas, apresentam um mergulho regional para 
sudeste variando entre 15 e 30° , numa extensão aproximada de 



Flg. 1 36 - Conclusao. 

870 m, condicionando assim um cálculo estimativo em torno de 
560 a 600 m de possança. 

1.2.2. 7 .5.3 - Posição estratigráfica 

Antes de serem discutidas as relações de campo da Formação Bau
xi, convém citar um breve histórico com relação ao seu posiciona
mento estratigráfico nos trabalhos anteriores. Vieira !1965b, p.241 
reconheceu que seu contato inferi.or é estratigráfico, feito através 
de uma paraconcordência com os filitos da Série Cuiabá, e seu con
tato superior é também estratigráfico e concordante, não gradacio
nal, com os paraconglomerados da Formação Puga. 

Almeida (1965b) criou o Grupo Jangada, com as seguintes for
mações, da base para o topo: Acorizal, Engenho, Bauxi e Marzagão, 
tendo sido esse grupo posicionado pelo autor sobre a Série Cuiabá e 
sob o Grupo Araras em perfeita concordência. 

Figueiredo et alii 11974) observaram nas encostas ocidentais da 
serra do Padre Inácio que a Formação Bauxi assenta diretamente so
bre as rochas do Complexo Basal e é recoberta pela Formação Puga, 
em discordância angular erosiva. Conclufram que, pela própria dis
tribuição geográfica em torno do Craton do Guaporé, pela natureza 
de suas ocorrências e pelo grau de metamorfismo, a Formação Bau
xi poderia constituir o topo do Grupo Cuiabá. Por outro lado, estes 
autores se equivocaram com as relações de campo entre as rochas 
da serra do Roncador, uma vez que os metassedimentos daquela 
serra pertencem ao Grupo Aguapef e não à Formação Bauxi. 

Ribeiro Filho et alií (1975) afirmaram que as rochas da Formação 
Bauxi assentam em discordência angular sobre o Grupo Cuiabá, a 
sul de Rosário Oeste, quando as rochas da Formação Bauxi, pouco 
dobradas e sem foliação metamórfica, sobrepõem-se aos metasse
dimentos do Grupo Cuiabá, com uma foliação subvertica l bem de-
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TABELA 1 XXII 
Dados anaHticos Rb/Sr em rochas da Formação Sepotuba 

N o de campo Folha Litologia N "lab Rb(ppm) Sr(ppm) Rb87/sr86 sr87/sr86 
.. Idade (MA)*** Rei . 11 :250.000) 

47 CB·62A SD 21-Z-A Folhelho 1 668 168,0 56,6 8,70 0,7813 616 ±31 9 
48(+) CB-62A(FFI SD 21-Z-A Folhelho 1 672 234,0 30,2 23,8 0,8700 507 ±17 9 
49 CS-88 SD 21-Z-A Folhelho 2 159 55,0 127,0 1,254 _0,7212 __ (+ +) 9 
50(+) CS-91 SD 21-Z-A Folhelho 2 160 59,0 107,0 1,596 0,7238 __ (++I 9 
51(+) CS-96 SD 21-Z-A Folhelho 2 161 66,0 109,0 1,753 o, 7252 __ (+ +) 9 

Constantes: !.Rb ~ 1.42 x 1 o-11 anos-1; Rb85/Rb87 2,6039 ± 0,050; * • Valores normalizados em função de (Sr86/s~88) n ~ O, 1194; * * * Idade calculada com razão 

(Sr87/Sr86) inicial ~ 0,705 
* Números seqüenciais, plotados na Figura 1 3 
( + +) = Idade isocrOnica = 550; ( +) = Número não plotado na Figura 1 3 
Referências: 9 - Cordani & Mantovani (dados inéditos apud, Tassinari, 1981) 
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Fig 1 37 - Diagrama isocrOnico Rb/Sr para a Formação Sepotuba 

senvolvida e com dobras mais fechadas; seu contato superior é fei
to por discordância erosiva. 

Luz et a/íi ( 1980a) citaram que a Formação Bauxi repousa sobre 
o Grupo Cuiabá, em discordância angular e erosiva, e subpõe-se à 
Formação Puga, em discordância erosiva Faz contato também, por 
falha, com todas as formações do Grupo Alto Paraguai. 

Com a descoberta das intercalações dos arenitos da Formação 
Bauxi com os paraconglomerados da Formação Moenda, que carac
terizam uma continuidade deposicional entre estas duas unidades li
toestratigráficas, assim como o comportamento geotectônico das 
mesmas, dentro de uma mesma fase diastrófica, que dobrou todas 
as rochas do Grupo Alto Paraguai, posicionou-se precisamente a 
Formação Bauxi sob as rochas da Formação Moenda, em contato 
superior concordante e gradacional, e sobre as rochas do Grupo 
Cuiabá, em contato discordante angular e erosivo e ainda por falha
mentos inversos (Fig. 1 .29). 

As rochas da Formação Bauxi assentam em discordância litológi
ca sobre as rochas do Complexo Xingu, na borda oeste da serra do 
Padre Inácio, e com as rochas de idades mais novas do Grupo Alto 
Paraguai (Araras, Raizama e Sepotuba) mostram contatos por fa
lhas inversas na borda oeste da Sinclinal de Nobres e na borda leste 
da Sinclinal de CamarÍnha. 

No que se refere à idade, Vieira ( 1965b) posicionou a Formação 
Bauxi no Cambriano, baseado na continuidade deposicional existen
te entre as Formações Bauxi, Puga e Corumbá, considerando que 
esta última foi sedimentada naquele perfodo. 

Almeida ( 1 96 5b) admitiu perfeitamente a correlacão entre o 
Grupo Jangada, do qual a Formação Bauxi era parte, e' a chamada 
Série Lavras de Minas Gerais e Bahia, testemunhando ambos, por
tanto, o grande fenômeno glacial que no Eocambriano deixou mar
cas em todos os continentes. 

Figueiredo et alii (1974) admitiram para esta unidade litoestrati
gráfica uma idade pré-cambriana superior, baseados em sua posi
ção estratigráfica e na correlação com os estágios finais de sedi
mentação do Grupo Cuiabá, idéia esta corroborada por Ribeiro Filho 
et alii ( 1975). 

No presente trabalho posicionou-se a Formacão Bauxi no Pré
Cambriano Superior, com base na continuidade d~posicional da For 
mação Moenda e pelas datações geocronológicas já referidas 

1 .2.2.7.5.4- Litologias e estruturas 
Boas exposições da unidade em questão fora;;; estudadas no extre
mo nordeste da serra das Araras, localizadas no "nariz" de uma es-
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trutura dobrada tipo sinclinal, na região da fazenda Santa Lúcia (Fo
lha SD.21-Z-C). Neste local, aflora um arenito de cor branca com 
tons creme e pontuações marrom devido ao óxido de ferro, bastan
te coeso com alto grau de compactação, apresentando-se os grãos 
de quartzo muito bem soldados por uma silicificação diagenética. É 
composto por quartzo, feldspato alterado (arcoseano) e mica, com 
granulometria fina a média. Os grãos de quartzo são subangulosos a 
arredondados com boa esfericidade e superfícies hialinas e foscas. 

Em direcão ao centro da estrutura, na região da fazenda Ca
choeira, est.es arenitos aparecem depositados em camadas maciças 
e compactas orientadas com atitude N45 o O, 12 °SO, com granulo
metria fina bastante homogênea e composto de quartzo e pequena 
percentagem de feldspato alterado Estes arenitos quando altera
dos mostram-se friáveis e também com granulometria fina a média, 
subangulosos a arredondados. Intercalados nos arenitos são obser
vados nesta região argilitos e siltitos, marrom-chocolate com tons 
esverdeados. De um modo geral, tanto os arenitos como as interca
lações pelíticas mostram-se bastante fraturados nas direções 
(N50°E, N30°0) subverticais e (N75°E, N5°0) subverticais. 

Entretanto, a seção mais importante da Formação Bauxi localiza
se na rodovia estadual MT-246, a 1 ,6 km do morro Ararinha, próxi
mo da entrada para o Calcário Império (Folha SD.21-Z-C). Nesta re
gião executou-se um perfil NO-SE ao longo do corte de estrada, no 
lado direito em direção a Cuiabá, área de transição entre as rochas 
das Formacões Bauxi e Moenda. O corte geológico inicia-se de NO 
para SE co~ 14 m de arenito cinza-claro com tons verdes e creme
esbranquiçado com manchas arroxeadas, depositados em camadas 
métricas, com direcão N45 o E, 42 ° SE, constituindo o flanco oeste 
de uma pequena si~clinal. Sua granulometria é fina a média, bastan
te friável, mostrando-se seus grãos subarredondados a bem arre
dondados, compostos por quartzo e considerável percentagem de 
feldspato alterado (subarcóseo). Acima, ocorrem 2 m de paracon
glomerado cinza-esverdeado, com matriz arena-argilosa maciça e 
possuindo clastos desde grânulos a seixos das mais variadas litolo
gias (arenitos, rochas básicas e feldspato alterado). Seguem-se 4 7 
m de intercalacões do arenito descrito no primeiro intervalo e siltitos 
cinza-esverde~do, maciço, com fratura conchoidal e em placas. So
bre este pacote começam a predominar paraconglomerados tipica
mente da Formação Moenda com intercalações dos arenitos subja
centes em vários ciclos repetidos dentro de um intervalo de 1 30 m, 
caracterizando a parte superior da Formação Bauxi em contato tran
sicional para Formação Moenda. 

Nos domínios da Folha SD.21-Z-A são destaques os afloramen
tos encontrados na serra do Tombador no interior de uma estrutura 
dobrada (anticlinal invertida), a norte da fazenda Monjolinho. Ali a 
Formação Bàuxi apresenta mais uma vez as intercalações de areni
tos e paraconglomerados que caracterizam a passagem gradacional 
entre seu topo e a base da Formação Moenda. Os arenitos consti
tuem regionalmente uma seqüência de cristas alinhadas na direção 
N42 ° E, com suaves descontinuidades provocadas por falhamentos 
com pequenos rejeitas direcionais. Desenvolvem-se, no leito de 
uma drenagem profunda, camadas maciças, endurecidas por silicifi
cação diagenética, ou possivelmente por metamorfismo muito inci
piente de granulometria fina a média, com níveis mais grossos, su
barredondados a arredondados, boa esfericidade e composição mi
neralógica predominantemente quartzosa com alguma percenta
gem de feldspato alterado. Também são encontradas algumas inter
calacões de arenitos muito finos, argilosos e micáceos, normalmen
te n~s partes mais baixas e aplainadas da região. De um modo geral, 



tanto os arenitos como os pelitos estão acamados na direção 
N48 o E, 60 o SE e N40 ° E, 4 7 ° SE, podendo apresentar-se bastante 
fraturados e destacados em blocos soltos com disposição caótica e 
bastante silicificados, como conseqüência de falhamentos que 
atuaram na região. 

Em Rosário Oeste ocorre outra boa exposição, localizada próxi
mo do "nariz" da Sinclinal de Nobres (Fig. 1.36); na seção inferior, 
ao nível da rodovia federal BR-364, predomina, entre as cotas alti
métricas de 200m a 280m, rocha de granulometria muito fina (sil
tito), cor verde-pálida, composta predominantemente de quartzo, 
secundado por feldspato alterado, mica e opacos pretos cimenta
dos por óxido de ferro. Dispõem-se em camadas com estratos 
plano-paralelos, orientadas na direção N40°E com mergulho de 
52 o para NO, e, à medida que se caminha para o topo da primeira 
colina, nota-se uma verticalização destas camadas provocada por 
pequenos falliamentos, a partir de onde surge uma topografia bem 
acidentada formada por várias colinas. Estas estão sustentadas por 
grandes blocos de arenitos compactos, fortemente coesos, com cor 
cinza-creme, pintalgados de branco (caolim) e vermelho (óxidg de 
ferro), granulometria fina a média, com os grãos apresentando con
tatos tangenciais nítidos e cimentados por sílica; os grãos quartzo
sos apresentam forma dominantemente arredondada com boa esfe
ricidade. Observa-se nesta região que os arenitos mostram uma 
composição dominantemente quartzosa, com percentagens de 
feldspato bastante variadas e localmente com alguma concentra
ção manganesífera em superffcies lisas estriadas em zona de falha 

De um modo geral, os afloramentos da Formação Bauxi nos do
mínios da Folha SD.21-Z-A guardam uma certa homogeneidade li
tológica, onde predomina uma seção psamítica entre os parâmetros 
de areia fina (dominante) a média, localmente com níveis mais_ gros
seiros (microconglomerático), possuindo bom retrabalhamento, 
com os grãos de quartzo apresentando-se subarredondados a arre
dondados e boa esfericidade, composição mineralógica essencial
mente quartzosa com presença de feldspato muito alterado e com 
percentagem bastante variável, às vezes, dando nome à rocha (ar
cóseos); como acessórios são comuns a presenca de clastos cons
tituídos por clorita, muscovita, sericita, opacÓs e litoclastos de 
quartzitos. Comumente estes arenitos apresentam-se com alto grau 
diagenético, o que confere à rocha um elevado grau de compacta
ção. Como estruturas primárias são notadas localmente estratifica
ção plano-paralela e marcas de ondas, sendo estas últimas encon
tradas apenas na serra do Tombador, nas terras da fazenda Ximbu
va. Intercaladas nos arenitos é frequente a presença de rochas pelí
ticas (argilitos e siltitos), micáceas, com cores cinza-esverdeado e 
marrom-avermelhado. 

Por outro lado, as rochas da Formação Bauxi, na borda oeste da 
serra do Padre Inácio (em pequena elevação da serra do Caeté), lo
calizada nos domínios do sítio lndiara, são constituídas por espes
sos pacotes de arenitos finamente estratificados, com atitude 
N8 5° O, 7 o SO, granulometria fina e composição essencialmente 
quartzosa. A rocha mostra-se intensamente ferrificada, razão pela 
qual sua cor é marrom-avermelhada, mostrando-se bastante endu
recida. Intercaladas nestes arenitos são frequentes lâminas de silti
tos e argilitos. 

1.2.2.7.5.5- Origem e ambiente de sedimentação 

Vieira ( 1965b) informou muito superficialmente sobre a origem da 
Formação Bauxi, citando: "Segundo Toniatti, o quartzo apresenta 
duas origens diversas, uma ígnea plutônica e outra metamórfica. A 
composição global sugere também uma rocha-fonte ígnea plutônica 
ou metamórfica de alto grau, com pegmatitos nesta área, como é 
sugerido pela presença de turmalina azul (indigolita) em sua compo
sição". 

Almeida (1965b) reportou que a Formacão Bauxi é constituída 
de drifts em sua parte inferior, passando em ·direção ao topo a areni
tos mais ou menos feldspáticos muito bem estratificados, às vezes 
com estratificação cruzada aquosa, e seixos isolados, representan
do assim um extenso depósito periglacial, com variadas fácies flu
vioglacial, glaciolacustre e talvez glaciomarinho em sua parte infe
rior. 

Figueiredo et alii ( 19 7 4), analisando sua posicão cronoestrati
gráfica entre as rochas do Complexo Basal e a Fo~mação Puga, na 

borda oeste da serra do Padre Inácio, conclufram que, pela sua dis
tribuição geográfica em torno do Craton do Guaporé, a natureza de 
suas ocorrências e o grau de metamorfismo, a Formação Bauxi po
deria constituir o topo do Grupo Cuiabá, o que lhe confere um am
biente marinho de plataforma, nerítico a costeiro, podendo inclusive 
sugerir uma regressão marinha 

Como observado através dos relatos acima citados, várias idéias 
foram postuladas para o ambiente de deposicão da Formacão Bau
xi; em contrapartida salienta-se que, no pres~nte trabalho, ·a unida
de Jitoestratigrãfica em estudo só apresenta bem conhecida a sua 
porção superior, sendo que sua seção mais basal não ficou bem ca
racterizada Por outro lado, lembra-se que suas caracterfsticas lito
lógicas e estruturas sedimentares indicam um ambiente aquoso, 
provavelmente marinho. 

1.2.2.7.5.6- Petrografia 

Em amostras de mão, apresentam colorações variáveis, nos tons 
cinza, cinza-arroxeado, verde e branco-acinzentado Em geral são 
maciças, arenosas e bastante litificadas. A granulação dominante 
varia de areia fina a areia grossa, com alguns exemplares contendo 
elevada contribuição síltico-argilosa ou fragmentos grosseiros de 
quartzo e chert, sendo classificados como arenitos, por vezes con
glomeráticos, siltitos e folhelhos 

Oito amostras foram submetidas a estudos microscópicos, as 
quais foram classificadas como: quartzo arenito (5). arenito felds
pático (1) e siltitos (2). Os quartzo arenitos possuem textura elásti
ca, às vezes orientada, granulação variando de areia grossa a muito 
fina, revelando em geral uma boa seleção granulométrica e alta ma
turidade mineralógica. Constituem-se quase que totalmente por 
clastos de quartzo, com pontuações ocasionais de feldspatos (mi
croclínio) e litoclastos de quartzito e mais raramente fragmentos 
aleatórios de chert, arenito, sflica microcristalina, muscovita, opa
cos e titanita. 

Os clastos de quartzo possuem formas arredondadas a angulo
sas, em geral estão bem soldados por sílica, com contatos nítidos, 
podendo mostrar bordos autigênicos ou formar mosaicos irregulares 
de textura poligonal. Em algumas amostras os clastos de quartzo 
não se tocam e com freqüência estão circundados por fina película 
de óxido de ferro. No tipo feldspático a textura é elástica orientada, 
granulação areia fina, grãos quase arredondados e quase angulo
sos, podendo tocar-se ou não, estando bem cimentado por sílica 
Constitui-se essencialmente por clastos de quartzo, seguido de 
feldspatos (plagioclásio e microclínio). com dispersas !ameias de 
muscovita dispostas orientada mente, além de finas la melas de seri
cita, quase sempre nos bordos dos feldspatos Estes últimos com 
formas similares ao quartzo, podendo apresentar-se alterados. To
do conjunto apresenta-se ponteado por zircão, manchas de opacos 
e raras pontuações de turmalina. 

Os siltitos possuem textura elástica, podendo ser orientada, e 
granulação areia fina a silte, com contribuição acentuada do tama
nho argila. Constituem-se essencialmente por clastos de quartzo, 
com acentuada participação de plagioclásio e K-feldspato para a va
riedade arcoseana; estes clastos possuem formas angulosas a arre
dondadas, estando distribuídos numa matriz argilosa, bem cimenta
da por silica ou óxido de ferro, mostrando-se com frequência im
pregnada por este último. Algumas palhetas elásticas de muscovi
ta, sericita e clorita podem estar presentes, às vezes com discreto 
dobramento. 

1.2.2.7.6- Formação Moenda 

1.2.2 7 6.1 -_Generalidades 

As primeiras referências acerca das rochas rudáceas que afloram na 
região da Bacia do Alto Paraguai estão contidas vagamente no tra
balho de Evans ( 1894). que observou afloramentos de rochas con
glomeráticas, englobando-as no que denominou de "Cuyabá Sla
tes". 

Couberam, no entanto, a Oliveira (1964a) os principais estudos 
mais aprofundados acerca da unidade em epígrafe, quando caracte
rizou de tilitos as rochas observadas na região do Alto Rio Paraguai 
e os designou provisoriamente de Formação Puga Este termo foi 
proposto por Maciel ( 1959) para caracterizar os ti li tos que identifi
cou na região do morro do Puga, localizado a seis quilômetros a su
doeste de Porto Esperança, distrito de Albuquerque, município de 
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Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul. Oliveira (1964a) abor
dou essa formação não só em termos litológicos, mas também 
quanto ao provável posicionamento estratigráfico, ambiente de de
posição, idade e correlação, 

Almeida ( 1 964). embora reconhecendo a identidade litológica 
dos litótipÓs encontrados no Km 69 da BR-29 (atual BR-364), nas 
proximidades do povoado de Jangada, com a Formação Puga, pre
feriu denominar de Grupo Jangada a "esse conjunto de sedimentos 
de origem glacial existente entre a Série Cuiabá stricto sensu e a 
base do Grupo Araras". Almeida (1965b) redefiniu aquele grupo, 
passando a constituir-se, da base para o topo, pelas formações: 
Acorizal, Engenho, Bauxi e Marzagão Esta última equivale à Forma
ção Puga de Maciel (1959). 

Todavia, com base nos dados de campo, verificou-se que parte 
dos litótipos componentes do Grupo Jangada definido por Almeida 
( 1965b) continha metassedimentos do Grupo Cuiabá, o que não 
condiz com o caráteP estritamente sedimentar da Formação Puga, 
de acordo com a proposição de Maciel ( 19 59) e Oliveira ( 1 964a) 

Os trabalhos que se sucederam foram unânimes em adotar a de
signação de Formação Puga para caracterizar os paraconglomera
dos que se encontram principalmente na região serrana do Alto Rio 
Paraguai. 

Vieira (1965b) reconheceu a existência de paraconglomerados 
(pebbly-mudstone e pebbly-graywake) no flanco leste das serras do 
Tombador e das Araras, os quais denominou de Formação Puga. 

Hennies ( 1966). estudando as litologias ocorrentes ao longo e 
às proximidades das serras do Tombador e Azul, classificou as ro
chas mais antigas dessa região como tilitos e sedimentos intergla-

• ciários arenosos e pelíticos, denominando-as de Grupo Jangada. 

Guimarães & Almeida (1972) reconheceram a existência de 
quartzitos e tilitos na região anteriormente mapeada por Almeida 
( 1965b), englobando-os no Grupo Jangada. 

Corrêa & Couto (1972) relataram a Formação Puga como seme
lhante à unidade média da Série Cuiabá de Vieira ( 1965b) constituí
da essencialmente de metaparaconglomerado do tipo geriil/ton de 
Pettijohn (1957, apud Vieira, 1965b) 

Posteriormente, com a implantação da Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais - CPRM, novos trabalhos de mapeamento 
sistemático surgiram, destacando-se os de Figueiredo et alii 
(1974); Ribeiro Filho et alii( 1975); Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976) e 
Luz et alii (1978, 1980a e b). Esses autores adotaram a designação 
de Formação Puga, respeitando a prioridade da formalizacão de Ma
ciel (1959), e seguiram em grande parte a conceituacãÓ de Vieira 
( 1965b) acerca desta unidade. Mesmo assim, algu~as modifica
ções desenvolveram-se nesses trabalhos, tanto em termos estrati
gráficos quanto na área de ocorrência desta unidade. 

Figueiredo et alii (1974) englobãram a Formação Puga no Grupo 
Alto Paraguai de Almeida ( 1964), posicionando-a na base do mes
mo Estenderam também a área de ocorrência desta formacão até a 
serra do Padre Inácio (Folha SD.21-Y-D) e na região do po~oado de 
Figueirópolis (Folha SD.21-Y -C). 

Ribeiro Filho et alii (1975) mantiveram a conceituacão estrati
gráfica de Figueiredo et alii (1974) e ampliaram a sua distribuicão 
na área abrangida por esse projeto. · · 

Olivatti (1976). no seu trabalho sobre a geologia da Faixa Oro
gênica Paraguai-Araguaia, continuou denominando de Formacão 
Puga os paraconglomerados que observou na região reportada. 'ci
tou ainda que o seu contato superior com as Formações Cerradinho, 
Bocaina e Araras é do tipo concordante e transicional 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976), na revisão dos mapas geo'ógicos 
dos Projetos Centro-Oeste de Mato Grosso, Alto Guaporé ~> Serra 
Azul, discordaram da existência da Formação Puga na Folha SD.21-
Y-C, conforme proposição de Figueiredo et alii (1974). e caracteri
zaram, informalmente, o pacote sedimentàr que se localiza desde 
Figueirópolis até o rio Aguapeí sob a denominação de Unidade Jau
ru. 

Luz et alii (1978). em trabalho específico sobre as rochas carbo
náticas da Formação Araras, constataram a existência da Formacão 
Puga, nos domínios da região da Província Serrana, a exemplo de. Ri
b~iro Filho et alii (1975). como constituída por paraconglomerados 
grauvaqueanos. 
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Luz et alii (1980a). no trabalho de mapeamento geológico acer
ca do Grupo Cuiabá, reafirmaram a existência desta formação nas 
faldas da Província Serra na. 

Propõe-se neste relatório, com base nos dados coligidos durante 
os trabalhos de campo efetuados pelo Projeto RADAMBRASIL no 
âmbito da Folha SD 21 Cuiabá, a designação de Formação Moenda 
em substituição à então Formação Puga de Maciel (1959). na am
biência do Grupo Alto Paraguai Esta proposição fundamenta-se nos 
seguintes fatos: 
- a perfeita continuidade deposicional da formação em epígrafe 
com as Formações Bauxi e Araras; 
- o seu posicionamento litoestratigráfico com a Formação Araras, 
isto é, acha-se imediatamente subjacente aos calcários calcíticos 
dessa formação, com os quais relaciona-se gradacionalmente. Isto 
não ocorre com a Formação Puga na região de Corumbá, onde foi 
definida .. pois aí está sobreposta por rochas dolomíticas; e 
- a individualizacão na Folha SE.21 Corumbá dos Grupos Alto Pa
raguai e Corumbá. Isto levou os autores daquela Folha a manterem 
a Formação Puga no Grupo Corumbá, por questão de prioridade. 

A Formação Moenda caracteriza-se litologicamente por paracon
glomerados grauvaqueanos, petromíticos, que ocorrem bordejando 
a Província Serrana, principalmente na sua porção oriental, e no 
flanco oeste da serra do Padre Inácio O nome advém do povoado 
homônimo, localizado na Folha SD 21-Z-C, ao longo da rodovia es
tadual MT-246, no trecho Jangada-Barra do Bugres 

1 2.2.7.6.2- Distribuição na área e espessura 

De acordo com os dados de campo do Projeto RADAMBRASIL e de 
trabalhos anteriores, a ocorrência desta unidade é por demais des
contínua e irregular, devido ao caráter lenticular que caracteriza a 
sedimentação psefítica, secundada pelo abrangente estágio de in
temperismo, que dificulta a existência de afloramento, e também a 
efeitos tectônicos, truncando a sua continuidade 

Nas Folhas SD.21-Z-A e SD.21-Z-C, as melhores exposições 
desta unidade, perfeitamente mapeáveis, acontecem na extremida
de oriental da Província Serrana, particularmente na região das ser
ras do Tombador e das Araras, sendo que nesta última aparece 
bordejando-a completamente. 

Ocorre esparsamente na Folha SD.21-Y-D, na porção sudoeste 
da Província Serrana - na borda ocidental da serra da Palmeira - e 
na parte oeste da falda da serra do Pad1e Inácio, no trecho entre as 
localidades de Mirassol'd'.Oeste e Sonho Azul. 

A ocorrência desta unidade caracteriza-se pelo alto grau de in
temperismo, o qual desenvolveu um solo argila-arenoso amarronza
do, com fragmentos de sua fração rudácea, perfazendo grande par
te de sua área de distribuição, em detrimento dos afloramentos que 
ocorrem sob a forma de grandes matacões, formando pequenos 
morrotes ilhados neste litossolo. 

Estruturalmente, a Formação Moenda distribui-se numa faixa es
treita, alinhada na direção nordeste-sudoeste, principalmente na re
gião da Província Serrana. Nesta unidade geomórfica, quando em 
estruturas anticlinais, profundamente erodidas, a Formacão Moen
da ocorre em seus núcleos, como por exemplo na Anticlin~l do Tom
bador, e analogamente nos flancos das sinclinais, como na Braquis
sinclinal das Araras (Fig. 1.29). Além de falhamentos (principal
mente inversos) que condicionam o seu posicionamento, como na 
região da serra das Araras 

A espessura da Formação Moenda não foi possível de ser esti
mada nos trabalhos de campo realizados na Folha SD 21 Cuiabá, 
principalmente pela falta de bons afloramentos nas imediacões da 
zona de contato, causada pelo alto grau de erosão em suas 'exposi
ções e pelo seu aspecto homogêneo, não permitindo visualizar-se 
estratificação. 

No entanto, Almeida ( 1965b) estimou, vagamente, a espessura 
da Formação Marzagão (equivalente à Formação Puga) em menos 
de 100m. Vieira ( 1965b) admitiu uma espessura entre 55-320m. 
Acredita-se que esta Última estimativa é a mais plausível, levando
se em conta as espessuras das outras formações que compõem o 
Grupo Alto Paraguai, sempre acima daquela faixa. 

1.2.2.7.6.3- Posição estratigráfica 

Esta formação assenta-se sobre a Formação Bauxi e sotopõe-se à 
Formação Araras. O contato inferior com a Formação Bauxi é nor-



mal, transicional, conforme foi observado nos trabalhos de campo 
do Projeto RADAMBRASIL (Barros & Simões, 1980), em um corte 
lateral da rodovia estadual MT-246, trecho Jangada-Barra do Bu
gres, em fase de implantação, a poucos metros a leste do entronca
mento da estrada para o "Calcário Império" da Império Mineração 
Ltda. com aquela rodovia. Neste local ocorre a passagem transicio
nal entre as Formações Puga e Bauxi (Est. 1.VIII A). Sobre este fato, 
Vieira ( 1965b, p.25) já aventava uma possível continuidade depo
sicional entre estas duas formacões. 

Esta continuidade deposicion.al, verificada na sedimentação des
tas duas unidades, levou Barros & Simões (op cit.) a alterarem o po
sicionamento estratigráfico da Formação Puga, até então conside
rada como base do Grupo Alto Paraguai, segundo Figueiredo et alii 
(1974). 

O contato superior com a Formação Araras não foi verificado 
nos trabalhos de campo realizados na Folha SD. 21 Cuiabá, princi
palmente devido à falta de bons afloramentos, causada pelo avan
çado estágio de erosão. Porém, Vieira (1965b, p.28) citou que é 
estratigráfico gradacional, quando observou a "mudança gradacio
nal pebbly-mudstone em margas conglomeráticas e destas em cal
cário estratificado". Tal tipo de contato, no entanto, foi comprova
do por De I' Arco et alii ( 1982) nos trabalhos executados na Folha 
SE.21 Corumbá, imediatamente a sul da presente Folha 

Além do contato estratigráfico, a Formação Moenda acha-se em 
contato por falhas (possivelmente inversas) com o Grupo Cuiabá e 
com as Formações Raizama e Sepotuba, na região da Província Ser
rana, principalmente nos domínios da serra das Araras, no quadran
te noroeste da Folha SD.21-Z-C. 

Vieira ( 1 96 5b), fundamentado na relação estratigráfica com a 
Formação Corumbá (atualmente Formação Araras), a qual revelou 
algas fossilíferas do gênero Aulophycus de idade cambriana, admi
tiu contemporaneidade entre essa formação e a Formação Puga. 

Figueiredo et alii ( 1 9 7 4), baseados em análise paleontológica 
efetuada em seixo de calcário que encontraram na Formação Puga, 
cujo estudo evidenciou a presença de estruturas algais semelhantes 
à Kinmeya lucianoi de Sommer (1970 apud Figueiredo et a/ii, op. 
cit. ), atribuíram-lhe idade pré-cambriana superior/cambriana infe
rior. 

Recentemente, Tassinari ( 1981), no esboco sobre os dados 
geocronológicos existentes na Folha SD.21 éuiabá, referiu-se à 
análise realizada em folhelho da Formação Sepotuba, coletado a 
nordeste da cidade de Alto Paraguai, a qual revelou uma isócrona 
Rb/Sr em rocha total em torno de 550 MA e razão inicial (SrB7fSrB6) 
de0,711. 

Calcado nessa idade e levando-se em conta a relação estratigrá
fica com a Formação Araras, a qual sobrepõe-se à Formação Puga, 
admite-se neste trabalho para esta unidade um posicionamento cro
noestratigráfico no Pré-Cambriano Superior. 

1 2. 2. 7 6.4 - Litologias e estruturas 

A Formação Moenda é constituída, na região em pauta, quase que 
exclusivamente por paraconglomerados petromíticos, de cor 
marrom-arroxeada a chocolate e cinza-esverdeado, esta última com 
menor freqüência, cores estas conferidas à rocha pela matriz, que 
perfaz entre 60-90% da composição deste litótipo. A matriz é de 
natureza grauvaqueana, freqüentemente sfltico-arenosa e/ou argila
arenosa, podendo chegar a arenosa grosseira ocasionalmente A 
fração rudácea apresenta uma variação tanto moda I como composi
cional. Os elásticos, distribuídos caoticamente na matriz, mostram 
uma granulacão desde seixos e calhaus até matacões Constituem
se de quartz~. silex, feldspato, quartzito, calcário, gnaisse, granito 
e de rocha básica, sendo que o quartzo predomina entre os elásticos 
menores e o granito entre os elásticos maiores, tendo sido observa
do um de 50 em no seu diâmetro maior, próximo ao ribeirão Retiro, 
no flanco oriental da Sinclinal das Araras. Quanto à forma, são bas
tante heterogêneos, mostrando-se subangulosos, subarredondados 
e também angulares, alguns destes tendo formato perfeitamente 
geométrico (triangulares e elipsoidais), como ocorre na maioria dos 
afloramentos. Estes clastos, localmente, estão imbricados por ci
mento carbonático, principalmente em direção ao topo desta forma
ção, em virtude de achar-se imediatamente sotoposta à seqüência 
carbonática da Formação Araras. Devido ao seu caráter maciço, 

tornando a rocha quase homogênea, a única feição sedimentar (pri
mária) que raramente observa-se é um acamamento incipiente. Via 
de regra, em termos de estrutura secundária, o paraconglomerado 
Moenda apresenta caracteristicamente esfoliação esferoidal, con
cêntrica, segundo a qual decompõe-se. Esta esfoliação chega a dar 
impressão, dependendo da situação do afloramento em relação ao 
manto de intemperismo, de um "pseudodobramento". 

Em certos afloramentos, pode-se observar a presença de estru
tura superimposta, como por exemplo clivagem de fratura, devido a 
dobramentos apertados, que chegaram inclusive a provocar estira
mentos nos fragmentos rudáceos, os quais apresentam-se orienta
dos paralelamente àquela clivagem. 

Localmente, quando próximo à zona de falhamentos, o paracon
glomerado chega a mostrar evidência de um metamorfismo inci
piente, evidenciado pela presença de sericita, sem contudo ter de
senvolvido qualquer foliação, conforme estudos petrográficos efe
tuados em amostras coletadas a nordeste da BR-163 
(Cuiabá-Santarém), nas cabeceiras do córrego das Pedras, afluen
te pela margem esquerda do rio Arinos, na Folha SD.21-Z-A. No en
tanto, as exposições destes litótipos apresentam uma área bastan
te restrita, não sendo possível cartografá-los na escala de trabalho. 

1.2.2.7 6.5- Origem e ambiente de sedimentação 

A maioria dos trabalhos existentes acerca desta unidade é muito 
controvertida quando aborda a sua origem. Surgiram desta polêmi
ca duas hipóteses: uma que defende a origem glacial e outra que op
ta pela origem marinha. 

Maciel (1959), quando da definição e caracterização da Forma
ção Puga, atribuiu-lhe origem glacial, tratando as rochas conglome
ráticas de tilitos, com base na forma, marcas de percussão e de 
compressão dos seixos e na falta de estratificação. 

Almeida ( 1 964) também optou pela origem glacial como am
biente de deposição dos sedimentos do Grupo Jangada, através de 
sedimentação fluvioglacial ou glaciolacustre. Fundamentou-se nos 
estiramentos e facetamentos dos seixos, bem como na espessura, 
extensão e continuidade da sedimentação desse grupo, o qual cor
relacionou litologicamente à Formação Puga de Maciel (1959). 

A outra hipótese, encabeçada por Vieira (1965b), atribui à For
mação Puga origem marinha batia I, cujos depósitos foram formados 
por corrente de turbidez e corrida de lama. Esta hipótese repousa na 
associação litológica (presença de cimento e intercalações calcífe
ras no topo), existência de afloramentos estratificados e no fato 
desta formação sotopor-se à seqüência carbonática da Formação 
Araras. Argumentos estes que, segundo Vieira (op cit ), tornam di
fícil pensar-se em fenômenos glaciais. 

Os trabalhos que se sucederam inclinaram-se por ambas as hipó
teses. Hennies (1966) admitiu ambiente ofllisto, pois, de acordo 
com o autor, "o Grupo (Jangada) possui uma sucessão basal de se
dimentos marinhos, os quais se tornam continentais no topo ou nas 
áreas marginais" 

Figueiredo et alii (1974) preferiram a proposicão de Vieira 
( 1965b), devido à perfeita continuidade de posicional entre esta uni
dade e a Formação Araras. Estes autores não encontraram justifica
tiva para a existência de dois ambientes tão diversificados: glacial 
(Formação Puga) e marinho (Formação Araras). 

Dardenne ( 1980), em seu relatório da viagem empreendida a 
convite do Projeto RADAMBRASIL, tratou os paraconglomerados 
da Formação Puga de tilitos, com base nas características peculia
res dos seixos, tais como forma, sulcos e/ou depressão (gouge), ad
mitindo assim origem glacial. Textualmente, o autor assim se repor
ta acerca da evolução sedimentar das Formações Puga e Araras: 
"Após um período glacial representado pelo tilito da Formação Pu
ga, a fusão das geleiras propiciou a invasão pelo mar da plataforma 
continental, com a deposição química de calcários característicos 
de um ambiente sublitorãneo apesar de pouco profundo". 

Montalvão ( 1980) também admitiu uma passagem gradacional 
entre os arenitos da Formação Bauxi e os paraconglomerados da 
Formação Puga, bem como o início da deposição do Grupo Alto Pa
raguai através da Formação Bauxi. Entretanto, para Montalvão (op. 
cit.) ambas as formacões são depósitos aquosos típicos de regiões 
acidentadas próxima~ do "embasamento" e de zonas de falhas rea
tivadas, atestadas pela grande variação litológica encontrada nos 
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calhaus, seixos e matacões da Formação Puga, somando-se a pas
sagem gradacional para a Formação Araras, que é depósito aquoso 
(marinho). 

Conforme se pode observar, é bastante controverso o problema 
da origem desta unidade litoestratigráfica. No entanto, alguns as
pectos intrínsecos observados nos paraconglomerados, tais como a 
heterogeneidade composicional da fração rudácea e as característi
cas peculiares dos seixos e blocos, como formas geométricas tipo 
"ferro de engomar", sulcos ou estrias e depressões (gouge). condi
ções estas adquiridas em conseqüências do grande atrito no tipo de 
transporte, também levaram os autores do presente trabalho a pen
sar num ambiente glacial com presença de correntes de turbidez. 
Medeiros, Schaller e Friedman ( 1971, p.35) reportaram-se a que 
"sedimentos transportados por processos glaciais e depositados 
sob condições instáveis no, talude continental sofrem movimentos 
como fluxos de turbidez, encosta abaixo (Heezen & Hollister, 
1963) Ericson et alii ( 1961) observaram que a freqüência de cor
rentes de turbidez durante as fases glaciais foi muito maior do que 
no tempo pós-glacial". Tais assertivas corroboraram a proposição 
acima referida 

1 .2 2. 7 6 6 - Petrografia 

Em amostras de mão, são rochas de coloracão dominantemente 
cinza, com variedades avermelhada, arroxeada e esverdeada De 
um modo geral, possuem aspecto maciço e em alguns casos aniso
trópico. A granulação varia do tamanho argila a seixos e a composi
ção primordial está representada por clastos de quartzo, feldspatos, 
litoclastos de granitos e quartzitos, dispostos com freqi.Jência numa 
matriz areno-siltosa ou síltico-arenosa com participação de argila. 

Microscopicamente cinco amostras foram analisadas, sendo 
três classificadas como conglomerados, um arenito e um paracon
glomerado. O paraconglomerado em seção delgada apresenta tex
tura elástica muito mal selecionada, sendo constituído por fragmen
tos que variam do tamanho silte a seixos. A composição está repre
sentada por clastos de quartzo, feldspatos (microclínio) com ampla 
distribuição da granada. Em frações menores ocorrem clastos de 
zircão, epídoto, titanita, carbonato, apatita, opacos e litoclastos de 
calcários, quartzitos, metarcóseos e cherts em disposição aleatória. 

Os clastos e litoclastos possuem formas que variam de angulo
sas a quase arredondadas, não se tocam ou raramente os fazem, 
encontrando-se imersos numa matriz síltico-argilosa com forte par
ticipação de sílica diagenética ligando os grãos O quartzo é o princi
pal componente, em r.lastos que variam do tamanho silte a areia 
muito grossa ( 1-2 mm), com formas arredondadas eqüidimensio
nais a fragmentos angulosos. Os feldspatos estão representados 
por feldspato alcalino e plagioclásio, em grãos que variam de silte a 
grânulos de 3 mm, com formas eqüidimensionais e angulosas por 
vezes alongadas A granada apresentou tamanho de areia muito fi
na, estando disposta aleatoriamente, e sua percentagem é em torno 
de 3%. Os fragmentos maiores estão representados por litoclastos 
de metarcóseos, calcários e mais raramente quartzitos puros, cuja 
granulação varia de grânulos a seixos. Os conglomerados apresen
tam textura elástica, muito mal selecionada, e granulação variando 
de silte a seixos, sendo constituídos por clastos e litoclastos com 
formas variando entre angulosas e arredondadas. Os clastos estão 
essencialmente representados por quartzo, seguidos por feldspatos 
(alcalino e plagioclásio) com ampla distribuição de litoclastos de 
quartzito puro, quartzitos micáceos, granitos ígneos, granitos meta
mórficos, rochas básicas (monzodioritos), ultrabásicas, gnaisses 
graníticos, migmatitos(?), vulcânicas ácidas e intermediárias, me
tarcóseos, metassiltitos e argilitos, além de clastos de granada, zir
cão, titanita, opacos e cloritas. Os clastos e litoclastos podem ou 
não se tocar, estando cimentados por sílica diagenética ou carbona
to, quando não imersos numa matriz sfltico-argilosa impregnada de 
óxido de ferro. 

O arenito apresenta textura elástica, mal selecionada, e granula
ção variando de areia grossa a silte, constituindo-se por grãos angu
losos a arredondados, representados essencialmente por quartzo, 
seguido de quartzitos por vezes micáceos, clastos de plagioclásio, 
microclínio, opacos, sílica microcristalina e litoclastos de biotita
muscovita xisto. Os clastos e litoclastos não se tocam e estão ci
mentados por óxido de ferro. 
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1.2.2.7.7- Formação Araras 

1 2.2.7.7.1- Generalidades 

Os primeiros relatos sobre as rochas carbonáticas no âmbito da Fo
lha SD.21 Cuiabá são devidos a Castelnau (1850, apud Almeida, 
1 964), que, em seu trabalho intitulado Expédition dans les parties 
centrales de I'Amérique du Sud, fez citação sobre os calcários de 
Nobres e os localizados no trecho Cáceres-Registro do Jauru 

Mais tarde, Evans (1894), em viagem de reconhecimento geoló
gico na porção centro-norte de Mato Grosso, denominou de Arara 
Limestone (a grafia correta é Araras Limestone) o pacote de rochas 
calcárias que ocorrem em cadeias paralelas de morros, entre o alto 
curso do rio Paraguai e o rio Cuiabá. Esta denominação é provenien
te do povoado de Araras (atualmente Bauxi) Relacionou-os aos cal
cários de Corumbá, pois, segundo este autor, há uma considerável 
semelhança entre essas rochas 

No presente século, novos trabalhos técnico-científicos, ligados 
direta ou indiretamente a esta unidade, foram intensificando-se e 
adquirindo um melhor aprimoramento com o passar do tempo, devi
do a novos conhecimentos técnicos e métodos de trabalho 

Campos (1908, apud Almeida, 1964) amostrou calcários e do
lomitos que ocorrem na estrada Cuiabá-Cáceres, mais tarde estu
dados por Paes Leme ( 191 2 apud Almeida, op. cit.) 

Lisboa ( 1 909), em sua coluna geológica, englobou os calcários 
da região de Araras, serra do Tombador e de São Luiz de Cáceres 
(mais tarde Cáceres) sob a denominação de Calcário de Corumbá, 
pertencente à Série da Bodoquena, proposta por esse autor, em vir
tude de achar os litótipos dessas regiões correlacionáveis com os de 
Corumbá. 

Oliveira ( 191 5). em viagem de reconhecimento geológico na 
porção noroeste de Mato Grosso, fez rápidos comentários acerca 
das rochas calcárias a leste de Cáceres. 

Oliveira & Leonardos (1943), na obra didática "Geologia doBra
sil", comentaram acerca da Série Corumbá, proposta por Oliveira & 
Moura ( 1941 apud Oliveira & Leonardos, 19431, em substituição à 
Série Bodoquena de Lisboa (1915). Naquela série, os seus autores 
enquadraram não só as rochas carbonáticas denominadas de Calcá
rio Araras por Evans (1894). como também o Calcário Guia. 

Oliveira & Moura (1944), em trabalho mais específico na região 
de Corumbá, principalmente sobre os minérios de Mn e Fe de Uru
cum, voltaram a fazer referências na Série Corumbá às rochas car
bonáticas das regiões de Araras, Guia e Cáceres. 

Ab'Sáber ( 1954), em viagem de reconhecimento geológico e 
geomorfológico no trecho Rosário Oeste- Diamantino, denominou 
os calcários, arenitos, siltitos e conglomerados que ocorrem nas 
proximidades de Rosário Oeste de Série da Bodoquena, cujo estilo 
de dobramento comparou ao da Série Cuiabá Segundo esse autor, 
enquanto nesta última o dobramento é caracterizado por "dobras 
isoclinais imbricadas e muito cerradas", naquela unidade o estilo é 
dobrado por "suaves anticlinais e sinclinais", isto é, menos intenso. 

Scorza ( 1 960), percorrendo o trecho de Cuiabá a Chapada dos 
Parecis, a fim de estudar com maior atenção a geologia de Diaman
tino, observou, no trajeto serra do Tombador-Caixa Furada, aflora
mentos de calcários, principalmente, e ortoquartzitos, dobrados em 
anticlinais e sinclinais, aos quais designou de Série Araras, presumi
velmente de idade cambriana. 

Almeida ( 1964). no trabalho mais específico sobre a geologia re
gional da porção norte-noroeste de Cuiabá, denominou a seqüência 
de rochas carbonáticas que ocorre nessa região de Grupo Araras, 
constituído por um pacote pelito-carbonático na base e outro dolo
mítico no topo. Aventou, com base nesta constituição, a possibili
dade de comportar duas formações. 

Oliveira ( 1964al, no trabalho de reconhecimento geológico ex
pedito na região do alto rio Paraguai, a fim de avaliar as possibilida
des da existência de petróleo, englobou a seqüência calcário
dolomítica dessa região na Série Corumbá, particularmente no Gru
po Boca i na, pelas características litológicas similares com as rochas 
da região de Corumbá. Admitiu ainda ser correlacionável à Série 
Bambuí (Formação Sete Lagoas), por ambas sobreporem-se a ro
chas de origem glacial, além das semelhanças litológicas. 

Almeida (1965b), abordando a geotectônica do centro-oeste 
mato-grossense, voltou a referir-se não só à possível individualiza
ção do Grupo Araras como também a respeito da sua espessura, 



ambiente de sedimentação e ausência de fósseis Posteriormente, 
Almeida (1967, 1968, 1969, 1971, 1974b, 1974c), em traba
lhos específicos, notadamente sobre a geotectõnica brasileira, con
tinuou empregando o termo Grupo Araras para as rochas carbonata
das da região situada no alto curso do rio Paraguai 

Vieira ( 1965b), estudando a geologia do centro-oeste mato
grossense, especificamente da região nas circunvizinhanças das 
coordenadas geográficas 14° e 16°S, 56° e 58°0, modificou a 
designação de Série Corumbá para Formação Corumbá, devido à 
impropriedade daquele termo para caracterizar a sequência de ro
chas que observou nessa região, em conformidade ao Código de 
Nomenclatura Estratigráfica Correlacionou aos calcários de Corum
bá, com base na continuidade das camadas, conteúdo paleontológi
co análogo e posicionamento estratigráfico idêntico Admitiu tam
bém contatos gradacionais com as unidades imediatamente inferio
res e superiores. 

Hennies ( 1966), em tese de doutoramento sobre a geologia de 
parte do centro-norte mato-grossense, não só estendeu mais para 
leste a faixa de distribuição do Grupo Araras como concretizou a 
proposição de Almeida ( 1 964), dividindo tal unidade nas Forma
ções Guia (inferior) e Nobres (superior) A primeira é constituída por 
uma seqüência pelito-carbonática e a segunda representada por do
lomitos Além dessa individualização, abordou ainda, sobre o am
biente gerador, correlações e cronologia desse grupo. 

A LASA - Engenharia e Prospecções S.A ( 1968a), no levanta
mento fotogeológico e geoquímico da região centro-oeste do Mato 
Grosso, manteve a denominação de Grupo Araras, proposta por Al
meida (1964), para uma seqúência calcária que afiara na antiga BR-
416 (atualmente BR-174), trecho Cáceres-Porto Esperidião, nu-
ma faixa de 23,8 km de extensão · 

Guimarães & Almeida (1972), no mapeamento geológico do 
Projeto Cuiabá, preferiram considerar o Grupo Araras indivisível, ao 
contrário de Hennies ( 1966). Mesmo assim, caracterizaram essa 
unidade como constituída, da base para o topo, de pelitos margo
sos, calcários calcíticos e dolomitos. Estimaram para esse pacote 
uma espessura em torno de 800 m, além de posicioná-lo discordan
temente sobre o Grupo Jangada e correlacioná-lo aparentemente ao 
Grupo Bambuí. 

Corrêa & Couto ( 197 2), em mapeamento geológico sistemático 
na porção centro-oeste de Mato Grosso, em parte da Folha SD.21-
Z-A, a fim de avaliar o potencial mineral das aluviões dessa região, 
reconheceram a proposição de Vieira ( 1965b) e resolveram manter 
a denominação de Formação Corumbá para a seqúência pelito
carbonática que ocorre em faixa contínua na serra do Roncador e 
nas imediações de Rosário Oeste e Nobres. Admitiram para essa 
formação uma espessura em torno de 500 m, contatos gradacio
nais com as unidades confinantes e idade eocambriana, além de 
referirem-se a respeito do seu ambiente de sedimentação. 

Figueiredo et alii ( 1974), no mapeamento geológico sistemático 
do Projeto Alto Guaporé, redefiniram e conceituaram estratigrafica
mente o Grupo Araras sob a denominação de Formação Araras, 
englobando-a no Grupo Alto Paraguai, devido a terem observado 
continuidade deposicional com as Formações Puga e Raizama. 
Caracterizaram-na litologicamente em três níveis: basal (margas 
conglomeráticas e calcários margosos); médio (calcários dolomíti
cos com intercalações de calcário calcítico) e superior (dolomitos 
contendo nódulos de sflex e lentes de arenitos finos). Complemen
tando suas observações, esses autores afirmaram a ausência de 
metamorfismo regional, com base em dados petrográficos e de 
campo, e estimaram a espessura desta unidade em 800 m, na re
gião da serra das Araras. 

Ribeiro Filho et alii (197 5), no mapeamento geológico do Projeto 
Serra Azul, corroboraram o conceito de Figueiredo et alii ( 1974), re
lativo à Formação Araras, e ainda reconheceram esta unidade além 
do limite oriental da feição geomórfica Província Serrana de Almeida 
( 1 964) Estenderam assim sua distribuição para fora dos domínios 
da Folha SD 21 Cuiabá. 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976), na revisão dos mapas geológicos 
dos Projetos Centro-Oeste de Mato Grosso, Alto Paraguai e Serra 
Azul, admitiram a validade do estudo realizado por Figueiredo et alii 
(1974) quanto à Formação Araras. 

Olivatti (1976), estudando a geologia da Faixa Orogênica 
Paraguai-Araguaia, correlacionou esta unidade às Formações Cer-

radinho e Boca i na, por admitir prolongamento para norte da seqúên
cia carbonática que ocorre na região de Bodoquena-Corumbá, con
cordando com a idéia de Vieira (1965b) que aventou tal extensão 

Recentemente Luz et alii ( 1978) fizeram um estudo mais especí
fico e pormenorizado das rochas da Formação Araras, envolvendo 
levantamento geológico e geoquímico na escala 1:50 000 Esses 
autores, apesar de concordarem com a conceituação de Figueiredo 
et alii ( 197 4), preferiram dividir informalmente esta formação em 
dois membros: Membro Inferior, composto por margas conglomerá
ticas, calcários calcíticos e calcários dolomíticos, e Membro Supe
rior, constituído por dolomitos, com intercalações subordinadas de 
siltitos, arenitos e argilitos calcíferos. Admitiram para esta unidade 
uma espessura da ordem de 1.300 m, observados na região centro
sul da Província Serrana, nos domínios das Folhas SD.21-Z-A, 
SD.21-Z-C e SD.21-Y-D. 

Dardenne (1980), em viagem de estudo em parte das Folhas 
SD.21 Cuiabá e SD.22 Goiás, definiu esta formação como consti
tuída por calcários na porção basal e dolomitos na parte superior 
Além de abordar sua evolução sedimentar, estabeleceu generica
mente correlações com o Grupo Bambuí e incluiu a Formação Ara
ras no Pré-Cambriano Superior 

Neste relatório, embora se admita a validade da conceituacão de 
Luz et alii ( 1 978), a Formacão Araras será aqui considerada· como 
um pacote único, tendo em ~ista a escala do mapa geológico da Fo
lha em pauta não permitir a sua partilha. Entretanto, mapeando-a 
em escala maior, como por exemplo nos mosaicos semicontrolados 
de radar (1 :250.000), esta unidade comporta pelo menos indivi
dualizacões informais, como fizeram os trabalhos mais recentes, 
notada~ente distintos, ocupando posições definidas no pacote Por 
esta razão, na coluna geológica da Folha SD.21 Cuiabá, a Formação 
Araras foi empilhada litologicamente como constituída essencial
mente por calcários calcfticos na porção basal e dolomitos no topo. 

1 2.2 7.7 2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Araras, de acordo com o mapa geológico da Folha em 
pauta, ocorre em três áreas distintas: na porção sul da Folha SD 21-
Y-B, precisamente na mesopotâmia dos rios Sepotuba e Juba, pró
ximo à confluência deste rio, sendo esta a menor área de distribui
ção (Est. 1.VIII B); no quadrante sudoeste da Folha SD 21-Y-D, a 
formação em epígrafe distribui-se em uma faixa alongada na dire
ção NE-SO, situada na região drenada pelos rios Jauru e Cabaça I, fi
siograficamente denominada serra do Padre Inácio; todavia, é na re
gião da Província Serrana (Almeida, 1964) que se encontram as 
mais extensas e importantes áreas de distribuição desta unidade 
(Fig. 1.29). Apresenta-se aí quase que continuamente numa faixa 
em forma de arco, cuja flexura tem um sentido geral NE-SO, e 
adentra-se além dos limites oriental e meridional da Folha SD.21 
Cuiabá. Nessa unidade geomórfica dispõe-se num alinhamento de 
morros, constituindo as faldas e o interior dessa região serrana Es
truturalmente, a Formação Araras ocorre nos eixos e flancos de 
(braqui) anticlinais e também nos flancos de algumas (braqui) sincli
nais arrasadas, formando a faixa de dobramentos que se confunde 
com a feição geomórfica retrocitada 

Na área de abrangência das rochas da Formação Araras, tantc 
na região da Província Serrana como nas outras partes onde afio· 
ram, são os dolomitos os litótipos mais abundantes e os que respon
dem pelas mais expressivas feições topográficas desta formação 
Constituem colinas e morros abaulados, alinhados no âmbito da 
Província Serrana, onde se mostram alongados no sentido das es
truturas regionais e confundem-se com essa feição geomórfica As 
litologias da porção basal, essencialmente calcários calcíticos, por 
serem mais susceptíveis aos processos intempéricos, não chegam a 
formar expressões topográficas relevantes, apenas ocorrendo sob a 
forma de lajedos, destacando-se os que assomam nas cercanias de 
Nobres (Folha SD 21-Z-C). 

As rochas da Formação Araras apresentam espessura bastante 
diversificada, com relacão às estimativas dos trabalhos anteriores 
que melhor a estudara~ Almeida (1964) estimou para o então Gru
po Araras, na região da Província Serrana, uma possança máxima 
de 700 m Vieira (1965b), estudando quase a mesma região, ava
liou uma espessura em torno de 500 m e 1 . 200-1.300 m, na por
cão leste da faixa de ocorrência, e 230m na parte oeste da mesma. 
Hennies ( 1966) concordou com o cálculo proposto por Almeida 
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( 1964) Figueiredo et alii ( 197 4), na região ocidental da Serra das 
Araras, encontraram valores de aproximadamente 800 m Recente
mente, Luz et alii (1978) estimaram para o Membro Inferior desta 
formacão cerca de 200 m, nas extremidades norte e sul da serra 
das A;aras e no quadrante nordeste da Folha SD 21-Z-C. Para o 
Membro Superior encontraram valores de ordem de 1 1 00 m, prin
cipalmente no quadrante sudeste da Folha SD 21-Y-0, perfazendo 
um total aproximado de 1 300 m, segundo os referidos autores. 

Neste relatório, tendo por base a faixa de exposição mapeada e 
algumas medidas, em torno de 30 o, dos planos mergulhantes das 
camadas, efetuadas a NNE da localidade de Nobres, próximo à falda 
oriental da serra do Tombador (Folha SD 21-Z-A), e no extremo nor
deste do fechamento da serra das Araras (Folha SD.21-Z-C), 
estima-se uma espessura em torno de 1 500 m Deve-se ressaltar, 
no entanto, os dobramentos e falhamentos que afetaram esta uni
dade, assim como a carência de afloramentos, principalmente na 
zona de contato com a Formação Moenda, que dificultam sobrema
neira calcular-se, com certa precisão, a possança do pacote sedi
mentar da Formação Araras 

1 2. 2. 7 1 3 - Posição estratigráfica 

Como é sobejamente conhecido, os contatos superior e inferior, 
respectivamente com as Formações Puga e Raizama, são concor
dantes, do tipo gradacional Foram observados nos trabalhos reali
zados por Vieira (1965b), Figueiredo et a/ii (1974), Ribeiro Filho et 
alii (1975) e Luz et alii (1978) 

Nos domínios da Folha SD.21 Cuiabá, foi possível constatar 
apenas, durante os trabalhos de campo, o contato superior com a 
Formação Raizama Este pode ser observado na serra do Padre Iná
cio (Folha SD 21-Y -0), ao longo da BR-1 7 4, e localmente na extre
midade ocidental da serra Azul e na serra da Cancela, ambas na Fo
lha SD 21-Z-A Nesses locais verifica-se perfeitamente a passagem 
transicional dos dolomitos para os arenitos da Formação Raizama, 
com a diminuição no teor de MgO e aumento de sílica 

Quanto ao contato inferior com a Formação Puga, não foi possí
vel ser confirmado, principalmente devido ao avançado estágio de 
intemperismo, dificultando imensamente a preservação de bons 
afloramentos Porém, quando do mapeamento geológico da Folha 
SE 21-V-B, inserida no Bloco SE 21 Corumbá, imediatamente a sul 
da Folha SD 21 Cuiabá, Del' Arco et alii I 1982) conseguiram verifi
car tal contato, a sul da BR-070, na extremidade da falda oriental da 
serra das Araras 

Afora os contatos estratigráficos retrocitados, a Formação Ara
ras, de acordo com o mapa geológico da Folha em pauta, apresenta
se em contatos discordantes com várias unidades litoestratigráfi
cas Na Folha SD 21-Y-B, a parte ocidental da sua faixa de exposi
ção acha-se justaposta diretamente ao Grupo Rio Branco, refletindo 
provavelmente uma discordância litológica (nonconformity), en
quanto a outra borda está diretamente posicionada com a Formacão 
Sepotuba, induzindo-se a pensar em discordância erosiva (disc.on
formity). Na Folha SD 21-Y-D, principalmente na região da serra do 
Padre Inácio, está em contato com os sedimentos da Formacão 
Pantanal, provavelmente também por discordância erosiva Nas ·Fo
lhas SD.21 cZ-A e SD 21-Z-B, justapõe-se diretamente ao Grupo 
Cuiabá, supostamente por discordância angular (unconformity) Na 
Folha SD.21-Z-C, na extremidade nordeste da serra das Araras, 
ocorre em contato com a Formacão Bauxi, induzindo também a uma 
discordância erosiva Ainda co~ relação à Folha SD 21-Z-B, nas 
proximidades do rio Culuene, acha-se inter-relacionada com a For
mação Bauru, provavelmente por discordância erosiva Acha-se 
também em contato tectônico, através de falhas normais, indiscri
minadas e inversas, com várias unidades litoestratigráficas 
Concentra-se tal contato principalmente na região da Província Ser
rana, onde está evidenciado por uma intensa silicificacão e brecha
ção nas rochas desta formação, como por exemplo na ;egião da ser
ra cia Cancela, Folha SD 21-Z-A 

Na coluna cronoestratigráfica da Folha SD 21 Cuiabá, a Forma
ção Araras foi posicionada no Pré-Cambriano Superior, com base 
nas seguintes justificativas A primeira diz respeito a uma análise 
paleontológica realizada em um clasto de calcário da Formacão Pu
ga que, segundo Figueiredo et alii ( 1 97 4), apresentou estrut~ras al
gais semelhantes às descritas por Sommer ( 1970 apud Figueiredo 
et alii, 1974) com Kinmeya lucianoi, considerada no Pré-Cambriano 
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Superior/Cambriano Inferior Como a Formação Araras apresenta 
uma perfeita continuidade deposicional em suas relações estratigrá
ficas, essa idade é perfeitamente admissível 

A outra justificativa está fundamentada em datações geocrono
lógicas obtidas em folhelhos da Formação Sepotuba, cujo valor de 
54 7 ± 5 MA foi interpretado como época de dia gênese daquela for
macão 

Considerando que a Formação Sepotuba encontra-se estratigra
ficamente acima da Formação Araras, no âmbito do Grupo Alto Pa
raguai, é perfeitamente coerente admitir-se para esta formação ida
de pré-cambriana superior 

Corroborando ainda com esta proposição, Oliva et alii 11979), 
na Carta Geológica ao Milionésimo da Folha SD.21 Cuiabá, atribuí
ram, para o que denominaram Grupo Corumbá, neste relatório rede
finido de Grupo Alto Paraguai, por questão de prioridade, a mesma 
idade. Também Dardenne ( 1 980) incluiu o Grupo Alto Paraguai no 
Pré-Cambriano Superior, além de correlacionar suas formações com 
as equivalentes do Grupo Bambuí 

1 2 2 7 7 4 - Litologias e estruturas 

A Formação Araras é constituída essencialmente por rochas carbo
náticas A sua porção inferior é caracterizada essencialmente por 
calcários pelíticos e calcíticos e por dolomitos no topo Entretanto, 
nos trabalhos anteriores, entre esses, Luz et ali i I 1 9 7 8) caracteriza
ram a parte mais inferior desta formação começando por margas 
conglomeráticas Estas rochas, conforme os autores acima referi
dos, compõem-se por seixos e grânulos de quartzo, feldspatos, 
gnaisses, calcários, arenitos e rochas básicas, imersos caoticamen
te em uma matriz síltico-argilosa, calcífera e de cor marrom
arroxeada, e, quando mais intemperizadas, tornam-se amarelas a 
marrom-claras Para o topo, segundo esses autores, há uma passa
gem gradual, com a diminuição da fração rudácea e aumento do 
teor de carbonato, culminando com a presença de calcários margo
sos 

Os calcários margosos foram observados em pequenos aflora
mentos, em meio a um solo argiloso, amarronzado, bastante ocor
rente na porção basal da Formação Araras Macroscopicamente, 
exibem cores marrom-arroxeada, vermelho-tijolo e cinza-escuro, 
granulação muito fina, estratificados em lâminas plano-paralelas, 
tendo uma efervescência de moderada a boa ao HCI Normalmente, 
ocorrem alternâncias de lentes de cor marrom-escura, ferruginosas, 
de espessuras oscilando de 1 a 3 mm e aparentemente contendo 
uma maior concentração de material detrítico que o restante da ro
cha. 

Estas rochas podem ser observadas nas extremidades das fal
das da Província Serrana, como por exemplo nas serras das Araras 
(Folha SD 21-Z-C) e da Cancela (Folha SD 21-Z-A), e também no 
interior dessa unidade geomórfica, por exemplo nas serras do Tom
bador e Camarinha (Folha SD 21-Y-D) 

Em seguida, ocorrem os calcários calcíticos, que são os litótipos 
mais comuns da porção inferior desta formação. Assomam sob a 
forma de lajedos e às vezes pequenos paredões nos sopés das ser
ras que constituem a Província Serrana Apresentam-se, macrosco
picamente, com cor cinza-escuro e mais raramente cinza-claro, gra
nulação fina, estratificados em lâminas plano-paralelas, denotadas 
pelas alternâncias de leitos claros e escuros, sendo os primeiros 
normalmente mais pobres em CaO devido à menor efervescência 
que apresentam ao HCI Intercaladas, ocorrem camadas de calcá
rios maciços, contendo pequenos nódulos de chert e de calcita, 
dando impressão de brechas intraformacionais. Apresentam nos 
planos de acamamento, ocasionalmente, pequenos orifícios (gea
das) preenchidos por calcita recristalizada Superiormente estes li
tótipos gradam a dolomitos, que são as rochas predominantes da 
seção superior desta unidade. 

Estes calcários calcíticos normalmente ocorrem nos sopés e 
meias encostas das serras da Província Serrana, como por exemplo 
na serra das Araras. 

A porção superior desta formação, como já mencionado, é cons
tituída predominantemente por dolomitos, que são as rochas mais 
abundantes desta unidade, tanto em extensão como em possança 
São frequentes nesta seqüência ovóides de calcita branca, níveis de 
sflex e concreções silicosas (cherts), localizadas preferencialmente 
ao longo dos planos de acamamento. Para o topo do pacote dolomí-



tico, são comuns intercalacões lenticulares de arenitos calcíferos 
acentuando-se em direcão à parte superior desta formacão em vir' 
tude da passagem gradual para a Formacão Raizama · ' 

No topo desta sequência, principalm~nte na zona de transicão 
são bastante frequentes horizontes silicosos (cherts). Ocorrem 'sob 
a forma de camadas, exibindo espessuras em torno de 20 m e blo
cos com diâmetro superior a 5 m Estes níveis silicosos, em alguns 
locais, são responsáveis pela preservação do relevo desta porção 
Esta intensa silicificação para o topo, provavelmente, é resultante 
da substituição da dolomita e calcita pela sílica proveniente das 
águas descendentes da Formação Raizama e/ou sílica produzida pe
la dissolução dos carbonatos da Formação Araras 

Macroscopicamente, os dolomitos caracterizam-se pela cor 
cinza-claro e às vezes esbranquiçada, granulação fina, geralmente 
maciços, ?em estruturas primárias (estratificação, principalmente) 
frequentes e pronunciadas. Entretanto, em certos locais, podem 
apresentar-se estratificados em lâminas, sendo mais frequente a in
tercalação de níveis maciços e la minados Estes dolomitos marcam 
o término do ciclo sedimentar da Formação Araras, pois, à medida 
que se aproxima do topo desta unidade, há um decréscimo no teor 
de carbonato (dolomita) e enriquecimento em sedimentos detríti
cos, principalmente arenosos, culminando com a formacão de are
nitos calcíferos e subordinadamente siltitos e/ou argilitos.calcíferos, 
que caracterizam assim a passagem gradacional para a Formacão 
Ra~ama · 

A Formação Araras, de um modo geral, é muito rica em estrutu
ras sedimentares primárias e secundárias Entre as primárias 
destacam-se as estratificações, sobressaindo-se as laminacões 
plano-paralelas, que são mais comuns nos litótipos da porcão infe
rior da unidade, notadamente nos calcários, as brechas int;aforma
cionais, estromatólitos e oólitos De permeio às estruturas secundá
rias, aparecem os estilolitos, geodos, drusas e nódulos de sílex 

As brechas intraformacionais constituem-se de fragmentos an
gulosos a subarredondados de dolomitos principalmente, dispostos 
caoticamente em uma matriz dolomítica Por suas características 
inerentes, são provavelmente produzidas por processos de dissolu
ção e recristalização dos carbonatos com segregacão da sílica Po
dem ser observadas no flanco oriental da serra do Tombador, princi
palmente nos afloramentos de dolomitos 

Em certos locais, como por exemplo no flanco oriental da serra 
das Araras (Folha SD 21-Z-C) e na região das serras da Cancela e 
Tombador, nas cercanias de Nobres (Folha SD 21-Z-A), podem-se 
observar estruturas de dissolução, caracterizadas por massas com
pactas de natureza silicosa ou dolomítica, com laminacões concên
tricas e de concavidade voltada para cima, lembrando ·perfeitamen
te estruturas algais, tipo estromatólitos 

Nessas rochas carbonáticas, notadamente nos dolomitos ocor
rem geralmente pequenos corpos esteróides ou ovóides, de' até 2 
mm de diâmetro, denominados de oólitos Constituem-se principal
mente de calcários microcristalinos e raramente de sílica criptocris
talina De um modo geral, estas estruturas formam-se a expensas 
de precipitação química de materiais solúveis sobre núcleos exis
tentes 

Entre as estruturas secundárias, referentes à dissolucão 
encontram-se estilolitos e geodos Os estilolitos ocorrem mais ·fre: 
quentemente e são representados por sulcos finos com tracados ir
regulares, à semelhança de um oscilograma. A a~plitude d~ super
fície estilolítica chega no máximo a 5 mm, conforme pode ser obser
vado São originados por fenômenos de dissolução e pressão, con
tendo ainda concentrações de material relativamente insolúvel ao 
longo das superfícies irregulares Normalmente, estas estruturas 
são paralelas ao plano de estratificação Foram observados nas pro
ximidades de Nobres, especificamente na região das serras da Can
cela e Tombador (Folha SD 21-Z-A) P01ém, acredita-se que em ou
tros afloramentos possam ser visualizados, uma vez que são bas
tante frequentes em sequências carbonáticas 

Os geodos são cavidades irregulares, de dimensão milimétrica a 
centimétrica, provocadas por dissolução devido à percolação de 
água subterrânea. Normalmente, estão revestidos em seu interior 
por cristais drusiformes, comumente de calcita e sílica. Estas fei
ções são muito frequentes por toda a sequência. 

Quanto às estruturas secundárias relacionadas à segregação mi
neralógica, destacam-se os nódulos de sílex, dispostos concordan-

tes ao plano de acamamento e muito comuns para o topo do pacote 
carbonático. 

Afora essas estruturas sedimentares, desenvolveram-se tam
bém nessas rochas carbonáticas estruturas geomórficas típicas, em 
decorrência de processos intempéricos, como relevo mamelonado e 
formas cársticas O primeiro é mais ocorrente em toda a sequência 
carbonática, notadamente nos dolomitos, os quais respondem pe
las maiores elevações topográficas da Formação Araras. Entre as 
formas cársticas, embora não tanto tipificadas, destacam-se o po/
gé, o hum, grutas e sumidouros Estas feições podem ser observa
das principalmente na extremidade sudoeste da Província Serrana 
(Folhas SD 21-Z-C, SD.21-Z-A e SD 21-Y-D) (Fig. 1.38) 

1 2 2. 7. 7. 5 - Origem e ambiente de sedimentação 

É ainda problemática a gênese das rochas carbonáticas dentro da li
teratura geológica, surgindo, portanto, várias hipóteses tentando 
explicá-la e sempre controversíveis, devido às peculiaridades que 
cada sequência insere, e com isso os modelos propostos não po
'dendo ser aplicados in totum, gerando consequentemente interpre
tações ambíguas No caso específico da Formação Araras, essa po
lêmica reflete-se nos trabalhos ligados, direta ou indiretamente 

Almeida (1964) idealizou para o seu Grupo Araras um ambiente 
predominantemente nerítico, de águas calmas, embora a presenca 
de sedimentos detríticos na base ou no topo do pacote sediment~r, 
segundo o autor, indique respectivamente afastamento da costa 
(fundos epineríticos) ou proximidade Quanto à origem, admitiu pa
ra os calcários uma proveniência química e bioquímica e os dolomi
tos como sendo uma decorrência dos calcários, apesar de conside
rar que parte dos calcários tem origem elástica 

Luz et alii (1978) atribuíram para a Formacão Araras uma sedi
mentação em ambiente nerítico, de águas ras~s e calmas, em uma 
"bacia" miogeossinclinal Quanto à origem, enqu?draram as rochas 
calcárias na categoria dos calcários ortoquímicos de Folk (1959) e 
os dolomitos consideraram como resultantes da dolomitizacão lo-
go, de origem secundária · ' 

Dardenne ( 1 980). abordando a evolução sedimentar do Grupo 
Alto Paraguai, atribuiu para a Formacão Araras um ambiente mari
nho raso, sendo que os calcários rep;esentariam a fácies sublitorâ
nea e os dolomitos a litorânea. Admitiu, portanto, uma origem primá
ria ou penecontemporânea para estas últimas rochas. 

Apesar da insuficiência dos conhecimentos acerca desta unida
de, principalmente petrogenéticos, as conclusões aqui propostas 
estão baseadas fundamentalmente nos dados de campo, assim co
mo na adaptação destes dados a modelos mais recentes, na tentati
va de procurar retratar esta formação à luz dos conhecimentos 
atuais 

Neste relatório, admite-se que a sequência carbonática da For
mação Araras depositou-se em ambiente marinho raso, de águas 
calmas, tipo plataforma! Segundo a sequência idealizada de fácies, 
proposta por Wilson ( 1 9 7 5, p 26 e 2 7) e com base nas característi
cas litológicas, acredita-se que as rochas calcárias da porção infe
rior do pacote estariam, aparentemente, mais relacionadas à fácies 
de plataforma aberta (padrão 7), provavelmente sublitorânea, e os 
dolomitos à fácies de plataforma restrita (padrão 8). aproximada
mente litorânea Isso implica origem primária para os dolomitos, 
uma vez que estas rochas apresentam certas características que 
perfeitamente evidenciam tal procedência, como: estratificacões 
laminadas plano-paralelas, estruturas algais (estromatólitos), t~xtu
ra oolítica e brechas intraformacionais, constituídas por fragmentos 
de dolomitos Estas seções são diagnósticas de origem primária ou 
penecontemporânea. O subambiente acima proposto para os dolo
mitos da porção superior da Formação Araras estaria perfeitamente 
compatível com ambiente de regressão marinha que caracteriza a 
Formação Raizama 

1 2 2. 7 7 6 - Petrografia 

Apenas duas amostras foram petrograficamente analisadas. Em 
amostras de mão, possuem cores cinza e castanha, compactas, 
bem litificadas e fina mente estratificadas. A granulação é afanítica, 
constituída essencialmente de carbonato 

Ao microscópio apenas apresentam textura microcristalina e 
cristaloblástica microcristalina, aproximadamente equidimensional, 
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Fig. 1-38 Reg•lo da Provlncia Serr3na Aspec•os mor-foestrulufais das formações do Grupo Alto Paraguai; Araras U>Eir). Rarz.ama (pC_r), Sepoluba (pEs~ e Otamanttno tpEdt) lunilado dis-
cordantemente por falha com rochas do Grupo Cuiaba. Folha SD.2 1· Z· A. 

constituldas quase que totalmente por cristais recrista lizados de 
c arbonato, sobre os quais encontram-se imersas algumas pontua· 
ç ões de quartzo e mais raramente de sericita, clorita, opacos, zircão 
e muscovita. Observa-se numa amostra uma orientação de tendê"" 
cia laminar em todo o conjunto, destacando-se pela distribuição de 
delgados nlveis de óxido de ferro. 

1.2.2. 7 .8 - Formação Raizama 

1.2 .2 .7 .8 .1 - Generalidades 

As primeiras referências às rochas desta unidade litoestratigráfica 
foram reportadas pelo conde Francis de Castelnau (aoud A lmeida, 
1 964) na metade do século passado, durante sua visita à serra do 
Tombador. Em seguida, tais rochas foram descritas por Evans 
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( 1894), que as denol)'linou de Rizama Sandstone, constituída por 
arenitos feldspâticos e ligeiramente discordante da unidade por ele 
denominada de A rara Limestone. Desde aquela época até a atuali· 
dade, vários geólogos têm estudado estas rochas, ampliando sua 
área de ocorrência e proporcionando uma maior caracterização 
quanto à sua composição litoiOgica e seu comportamento estrutu· 
r ai. 

Usboa (1909, apud Figueiredo et alii, 1 97 4) considerou-a per-
tencente à " Série Jacadigo" . 

Oliveira & Leonardos (1943, p.274) teceram comentários sobre 
as rochas desta unidade, tra tando-as de Formação Arenito Raiza· 
ma. 

Almeida I 1964) deu grande contribuição à geologia da Provincia 
Serrana, reconhecendo os arenitos imediatamente sobrepostos aos 



Fog 1 .3 8 - Conclusão. 

calcários do Grupo Araras, portanto constituindo a base do Grupo 
Alto Paraguai. Salienta-se que Almeida (op. cir. l simplificou a deno
minação de Ohverra & Leonardos ( 19431 tratando-a apenas de For
mação Raizama. 

Vieira ( 1965bl observou sua posição estratigráfica sobre os 
calcários da Formação Corumbá e reconheceu seus afloramentos 
ao norte de Nobres. na subida da serra do Tombador, definindo-a de 
Formação Urucum. 

Hennies ( 1 9661. trabalhando no centro-norte do Estado de Mato 
Grosso. estendeu. mais para leste dos limites já conhecidos em tra
balhos anteriores. a c onceituação básica dada por Almeida ( 1 9641 
para os arenotos da Formação Raizama. 

Na presente década. autores como Gurmarães & Almeida 
( 19721. Corrêa & Couto (19721. Figueiredo e r alii ( 19741 e Luz er 

alii (19781 acrescentaram novos conhecrmentos à un1dade litoes
tratigráfica e estenderam sua área de ocorrência, mas basicamente 
estão de acordo com os trabalhos ma1s antigos de maior relevância, 
como os de Almeida 11 9641 e Vieira ( 1 96 Sbl. 

1.2 .2 .7 .8.2 - Distribuição na área e espessura 

Em virtude de seu posicionamento no Grupo Alto Paraguai, sua dis
tribuição está diretamente ligada à Provlncia Serrana, onde, por 
constitulrem rochas essenc1almente arenosas e resistentes, 
preservam-se em suas partes mais elevadas, nas quais modelam re
levos tabulares facilmente identifiCados em 1magem de radar. como 
observado na porção central da Folha SD.21-Z-A , sua maror expres
são areal !Fig. 1.36). Dentre as áreas de ocorrência da Formação 
Raizama destacam-se as serras das Flechas, Poção, Grande e Mon-
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jolinho (Folha S0.21-Y-OI: das Araras, Camarinha e do Canal (Folha 
S0.21 -Z-C) ; Bocaina, Tira-Sentido, Vira-Saia, Tombador, Amorim, 
Cancela, Caixa-Furada, Santa Rita, Cuiabazinho e Azul (Folhas 
S0.21 -Z-A e S0.21 -Z-B) e Morro Selado (Folha SD.21 -Z-B). 
Salienta-se que nestas serras as rochas da Formação Raizama cons
tituem uma sucessão de dobramentos (anticlinais e sinclinais). 

Com relação à espessura da Formação Raizama, notaram-se 
grandes variações, dependendo das seções medidas. Almeida 
( 1 964) indicou, em levantamento expedito realizado na serra do 
Tombador, uma espessura de 1 .600 m. Vieira ( 1 96 5b), trabalhan
do também na serra do Tombador, estimou uma possança de 860 m. 

Figueiredo et alii (1974) estimaram espessuras de 200m, no 
povoado de Tarumã, e de 600 m, medidos na fazenda Bocaina . 

Nos trabalhos realizados pelo Projeto RADAMBRASIL observou
se que uma das seções completas da Formação Raizama ocorre na 
subida da serra Azul (Folha SD.21 -Z-A). Nesta região calculou-se 
uma espessura aproximada de 1 .360 m, com base nos mergulhos 
das camadas em torno de 20 ° para nordeste e em sua distribuição 
areal, com 4 km de extensão (Fig. 1.38). 

1.2 .2 . 7 .8 .3 - Posição estratigráfica 

A Formação Raizama, no interior do Grupo Alto Paraguai, tem seus 
contatos inferior e supenor concordantes e gradacionais, realizados 
respectivamente com os calcários da Formação Araras, muito bem 
observados na borda leste da serra do Padre Inácio, e com os falhe· 
lhos e siltitos da Formação Sepotuba, verificados na maioria das 
serras da Província Serrana, destacando-se dentre elas: Tombador, 
Vira-Saia e Tira-Sentido (Folha SO. 21-Z-AI . Ainda no Grupo Alto 
Paraguai, a Formação Raizama está em contato por falha de empur
rão com as rochas da Formação Bauxi, base do grupo, e, com a For
mação Diamantino, em contato normal e provavelmente gradacio-

na I, localizado restritamente no extremo centro-leste da área em es
tudo, mais precisamente na serra Azul (Folha S0.21 -Z-B) IFig. 
1.39) . Ressalte-se ainda que nesta região há um acunhamento das 
rochas da Formação Sepotuba, razão pela qual os arcóseos da For
mação Diamantino repousam diretamente sobre a Formação Raiza· 
ma. 

Por outro lado, em relação às rochas mais ant1gas que o Grupo 
Alto Paraguai, a Formação Raizama só mantém contato com as ro
chas do Grupo Cuiabá, sendo este efetuado por falhamentos de em
purrão (Fig. 1.39) ou discordância angular e erosiva, realizados na 
borda sul da serra Azul (folha S0.21-Z-B) , Com relação às rochas 
mais recentes que ela, mostra-se recoberta pela seqüência sedi
mentar do Grupo Parecis (Formação Salto das Nuvens), em discor
dância angular e erosiva, ao longo da rodovia federal BR-163. nas 
proximidades da fazenda São João, e por falhamentos normais, ao 
longo do rio Arinos !Folha S0.21-Z-A). Encontra-se ainda recoberta 
pela Formação Pantanal, na Depressão do Alto Paraguai, e pelas co
berturas lateríticas ITQdl), na serra do Cuiabá (Fig. 1 .40) . 

À semelhança das idades propostas para as formações do Grupo 
Alto Paraguai, também posicionou-se a Formação Raizama no Pré
Cambriano Superior. 

1 .2 .2. 7 .8.4 - Litologias e estruturas 

Litologicamente a Formação Raizama apresenta em sua base fre
qüentes intercalações de camadas de chert, arenitos grosseiros e 
conglomerados com matriz arenosa fina, média e grossa, possuindo 
clastos de chert, dolomito e seixos de quartzo, litologias estas que 
caracterizam a passagem transicional para as rochas da unidade li 
toestratigráfica subjacente. Sobre estas camadas mais basais 
desenvolve-se um espesso pacote sedimentar constituldo por areni
tos de cores claras, com tonalidades esbranquiçadas, bege, cinza-

Fig. 1. 39 - Região da Provlncia Serrana. Aspectos morfoestruturais das formaç~es do Grupo Alto Paraguai: Araras (pEar), Aaizama (pEr} e Oiamantino (pEdi}. Bauru (Kbl e Grupo Cuiablo 
lpE cb}. Destaques para as falhas de empurrao de São Manoel e Alto Parana1inga. Folha SD.2 1 -Z-A. 
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claro, rósea e mais raramente arroxeada; granulometria tina, média 
e grossa e camadas conglomeráticas com seixos de quartzo atingin
do até 3 em; compostção mrneralógtca de natureza quartzo
feldspática , estando o quartzo sempre predominando sobre o felds 
pato. que normalmente se apresenta alterado para caolim. Os grãos 
de quartzo mostram graus de arredondamento bastante variados. 
desde subangulosos a arredondados e com esfericidade entre alta e 
baixa. 

Acrescenta-se à caracterização litológica acima mencionada a 
presença freqüente de intercalações sllticas micâceas, com espes
suras desde lâminas a camadas métricas. cores cinza-claro. arro
xeadas e bege. Tais intercalações ganham maror possança em dire
ção ao topo da unidade, evidenciando também uma passagem gra
dacional para os folhelhos e siltitos da Formação Sepotuba. 

Como estruturas sedimentares primárias são comuns nestes 
arenitos a presença de estratificações plano-paralela e cruzada ta
bular. camadas maciças de espessuras variadas e marcas de ondas. 

As rochas da Formação Raizama, de um modo geral, mostram
se bastante friáveis , porém não é raro observarem-se casos de silici · 
ticação superficial ao longo dos planos de fraturas. ou mesmo silicr
f icação total, nas zonas de falhas. 

Para melhor visualização das características litológicas da For
mação Raizama, são descritas no presente trabalho algumas de 
suas seções geológicas mais importantes. Assim é que sua seção 
basal está bem exposta na borda leste dA serra do Padre Inácio, ao 
longo da rodovia federal BR-174. Ali , em perfil leste-oeste, 
observam-se, na parte mais inferior da serra, em cota altimétrica de 
220m, intercalações de dolomitos cinza, macrços e microcristali
nos, com arenitos grosseiros a conglomeráticos, depositados em 
camadas que vanam de espessura de 1 em a 30 em, estratificados 
plano-paralelamente na direção N6o•e, 10•se. A medida que se 

eleva na topografia, nota-se uma varração granulométrica com o do
mínio dos arenitos e desaparecimento dos dolomitos. Nestes níveis 
o arenito apresenta-se com granulometria bastante variada, fina, 
média e grossa; composição mineralógica dominantemente quart
zosa. com percentagens de feldspato alterado; bastante variada, e 
algo calcifero; intercaladas neste pacote de arenito são freqüentes 
finas camadas de siltito, às vezes calcifero e micáceo. Esta seqüên
cia tem continuidade até o topo da serra, em cota altimétrica de 
280m. 

Excelente exposição das rochas da Formação Raizama aparece 
na subida da serra do Tombador, através da rodovia federal BR-
364. Logo no início da subida da serra, observa-se considerável ní
vel de sedimentos pelfticos, onde são evidenciadas camadas métri 
cas de siltitos e argilitos, em cores arroxeadas e cinza
esbranquiçado, com presença de corpos lenticulares de arenito 
muito fino, de cor esbranquiçada . Sobre este horizonte 
desenvolvem-se espessas camadas de espessuras variadas Ideei
métricas a decamétricas). cor creme-esbranquiçado, granulometria 
bastante variada desde fina a média com níveis grosseiros e conglo
meráticos, com composição quartzo-feldspátrca, tendo os grãos de 
quartzo grau de arredondamento médio e estericidade regular . Na 
parte mediana da serra estes arenitos apresentam suas camadas 
dobradas e truncadas por falhamentos, mostrando belos exemplos 
didáticos de drag folds (Est. l.IX A). Já no topo desta seção estão 
registradas ótimas exposições de marcas de onda. 

Belos exemplos de níveis e camadas de arenitos conglomerâti
cos e conglomerados (grits) com presença de estruturas sedimenta
res tipos acamamento gradacional e estratificação cruzada tabular 
(Est. l.IX 8), que evidenciam f lutuações de movimentos oscilató· 
rios de "vai e vem" que t ipificam as rochas desta formação, são ob
servados nos perfis geológicos realizados nas bordas oeste e sul, 

Ftg. 1.39 - Conclu~o. 
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respectivamente, das serras do Tombador e Azul (Folha 
SD.21 ·Z·Al. 

A seção de topo da Formação Raizama. caracterizada por Ire· 
qüentes intercalações de sedimentos pelftocos (folhelhos e siltitos 
marrom-chocolate) que ondicam sua passagem gradacional para as 
rochas da Formação Sepotuba. está muito bem representada na 
serra do Requeijão e na borda norte da serra do Cuiabá (Folha 
SD .21 ·Z·A). Nestas regiões a transição é evodenciada pelo apareci
mento de camadas de siltitos e folhelhos micáceos intercalados nos 
arenitos finos 8 m6doos da Formação Roizomo. Observa-se que as 
camadas pellt icas. inicialmente subordinadas àquelas arenlticas. 
vão crescendo em espessura e freqüência e. à proporção que elas 
impOem sua presença. a situação oposta ocorre com as camadas 
psamlticas. até seu desaparecimento total (Est. 1 .X A I. 

Por outro lado. sua seqüência de topo, nas bordas sul das serras 
do VaqueJador e Cuoabá e na borda none da serra Azul, mostra 
transição para as rochas da Formação Diamantino, por acunhamen· 
to das rochas da Formação Sepotuba. 

1.2.2.7 .8 .5 - Origem e ambiente de sedimentação 

Almeida (1 9641. reponando-se ao ambiente gerador do Grupo Alto 
Paraguai (constitufdo das Formações Raizama, Sepotuba e Diaman· 
tino). ressaltou que a lltologia e a grande espessura do grupo indica· 
riam sedimentação de material de procedência terrigena em condi· 
çOes de plataforma moderadamente instável, provavelmente mari· 
nha. instabilidade que se acentuou no f inal da sedimentação com a 
deposição dos arcOseos Diamantino. Concluou o autor que, dada a 
natureza do Arenito Raizama, a sedimentação deu·St: em águas 
pouco profundas, epinerlticas, e que tal bacia sofria lenta mas contf· 
nua subsidência na Provlncia Serrana. atestada pela grande espes· 
sura da formação. 

Ainda Almeida (1 964) salientou a perfeita transicão entre os 
Arenitos Raizama e os Folhelhos Sepotuba, parecendo estes últi 
mos corresponder ao complemento argiloso daqueles e estar acu· 
mulados em águas mais profundas. a maior distancia da costa do 
mar transgressivo. 

Para Figueiredo e r slii ( 1974). a presença de arenitos ortoquart· 
zlticos na base da formação sugeriria um ambiente marinho epinerf. 
tlco e o enriquecimento de feldspato em sua composição minera lO· 
glca em direção ao topo Indicaria uma mudança gradativa para um 
ambiente continental. Concluíram desta maneira os autores que a 
sedimentação da Formação Raizama estaria associada a uma re· 
gressão marinha. 

Dardenne ( 19801. em viagem de campo juntamente com a equi 
pe de geOiogos do Pro1eto RADAMBRASIL. realizada na Provrncia 
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Serrana, observou. pelas caracterfstocas dos arenotos da Formação 
Raizama. que uma ligeora subsodêncoa do fundo da bacoa, permotondo 
at ingir de maneira oscilante condiçOes sublitoraneas. foi acompa· 
nhada pela prO-gradação dos sedimentos detrfticos da Formação 
Raozama. cujos rotmos regressivos parecem caracterizar uma sedi· 
mentação costeira sublitorânea. 

No presente trabalho, analisando-se o Grupo Alto Paraguao como 
um todo. verifica-se que os conta tos transicionais entre suas unida· 
des litoestra tigráfocas mostram. no caso da Formação Raizama com 
intercalações de arenitos. camadas de chert e dolomitos Am sua se· 
ção basal, indicação do on icio de uma fase regress iva dentro doam
biente marinho que dominou durante a deposição do grupo. 

1.2 .2.7 .8 .6 - Petrografia 

Em amostra de mão, os arenitos apresentam cor conza, com tons 
esbranquiçados. às vezes castanhos, para os tipos conglomeráti
cos. São rochas maciças. cuja granulação varia de silte a grânulos 
superiores a 3 em. 

Seis amostras foram microscopicamente analisadas, sendo cin
co classificadas como arenito quartzo ou arenito puro e uma como 
areni to conglomerático. Possuem textura elástica orientada. por ve
zes cataclasada. cuja granulação varia de silte a areia muito grossa, 
com predomínio do tamanho areia fina a grossa. As formas dos 
grãos variam de quase arredondadas a quase angulosas. estando re
presentados essencialmente por clas tos de quartzo, com alguns 
exemplares apresentando, em condoçôes muoto subordinadas. elas
tos de microclínío, plagioclásio, sericita. epfdoto, zircão, litoclastos 
de quartzito, siltito e chert. Esses fragmentos encontram-se muito 
bem cimentados por sllica ou óxido de ferro para os tipos ferrugino
sos. Uma amostra cataclasada mostrou recrís ta llzação de quartzo. 
O arenito conglomeràtico possui textura elástica e granulação va
riando de silte a seixos. com predomínio do tamanho areia, sendo 
constitufdo essencialmente por uma matriz fina rica em serocita e 
Oxido de ferro seguido por clastos maoores de quanzo e feldspatos 
(microc lfnoo e plagioclásio). com pontuações de calcários. soltotos e 
quanzitos. O quartzo é o principal elas to e pode exobir crescimento 
autigênico. Os feldspatos em geral estão bem preservados, 
mostrando-se por vezes alterados. 

1.2.2. 7.9 - Formação Sepotuba 

1.2. 2.7.9.1 - Generalidades 

Coube ao conde Francos de Castelnau ( 1850 apud A lmeida. 19641 
a primazia da primeira referência aos Folhelhos Sepotuba e aos ar
cOseos de Ooamantono. pois observou o "grês" da cidade homOni-



Fog, 1.40 - Conclusão. 

ma. enquanto que, como ' ' xistos argilosos" , referiu-se aos tolhe
lhos do " Campo dos Veados". no soalho da sinclinal que se estende 
por trás da serra do Tombador. 

Evans (1894, p.931 denominou de M atto Shalles as rochas en
contradas a oeste das cabeceiras do rio Paraguai, a norte de sua 
confluência com o rio Sepotuba e no leito do rio Jacuara, um afluen
te pelo lado leste do rio Paraguai . 

Leme C 1 9 1 1). encarregado de estudar as rochas colhidas por Cl
cero de Campos, falecido em junho de 1909, reportou que aquele 
autor indicava ser o " grês" de Diamantino a formação imediata· 
mente super~or aos xistos do Tarumã e complet amente diferente 
dos " greses" dos Parecis. 

Oliveira ( 19 1 51 denominou de Folhelho Sepotuba as rochas argi: 
losas de cor cinza-esverdeado que ocorrem nas corredeiras do rio 
Sepotuba, no Porto de Tapirapuã e no rio Tarumã . Af irmou o autor 
que estes folhelhos corresponderiam à parte superior dos folhelhos 
da Estrada Nova da seção de Santa Catarina (Bacia do Paraná) . 

Almeida (19641 . também à semelhança de Crcero de Campos 
(apud Leme, 1 9 1 1). reconheceu as di fe renças litológicas entre os 
folhelhos de Sepotuba e os arcóseos de Diamantino e elevou-os à 
categoria de formação, mantendo as denominações homOnimas de 
suas referidas localidades-tipo, posicionando ambas no Grupo Alto 
Paraguai. 

Vieira ( 1 965bl não reconheceu a distinção dos tolhe lhos da For
mação Sepotuba e os arcóseos da Formação Diamantino como 
duas unidades litoestratigráficas distintas, englobando todas as de
signações. tais como Xistos do Tarumã, Folhelhos do Mato, Falhe
lhos Sepotuba e Formação Sepotuba, como uma única unidade li
toestratigrMica. definida de Formação Diamantino. 

Os autores que se sucederam no estudo des ta unidade litoestrê:l· 
tigráfica, como Hennies ( 19661. Guimarães & A lmeida C 19721 e 
Corrêa & Couto ( 19721, conservaram a opinião de Almeida ( 1964). 

F1gueiredo et alii (19741 adotaram a concei tuação de Vieira 
( 1965bl para a Formação Diamantino. salientando que os aflora· 
mentos de folhelhos reunidos por Almeida 11964) na Formação Se
potuba, na região dos rios Juba e Tarumã. constituem apenas lentes 
na seção basal do pacote sedimentar caracterizado pelos arcóseos 
finos que compõem a Formação Diamantino. 

Os trabalhos que sucederam ao de Figueiredo et alií (1974), os 
de Ribeiro Filho et alii (1 9751, Ollvatti & Ribeiro Filho (19761 e Oliva 
et alii ( 19791 conservaram também a conceituação de Vieira 
(1965bl para a Formaç ão Diamantino. 

No presente trabalho, dadas as caracterlst icas litológicas distin
tas, na concepção de Almeida ( 1964), e sua mapeabilidade em es
cala regional ao milionésimo, reconheceram-se as duas uni.dades li-

toest ratigráficas como definidas por Almeida (Op. cit. ). Formação 
Sepotuba e Formação Diamantino. 

1 .2 .2. 7 .9.2 - Distribuição na área e espessura 

Suas exposições ocorrem principalmente na primeira aba, de dire
ção geral NE-SO. dO grande arco que a Provlncia Serrana forma nos 
domínios da Folha SD. 21 Cuiabá, abrangendo nesta região as Fo
lhas SD.21 -Y·D, S0.2 1-Z·A e SD.2 1-Z-B e ocupando freQüente· 
mente amplos núcleos das estruturas dObradas em sinclinais e os 
f lancos mais externos das anticlinais. Apresenta expressões areais 
mais significativas na Depressão do Río Paraguai. localizada na bor
da oeste da Província Serrana, e na Braquissinclinal do Jauquara 
(Fig. 1.291. entre as serras da Camarinha e das Araras (Folhas 
SD.21 ·Y-D e SD.21 -Z-C) . 

Na porção mediana do grande arco da Província Serrana 
destacam-se as exposições nos soalhos das Sinclinais do Pari e La
vrinhas (Folha SD.2 1·Z-A , Fig. 1.361 e no extremo nordeste do 
mesmo despontam afloramentos, entre a serra do Cuiabá e o rio NO· 
v o. 

Fora da Província Serrana suas rochas apresentam boas exposi
ções nas faldas da serra de Tapirapuã, estendendo-se em fa1xa es
treita entre as cabeceiras do rio dos Bugres. lim ite oeste da Folha 
SD.2 1-Z-A. e o rio Sepotuba, a partir de onde distribui-se para sul 
âté atingir a foz do rio Juba. 

Com relação a sua espessura, Almeida (1964) mediu-a em torno 
de 900 m. no vale do Tombador, no flanco oriental da sinclinal exis
tente atrãs da serra homônima. Esta possança também foi verifica
da no presente trabalho, na Braquíssinclinal dO Jauquara, onde as 
camadas pouco perturbadas mergulham com angulo em torno de 
1 O o para noroeste, numa extensão aproximada de 5 km. 

1.2.2. 7 .9.3 - Posição estratigrãfica 

A Formação Sepotuba, no interior dO Grupo Alto Paraguai, tem seus 
contatos inferior e superior concordantes e gradacionais. O primei
ro, já referido, com a Formação Raizama e o segundo no apareci
mento das freqüentes intercalações de arcóseos finos a multo finos 
com folhelhos e siltitos que carac terizam uma mudança na fase de 
ambiente transgressiva da Formação Sepotuba para uma fase re
gressiva, onde surgem cada vez mais em direção ao topo da seção. 
Os arcOseos. em camadas espessas e dominantes em toda sua es
pessura, evidenciam o aparecimento de uma nova unidade litoestra
tigráfica, no caso a própria Formação Diamantino. Ainda no Grupo 
Alto Paraguai, a Formação Sepotuba ocorre em conta to com as ro
chas das Formações Araras e Bauxi. contatos estes comumente por 
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falhamentos inverso e/ou de empurrão, localizados na borda leste 
da Braquissinclinal do Jauquara (Folha SD.21-Z-C) Fora da Provín
cia Serrana, a Formação Sepotuba ainda mantém contatos com as 
Formações Raizama e Araras, localizadas nas proximidades da fa
zenda Tangará, ria confluência dos rios Sepotuba e FormÇJso. 

Com relação às rochas de idades mais novas, a Formação Sepo
tuba acha-se recoberta, em discordância litológica, pelos derrames 
básicos da Formação Tapirapuã, em toda a extensão do planalto ho
mônimo, nos domínios da Folha SD 21-Y-B Com as rochas da base 
do Grupo Parecis (Formação Salto das Nuvens), Formação Pantanal 
e as Aluviões Atuais, a Formação Sepotuba mantém contato em 
discordância angular de baixo ângulo, respectivamente, ao longo do 
rio Novo, no extremo nordeste da Folha SD.21-Z-A e na Depressão 
do Rio Paraguai, em sua parte mais meridional (Folha SD 21-Y-D) 

A determinação da idade da Formação Sepotuba como pré
cambriana superior está baseada na isócrona Rb/Sr apresentada por 
Cordani, Kawashita e Thomaz Filho (1978), com suporte nas análi
ses realizadas por Cordani, Kawashita e Manto'\ani (apudTassinari, 
1981), cujo valor obtido foi de 54 7 ± 5 MA (Tab. 1 XXII e Fig 
1 37). 

1 2 2 7. 9. 4 - Litologias e estruturas 

Litologicamente a Formação Sepotuba é caracterizada, em sua se
cão mais basal, por freqüentes intercalacões de siltitos finamente 
l·aminados, folhelhos e arenitos finos a médios, em cores vermelho
escura, marrom-chocolate e cinza-esverdeado, todas provavelmen
te de origem primária; também são freqüentes as cores de altera
cães nos tons "esverdeado" e róseo-avermelhado A secão média 
~ o topo da sequência são caracterizados por espessos p·acotes de 
siltitos, argilitos e folhelhos, os quais apresentam-se em camadas fi
na mente estratificadas, ou em bancos macicos bastante endureci
dos, mostrando partições conchoidais ou ~ntão bastante físseis, 
quebrando-se em pequenas placas Tais litologias comumente apre
sentam como componentes mineralógicos micas, carbonatos, 
quartzo, feldspato alterado e argilo-minerais, cimentados por óxido 
de ferro. Intercalada nesta sequência pelítica é comum a presença 
de camadas e bancos maciços de arenitos vermelhos e marrom
escuros, granulometria fina a muito fina e composição mineralógica 
quartzo-feldspática (subarcóseo), possuindo espessuras variadas 
que ganham maiores possanças à medida que se aproximam do to
po da seção, onde gradam para a unidade litoestratigráfica imedia
tamente superior (Formação Diamantino). Normalmente estas lito
logias estão estratificadas em lâminas ou camadas métricas e deci
métricas, tendo seus estratos disposição plano-paralela ou ligeira
mente cruzada em baixo ângulo Também suas camadas mostram
se inclinadas, ora para sudeste ora para noroeste, evidenciando 
seus dobramentos, conseqúentes dos esforços tectônicos que do
braram o Grupo Alto Paraguai 

Todos estes aspectos litológicos e estruturais podem ser visuali
zados em algumas das seções geológicas estudadas no presente 
trabalho, assim é que a seção basal da Formação Sepotuba, além 
das seções geológicas já referidas na transição da Formação Raiza
ma para esta, acrescenta-se àquelas estudadas nas serras da Ca
marinha e Grande, localizadas nas Folhas SD 21-Z-C e SD 21-Y -D 

Da seção média e do topo, boas exposições podem ser verifica
das no corte geológico realizado na rodovia estadual MT-240 no 
entroncamento da estrada que demanda para a fazenda Ronddlân
dia Nesta região (Folha SD.21-Z-A) observa-se em direcão a sul 
uma forte quebra morfológica, cuja escarpa é co~stituída por siltito: 
cor marrom-chocolate, bastante litificado, apresentando superfícies 
com partições conchoidais e depositado em camadas métricas a de
cimétricas, orientadas na direção N71 o E e mergulhando 23 o para 
sudeste; localmente estes siltitos mostram-se com fissilidade bas
tante pronunciada, assumindo a rocha um aspecto de folhelho. Co
mo componentes mineralógicos é freqúente a presenca de mica e 
carbonatos Intercaladas na seqüência pelítica estão presentes vá
rias camadas de arenitos finos, subarcoseanos, localmente bastan
te silicificados como conseqüência de pequenos falhamentos que 
afetaram a região. Esta seqüência se repete numa exTensão aproxi
mada de 4 km, a partir de onde surgem os arenitos da Formacão 
Raizama, jogados por cima destas litologias através de uma falh~ de 
empurrão. De um modo geral, as exposições da Formação Sepotu-
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ba guardam uma homogeneidade litológica no interior da Província 
Serrana 

Também dignas de menção são as exposições encontradas aci
ma da confluência dos rios Juba e Sepotuba (Folha SD.21-Y-B) No 
leito do primeiro estão localizadas várias quedas de água de peque
no porte, formadas provavelmente por falhamentos escalonados, 
constituídos por siltitos, folhelhos e arenitos finos, subordinados, 
cores cinza-esverdeado, acamados suborizontalmente Na fracão 
arenosa são observadas microestratificações cruzadas, eviden~ia
das por aleitamentos de tons escuros e claros; por outro.lado, de 
não menos destaque que estas são os afloramentos de siltitos e fo
lhelhos encontrados no rio Tarumã (Est 1 X B), localizados na saída 
da fazenda Tapirapuã, em direção à Nova Fernandópolis; ali tam
bém, à semelhança dos afloramentos já descritos, a rocha mostra
se sedimentada em finas camadas paralelas suborizontalizadas, 
bastante quebradiças, em placas semelhantes a folhelhos, cores 
cinza-esverdeado a escuro, compostas de mica, quartzo e minerais 
argilosos. 

1.2 2 7.9.5 - Origem e ambiente de sedimentação 

Almeida (1964), observando a perfeita transicão entre os Arenitos 
Raizama e os Folhelhos Sepotuba, concluiu q~e estes últimos pare
ciam corresponder ao" complemento argiloso daqueles e acumu
lados em águas mais profundas, a maior distância da costa do mar 
transgressivo". 

Neste trabalho observou-se que a Formação Sepotuba é consti
tuída essencialmente por uma espessa sequência pelítica com inter
calações subordinadas de arenitos finos Observa-se que estes últi
mos vão se enriquecendo em freqúência e espessura em direção ao 
topo da seção, evidenciando uma mudança de ambiente caracteri
zada por ritmos regressivos de sedimentação. Dentro deste raciocí
nio, parece mais provável que os folhelhos da Formação Sepotuba 
caracterizem um ambiente de mares transgressivos 

1 2 2 7 9 6 - Petrografia 

Macroscopicamente são rochas de cores marrom-escura, 
vermelho-escura, cinza e cinza-esverdeado, cor provavelmente de 
origem primária. Em geral, são bem estratificadas, laminadas e com 
exemplares maciços A granulação varia de argila a areia fina, sendo 
constituídas em essencial por grãos de quartzo, palhetas de mícas e 
material síltico-argiloso 

Três amostras foram microscopicamente analisadas, sendo 
classificadas como wacke cinzento, arenito subfeldspático e siltito. 
Os arenitos possuem textura elástica e granulação areia muito fina 
a média, sendo constituídos essencialmente por clastos de quartzo, 
seguido por feldspatos (mícroclínio e plagíoclásio) e, muito subordi
nada mente, em distribuição caótica, litoclastos de quartzitos, 
chert, siltitos, clastos de sericita, muscovita, zircão, granada, opa
cos e apatita Os clastos e litoclastos tocam-se e estão bem solda
dos por sílica ou ligados por cimento ferruginoso A sericita aparece 
em pequenas palhetas nos contatos quartzo-feldspato ou como pro
duto oriundo das alterações dos feldspatos; argila também ocorre 
como produto dos feldspatos. Toda matriz encontra-se maculada 
por opacos e/ou óxido de ferro 

O siltito apresenta textura elástica e granulação muito' fina, 
constituindo-se essencialmente por clastos de quartzo e feldspatos, 
com pontuações de clorita, sericita e biotita Esses minerais citados 
encontram-se imersos numa matriz síltico-argilosa, na qual estão 
caoticamente distribuídos grãos detríticos de opacos, apatita, tita
nita, turmalina e zircão. 

Os clastos de quartzo exibem alguma característica de recristali
zação, com grãos bem soldados uns aos outros, mas de um modo 
geral os grãos não se tocam As micas exibem orientação variável, 
caracterizando-se por uma distribuição aleatória. 

1 . 2 2. 7. 1 O - Formação Diamantino 

1 2 2. 7 10.1 - Generalidades 

Como já referido no histórico da Formação Sepotuba, a primeira ci
tação para os arcóseos de Diamantino coube ao conde Francis de 
Castelnau (1850 apud Almeida, 1964). 



Cícero de Campos ( 1909 apud Leme, 1 911) foi o primeiro geó
logo a observar que o grês de Diamantino constituía a formação 
imediatamente superior aos xistos do rio Tarumã e portanto com
pletamente diferente dos greses dos Parecis. 

Almeida (1964), alertado para verificações nos trabalhos geoló
gicos de Cícero de Campos em 1909, caracterizou muito bem a 
existência das duas unidades litoestratigráficas com contatos gra
dacionais entre os folhelhos da Formação Sepotuba e os arcóseos 
da Formação Diamantino, limitando a área de ocorrência desta últi
ma nas bordas do Planalto dos Parecis, entre as vizinhanças da cida
de de Diamantino (morro Vermelho) e até pelo menos Arenápolis 

Vieira ( 1 96 5b), como já referido no histórico da Formação Sepo
tuba, não reconheceu a mapeabilidade destas duas unidades litoes
tratigráficas, optando assim pela existência de uma única forma
ção, no caso Diamantino. 

Hennies ( 1966), trabalhando no centro-norte do Estado de Mato 
Grosso, estendeu a Formação Diamantino mais para leste, nos do
mínios já conhecidos no trabalho de Almeida ( 1964) O autor obser
vou que a grande amplitude das sinclinais, após a inflexão do trend 
de estruturas, cujos eixos mergulham frequentemente para leste, 
foi um fator que contribuiu para a grande extensão ocupada pela 
formação, permitindo sua melhor caracterização Concluiu que à 
medida que se desloca para leste, cresce a importância da Forma
ção Diamantino, em virtude do próprio desaparecimento nos limites 
orientais da Formação Sepotuba, passando então os arcóseos a re· 
pousar diretamente sobre os arenitos da Formacão Raizama 

Corrêa & Couto (1972) também reconhecer~m a Formacão Dia
mantino, entre Diamantino e Arenápolis, limitando-a a norte pelos 
basaltos de Tapirapuã e a sul pelos folhelhos da Formação Sepotu
ba 

A partir de Figueiredo et alii ( 1 97 4), os trabalhos que se sucede
ram, de Ribeiro Filho et alii ( 1 97 5), Olivatti & Ribeiro Filho ( 1 9 7 6) e 
Oliva et alii ( 1979), seguiram a opinião daqueles autores, mantendo 
a conceituação de Vieira ( 1965b) para a Formação Diamantino 

Nos trabalhos executados pelo Projeto RADAMBRASIL 
verificou-se a yalidade da conceituação de Almeida ( 1964) para 
aquelas unidades litoestratigráficas, assim como do prolongamento 
de sua continuidade física para leste do Estado de Mato Gros.so, re
latado por Hennies (1966). 

1 2. 2 7. 1 O 2 - Distribuição na área e espessura 

A Formacão Diamantino apresenta duas distribuicões areais bem 
marcante's nos domínios da Folha SD.21 Cui'abá A. primeira, embo
ra de menor extensão, é a mais importante, pela nítida passagem 
transicional entre os arcóseos desta formação e os folhelhos da For
mação Sepotuba Está representada por uma faixa de direção 
N60 o E, numa extensão aproximada de 60 km por 5 km de largura, 
limitada pelo município de Diamantino e a rodovia estadual MT-
240. A partir daí inflete para oeste, ém faixa bastante estreita, acu
nhando bruscamente até o seu desaparecimento nas cabeceiras do 
rio dos Bugres, localizado no extremo nordeste da Folha SD 21-Z-A. 
A segunda ocupa literalmente a Depressão lnterplanáltica de Para
natinga 

Sua espessura foi estimada por Almeida ( 1 964) em torno de 
600 m Entretanto, acredita-se, no presente trabalho, que ela possa 
ser bem mais espessa, podendo atingir cifras superiores a 1 500 m, 
levando-se em consideração a sua distribuição areal. Por outro lado, 
Hennies (1966) estimou para esta unidade litoestratigráfica a es
pessura de 2.500 m na Sinclinal de Água Fria. 

1 .2 2 7 1 O 3 - Posição estratigráfica 

Ocupando a posição de topo no Grupo Alto Paraguai, seus contatos 
inferiores são concordantes e transicionais com os folhelhos da For
mação Sepotuba, na região do município de Diamantino, e com os 
arenitos da Formação Raizama, no extremo centro-leste do Estado 
de Mato Grosso, mais precisamente na Depressão lnterplanáltica de 
Paranatinga (Folha SD.21-Z-B) (Fig 1 40). 

Com relacão às rochas de idade mais nova, a Formacão Diaman
tino se acha· recoberta, em discordância litológica, peiÓs derrames 
básicos da Formação Tapirapuã, no extremo nordeste da Folha 
SD.21-Z-A Com as rochas sedimentares do Grupo Parecis (Forma
ções Salto das Nuvens e Utiariti), mantém contato em discordância 

angular e erosiva a sul da fazenda Arrossensal e a norte do Planalto 
Daniel Também acha-se recoberta pelos solos detrito-lateríticos de 
idade quaternária 

No que diz respeito à idade, posicionou-se a Formação Diamanti
no no Pré-Cambriano Superior, baseando-se em sua relação de con
tato com a Formação Sepotuba, para a qual foi determinada uma ida
de de dia gênese em torno de 54 7 ± 5 MA. 

1 2 2 7 10.4 - Litologias e estruturas 

Litologicamente a Formação Diamantino é constituída, em sua se
ção mais basal, por freqüentes intercalações de folhelhos, siltitos ar
coseanos e arcóseos em vários ciclos sucessivos, evidenciando rit
mos regressivos em seu ambienté de sedimentação. Esta sucessão 
está muito bem caracterizada em toda a região rebaixada onde es
tão edificados os municípios de Diamantino e Alto Paraguai (Folha 
SD. 21 -Z-A) É constituída por camadas com espessuras variadas, 
as maiores atingindo dimensões decamétricas; os pelitos normal
mente mostram-se com estratos plano-paralelos e inclinados suave
mente para noroeste, com ângulos em torno de 10° a 30°, mode
lando uma topografia típica de cuestas. Apresentam-se em cores 
dominantemente avermelhadas, tendo em sua composição grande 
quantidade de mica e feldspato alterado, comumente cimentados 
por carbonatos. As camadas de arenitos são maciças, localmente 
apresentando-se em blocos com superfícies semi-esféricas, com in
tervalos preenchidos por material mais argiloso, caracterizando es
truturas típicas de sobrecarga Também são comuns bldcos quase 
totalmente esféricos, já como consequência da disjunção esferoi
dal Como estruturas primárias são observadas belíssimas marcas 
de ondas, cujas cristas se orientam na direção N80°0, com direção 
provável da corrente localizada no sentido de nordeste (Est 1 XI A), 
e também como estruturas são observadas estratificações cruza
das de pequeno porte e baixo ângulo; mineralogicamente estes are
nitos são constituídos por quartzo, feldspato alterado e palhetas de 
mica, cimentados por sílica ou carbonatos. A granulometria dos 
grãos de quartzo e feldspato alterado, sempre muito homogênea, 
oscila entre os parâmetros finos (dominantes) e mais raramente mé
dias 

Na seção média e no topo há uma dominância da fração psamíti
ca, assumindo a rocha um caráter mais maciço e consistente, razão 
pela qual sustenta uma topografia mais acidentada, constituindo 
um conjunto de pequenas serras paralelas, muito bem evidenciadas 
na imagem de radar da Folha SD 21 -Z-A, ainda na região de Dia
mantino. As rochas são arcoseanas, de cores dominantemente 
vermelho-escuras com tons róseos; ainda na composição, predomi
nam os grãos de quartzo, de granulometria fina e raramente média, 
feldspato alterado, palhetas de mica e carbonatos. De um modo ge
ral, os afloramentos destes arenitos são de uma grande homogenei
dade na região de Diamantino Segundo Almeida ( 1 964). estas ro
chas se revelaram, em estudo petrográfico, como arcóseos de gra
nulação fina, uniforme, tendo os grânulos valores que, de uma para 
outra, variam entre 0,25 mm e 0,05 mm de diâmetro médio Sa
lientou o autor que pelo menos 2/3 dessas rochas constituem-se de 
grânulos de feldspatos, palhetas de mica e fragmentos de rochas 
siltosas e calcedonito. Entre os feldspatos, há o predomínio de pla
gioclásio sódico sobre o microclínio ou ortoclásio, apresentando-se 
cristais em todos os estados possíveis de alteração. Porém, em al
guns casos, há grânulos em que o mineral está perfeitamente inalte
rado Almeida ( 1964) observou ainda que, dentre as micas, a mus
covita é dominante, mas em certas amostras a quantidade de bioti
ta é marcante, podendo apresentar-se inteiramente cloritizada São 
abundantes os grânulos de filito, micaxisto, calcedonito e quartzito 
Os do primeiro tipo são ben1 mais arredondados que os demais 
constituintes da rocha Concluiu o autor que o cimento desses arcó
seos é sempre muito escasso, praticamente não existindo matriz 

O carbonato pode ser abundante e o óxido férrico vermelho 
mostra-se particularmente como pigmento, envolvendo os grãos e a 
matéria argilosa sericitízada, sempre anterior aos cimentos silicosos 
e carbonatados. 

Tonniatti (apudVieira, 1965b) contribuiu, com exame microscó
pico realizado nos arenitos da Formação Diaman!ino, para um me
lhor conhecimento da natureza daquelas rochas. A luz das análises, 
os arenitos mostraram, em sua composição mineralógica, a presen-
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ça de quartzo com teores variando entre 45 e 65%, feldspato entre 
15 e 25%, muscovita, biotita e outros entre 3 e 9,6% e matriz e ci
mento entre 6 e 20,3%; a granulometria varia entre O, 1 mm a silte 
fino, apresentando boa a péssima classificação, com os grãos de 
quartzo desde angulosos a subarredondados. O quartzo apresenta
se normal ou com extinção ondulante, geralmente com colares de 
bolhas e micrólitos indicando áreas-fontes com ígneas ácidas e in
termediárias. Os feldspatos são o ortoclásio, microclínio fresco e 
oligoclásio parcialmente alterado, acompanhado de muscovita le
vemente pleocróica em palhetas deformadas, em matriz argilosa 
criptocristalina, cimento ferruginoso (hematita ou limonita) 

1 2 2. 7.1 O. 5 - Origem e ambiente de sedimentação 

Almeida ( 1964) já notara a perfeita transicão entre os folhelhos da 
Formaçãõ Sepotuba e os arcóseos da Formação Diamantino, obser
vando que as condições ambientais durante a deposição da Forma
ção Diamantino já tinham se modificado, atestadas pela grande es
pessura do pacote arenoso, geralmente fino e com presenca de 
marcas de ondas e correntes, evidenciando águas pouco prof~ndas 
e movimentadas o bastante para que se separassem as fracões ar
gilosas das arenosas. Por outro lado, concluiu que não par.ece im
provável que o aumento do tectonismo indicado pela Forma cão Dia
mantino tenha levado à regressão do mar, num prenúncio do episó
dio orogênico que afetou o grupo. Enfatizou ainda o autor que "não 
se trata, contudo, de um flysch típico" 

Para Vieira ( 1965b), as características das rochas da Formacão 
Diamantino indicam que as mesmas foram depositadas em ambi.en
te continental de clima quente, em condições físico-químicas oxi
dantes, tendo por rochas fontes provavelmente ígneas ácidas e in
termediárias situadas a oeste da região, com a bacia de deposição 
;;ofrendo contínua subsidência durante a sua sedimentação. 

Hennies ( 1966), evoluindo para o ambiente genidor do Grupo 
Alto Paraguai, referiu-se à presença de um mar regressivo durante 
os primeiros estágios de desenvolvimento das formações superio
res do grupo, originando assim uma sequência de molassa Cor:~cluiu 
que os sedimentos imaturos de granulação fina que se torna mais 
grossa para o topo, repleto de marcas de ondas, revelaram a peque
na profundidade das águas. Sua cor vermelha de ambiente conti
nental oxidante e a presença de brechas intraformacionais deposita
das em condições subaéreas são fatos para tal hipótese Portanto, o 
ambiente de deposição das Formações Sepotuba, Diamantino e Ba
tovi não é exclusivamente marinho nem continental, mas ambos ti
veram sua influência registrada 

Figueiredo et alii (1974) relataram que a Formacão Diamantino 
mostra feições típicas de depósitos continentais, ~orno a cor ver
melha e o caráter arcoseano 

No presente trabalho, analisou-se o ambiente de sedimentacão 
da Formacão Diamantino basicamente na sua relacão de contato' in
ferior com a Formação Sepotuba e também pelas.suas característi
cas litológicas e deposicionais. Como já referido por diversos auto
res, a passagem transicional entre aquelas duas unidades litoestra
tigráficas caracteriza uma mudanca nas condicões dos ambientes 
de deposição das mesmas. Este f~to, analisad~ dentro do aspecto 
de ambientes sedimentares, evidencia uma gradação granulométri
ca rítmica e sucessiva entre folhelhos, siltes e arcóseos, caracteri
zando seqüências regressivas na zona de transição daquela sedi
mentação Por outro lado, as características sedimentares, como 
marcas de ondas e correntes e seqüência arenítica homogênea, as
sociadas à grande quantidade de material carbonático na matriz ou 
cimento destes litótipos, indicam um ambiente de águas rasas e 
provavelmente marinho sublitorãneo. Também corroboram es
tas idéias as cores nos tons cinza-esverdeado, provavelmente pri
márias, que ocorrem na porção leste da Folha em estudo Por outro 
lado, as cores dominantemente avermelhadas encontradas na re
gião de Diamantino parecem indicar uma deposição bem mais próxi
ma do continente em condições mais oxidantes. 

1.2.2.7.10.6- Petrografia 

Em amostras de mão, as rochas de constituição mais quartzosa 
(arenitos) p'ossuem cor dominantemente cinza macica ou com es
tratificação difusa, bem litificada, com a gra~ulaçã~ variando de 
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areia fina a média. O quartzo é o principal componente, com partici
pação de feldspatos, micas e argilas. Alguns exemplares possuem 
coloração avermelhada, sendo estes mais ricos em material argilo
so. Os siltitos possuem coloração avermelhada muito forte, são ani
sotrópicos, com tipos perfeitamente laminados, e podem exibir fra
turas do tipo conchoidal. Os constituintes são pouco distinguíveis, 
destacando-se quartzo e as micas em pequeníssimas palhetas, com 
contribuição de argila em abundância. 

Onze amostras foram submetidas a análises microscópicas, sen
do classificadas como: arcóseo (cinco), wacke arcóse·o (duas), 
wacke cinzento (uma), arcóseo calcífero (duas) e um siltito calcífe
ro Os arcóseos possuem textura elástica orientada, granulacão va
riando de areia média inferior a 0,28 mm a silte, com amplo. predo
mínio de areia fina Estão constituídos em essencial por clastos de 
quartzo e feldspatos, tendo opacos frequentemente como acessó
rios e pontuações eventuais de biotita, muscovita, sericita, clorita, 
epídoto, apatita e zircão, cimentados por óxido de ferro ou sílica 

O quartzo é o principal componente, apresentando-se quase 
sempre orientado, em grãos que variam de angulosos a quase arre
dondados, com predomínio de formas angulosas a quase angulosas 
Os feldspatos estão representados primordialmente por álcali
feldspatos seguidos de plagioclásio, que em conjunto somam quase 
sempre maioria na composição da rocha As suas formas variam de 
angulosas a quase arredondadas, mostrando-se com frequência 
inalterados, sendo comum, contudo, encontrarem-se parcial ou to
talmente alterados Em geral esses clastos de quartzo e feldspatos 
se tocam tangencialmente e mais raramente tocam-se firmemente 
ou não se tocam; nesta última situação, encontram-se bordejados 
por óxido de ferro Os clastos micáceos mostram-se concordantes 
segundo a orientação dos feldspatos e quartzo, apresentando-se 
por vezes dobrados com formas longas e delgadas. A sericita 
apresenta-se em alguns casos como uma finíssima película contor
nando feldspatos e quartzo numa espécie de cimento; pode repre
sentar também produto oriundo dos feldspatos. A presenca de elas
tos indiferenciados de opacos por vezes alterados e óxido de ferro 
como cimento solta com frequência pigmentos oxidados na superfí
cie dos clastos claros, favorecendo a coloração avermelhada da ro
cha_, além de dificultar as análises 

Wacke arcóseo - Apresenta textura elástica orientada, gra
nulação variando do tamanho areia muito fina a areia média, sendo 
constituído essencialmente por clastos de quartzo orientados, se
guidos por feldspato alcalino e plagioclásio, com pontuações even
tuais de opacos, epídoto, titanita, 3patita, muscovita, biotita, serici
ta, granada e zircão. Um grão de anfibólio (tremolita) foi identifica
do. O quartzo ocorre em grãos tamanho areia fina a muito fina, forte 
mente cimentado por sílica ou por óxido de ferro Os feldspato:;:; 
apresentam características similares ao primeiro, mostrando-se 
mais arredondados e por vezes alterados Esses principais clastos 
não se tocam; suas formas variam de angulosas a quase arredonda
das, com alguns deles exibindo extinção ondulante decorrente da 
ação cata elástica a que foi submetida a rocha. É frequente a presen
ça de delicadas películas de sericita contornando clastos de quartzo 
e feldspatos. 

Wacke cinzento - Possui características similares ao wacke 
arcóseo, sendo, entretanto, muito rico em material argiloso. estan
do representado por uma textura elástica de granulação fina, cons
tituída por uma massa argilo-siltosa, na qual encontra-se distribuída 
considerável quantidade de clorita e sericita, além de distribuicão 
esparsa de manchas de óxido de ferro alaranjadas, opacos e a·pa
tita, com ocorrências esporádicas de reduzidas manchas de carbo
natos. Como clastos, destacam-se grãos angulosos a quase arre
dondados de quartzo e menos comumente feldspato alcalino e pla
gioclásio com tamanho areia fina. Os clastos não se tocam e não 
evidenciam nenhuma orientação Observa-se neocristalização de 
quartzo. 

Os arcóseos calcfferos apresentam textura elástica orientada a 
suborientada, podendo estar moderadamente cataclasados, granu
lacão areia média (inferior a 0,37 mm) a silte, constituídas essen
ci~lmente por elas tos de quartzo seguidos por feldspatos e carbona
tos (calcita). Proporções menores são atribuídas a clastos de opa
cos, biotita alterada, titanita, zircão e óxido de ferro (cimento), po
dendo ocorrer ainda epídoto, sericita, apatita, turmalina, saussurita 
e clorita Os clastos variam de angulosos a quase arredondados, 



tocam-se ou não, estando cimentados essencialmente por carbonatos 
com participação de sílica e óxido de ferro. Os clastos de feldspatos 
geralmente estão saussuritizados, sendo encontrados também 
grãos inalterados. O carbonato apresenta-se essencialmente na for
ma de cimento e quando em clastos pode mostrar crescimento auti
gênico 

O siltito calcífero apresenta características semelhantes ao arcó
seo calcífero, diferindo numa menor participacão de carbonatos e 
na granulação Este apresenta uma granulação. variando de areia fi
na (inferior a 0,07 mm) a silte, sendo constituído essencialmente 
por clastos angulosos a quase angulosos e mais raramente quase 
arredondados, com quartzo representando o principal componente, 
seguido de feldspatos, com pontuações de opacos, micas, apatita e 
turmalina Os clastos não se tocam, estando cimentados por óxido 
de ferro e carbonatos (calcita) As micas estão orientadas segundo 
a mesma orientação dos clastos. 

1 2.2 8 - Granito São Vicente 

1 2 2 8 1 - Generalidades 

Seus primeiros estudos são devidos a Almeida ( 1 9 54), quando de
nominou de Granito São Vicente aos granitos intrusivos que asso
mam na serra homônima Esses estudos constaram de algumas 
análises petrográficas, da caracterização morfoestrutural da intru
são (tipo batólito), do inter-relacionamento com as unidades adja
centes (efeitos termometamórficos) e mineralizações compatíveis 
com esse magmatismo ácido. 

Bauer & Largher ( 1958) descreveram sucintamente o Granito 
São Vicente na região homônima Segundo os referidos autores, es
ta unidade introduziu-se na então Série Cuiabá provavelmente du
rante a deformação desta série no Pré-Cambriano Inferior 

Almeida ( 1 964) anunciou informalmente a data cão do'Granito 
São Vicente, realizada no Laboratório de Geocron~logia da USP, 
através de método K/Ar, cuja idade revelou 504 MA. 

Oliveira & Muhlmann ( 1967) caracterizaram morfoestrutural
mente este granito como um arco de direção geral NE-SO, assim co
mo suas relações com as rochas circunscritas 

Almeida (1968), em trabalho específico sobre geotectônica, 
voltou a referir-se ao Granito São Vicente como uma intrusão batolí
tica, considerando-o de caráter tardicinemático. Confirmou ainda a 
idade radiométrica K/Ar, em biotita, de 503 MA. 

Hasui & Almeida (1970), no estudo geocronológico do Centro
Oeste brasileiro, consideraram este granito como tardicinemático e 
intrusivo no Grupo Cuiabá e com idade de 503 MA. Ressaltaram ser 
esta a idade mínima, por estar relacionada a corpos intrusivos. E.s
ses autores ainda relacionaram-no ao Evento Tectonoorogênico 
Brasiliano. 

Almeida (1970 apud Guimarães & Almeida, 1972) conseguiu 
visualizar estruturas anelares (ring structures) nesta unidade. 

Almeida, Melo e Friaça (1972), comentando a tectônica da área 
por eles reportada, referiram-se à idade de 504 MA como relaciona
da à reativação magmática que ocorreu no corpo granítico, dando 
origem a rochas extrusivas (riolfticas e riodacíticas) através de fa
lhas cônicas na câmara e abóbada do corpo. Segundo esses auto
res, a intrusão seria de caráter diapírico e sua idade estaria relacio
nada CQm o primeiro tectonismo que provocou o metamorfismo re
gional nas rochas dos Grupos Cuiabá e Jangada, atribuindo assim 
um caráter aparentemente sincinemático a este granito. 

Olivatti & Marques (1972), estudando a região de São Vicente, 
a fim de avaliar o potencial hidrotermal dessa região para a CODE
MAT, descreveram cinco litótipos relacionados ao evento magmáti
co, a saber: adamelitos grosseiros, microadamelitos porfiríticos, 
adamelitos pórfiros, delenitos e cataclasitos Segundo esses auto
res, os adamelitos grosseiros são as rochas predominantes, en
quanto os delenitos ocorrem associados a fraturas de direcões 
N35 o - 45 o E Afora essas rochas, observaram a presença de horn
fels no contato com o Grupo Cuiabá, principalmente nas bordas no
roeste e nordeste do corpo granítico 

Almeida & Mantovani (1975) estudaram mais detalhadamente 
esta unidade, analisando-a quanto às condições geológicas de ocor
rência, petrografia, composição química, geocronologia e tectôni
ca. Sob este enfoque, caracterizaram o Granito São Vicente como 
um plutão magmático pós-cinemático, de dimensão batolítica e ca-

ráter circunscrito, intrusivo nos metassedimentos do Grupo Cuiabá 
e associado ao final do Ciclo Brasiliano. Reafirmaram, ainda, que tal 
intrusão ocorreu no limite entre o Cambriano e o Ordoviciano, com 
base na isócrona Rb/Sr em rocha total, efetuada nesse trabalho, e 
na análise radiométrica K/Ar, anteriormente citada por Hasui & Al
meida (1970). 

Luz et alii ( 1980a) caracterizaram o Granito São Vicente, ocor
rente no extremo sudeste da Folha SD 21-Z-C, como uma intrusão 
hipoabissal, inserida no Grupo Cuiabá, cujo magmatismo provocou 
metamorfismo de contato nas rochas adjacentes desse grupo, ob
servado principalmente nas bordas noroeste e nordeste do corpo, 
devido à presença de hornfels. Descreveram-no litologicamente co
mo de cor rósea, leucocrático, porfirítico, cortado por diques de 
aplito e diabásio. 

Dei'Arco & Barros (1978), no relatório interno relacionado à 
operação 428/77 do Projeto RADAMBRASIL, descreveram e amos
traram o Granito São Vicente em pelo menos duas estações geoló
gicas, nos domínios da Folha SD.21 Cuiabá. Esses autores 
referiram-se também a este granito como um corpo intrusivo nos 
metassedimentos do Grupo Cuiabá. 

No presente trabalho, em vista dos dados coligidos na área desta 
unidade serem insuficientes, tornando conseqi.Jentemente bastante 
hipotéticas quaisquer idéias ou conclusões deles decorrentes, as 
considerações a serem reportadas sobre este grànito serão mais de 
caráter descritivo 

1.2.2 8 2 - Distribuição na área 

O Granito São Vicente ocorre na extremidade meridional da Folha 
SD.21 Cuiabá, em sua porção sudeste, especificàmente na região 
limítrofe sul das Folhas SD 21-Z-C e SD 21-Z-D, tendo na primeira 
a sua maior abrangência. Apentra para sul, nos domínios da Folha 
SE.21 Corumbá. 

Constitui nessa regi.ão a feição fisiográfica denominada serra de 
São Vicente, composta por morros abaulados e às vezes aguçados, 
com altimetria em torno de 700 m. Reflete em imagem de radar um 
padrão textura! rugoso e heterogêneo, de tonalidade cinza médio, 
contrastando com o padrão radar-geológico do Grupo Cuiabá e dos 
sedimentos da Bacia do Paraná (Fig. 1.30). 

No Mapa Geológico da Folha SD.21 Cuiabá, esta unidade esbo
ca um formato aproximadamente retangular, com contornos bas
tante irregulares. Segundo Almeida & Mantovani ( 197 5), este gra
nito apresenta, em toda a sua distribuição, uma área de 430 km 2, 

tendo cerca de 35 km de maior diâmetro. Constitui-se, superficial
mente, por dois corpos graníticos, interceptados por metassedi
mentos do Grupo Cuiabá, que se conectam, provavelmente, em 
profundidade. 

O Granito São Vicente caracteriza-se, petrogeneticamente, por 
ser um corpo magmático, pós-cinemático e intrusivo nos metasse
dimentos do Grupo Cuiabá. Litologicamente, é uma rocha holocris
talina, isotrópica e leucocrática, cuja coloração predominante é ró
sea e às vezes acinzentada 

Este granito exibe externamente esfoliação esferoidal, enquan
to, entre as feições estruturais, destacam-se notadamente fraturas 
retilíneas, orientadas principalmente na direção NE. Algumas destas 
fraturas foram observadas, tendo as seguintes medidas: N35°E, 
72°SE; N20°E, 90 e N50°0, 74°SO. Afora estas feições, ocor
rem falhas associadas ao maciço granítico, denotadas por intensa 
silicificação, preferencialmente na direção NE. Algumas destas fa
lhas mostram, em imagem de radar, um nítido alinhamento estrutu
ral Almeida, Melo e Friaça ( 1972) mencionaram também a presen
ça de estruturas anelares (ring structures) no Granito São Vicente. 

1.2.2.8.3 - Posição estratigráfica 

O Granito São Vicente, como é notoriamente reportado nos traba
lhos anteriores, constitui um corpo magmático, pós-cinemático e in
trusivo nos metassedimentos do Grupo Cuiabá, com os quais 
relaciona-se em contato termometamórfico, evidenciado pela pre
sença de hornfels Estas rochas foram observadas por Almeida 
(1954), Olivatti e Marques (1972), Almeida & Mantovani (1975) e 
recentemente por De I' Arco et alii ( 1982), quando do mapeamento 
geológico, pelo Projeto RADAMBRASIL, da Folha SE.21 Corumbá. 
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Além desse inter-relacionamento, o Granito São Vicente acha-se 
localmente recoberto pelos sedimentos da Formação Furnas, em 
discordância litológica (unconformíty). Na extremidade sudoeste do 
corpo granltico, além do contato com o Grupo Cuiabá, que é o mais 
ocorrente, acha-se encoberto discordantemente pelos sedimentos 
quaternários da Formação Pantanal (Fig 1.30). 

1.2.2.8 4 - Geocronologia 

O estudo geocronológico do Granito São Vicente, segundo Almeida 
( 1964). fazia-se necessário principalmente para elucidar o provável 
posicionamento cronológico do Grupo Cuiabá, além de fornecer um 
melhor conhecimento acerca da intrusão e da classifica cão tectôni
ca deste corpo. Nesse mesmo trabalho, o referido autor ~itou, infor
malmente, uma idade radiométrica K/Ar de 504 MA 

Mais tarde, Hasui & Almeida (1970) referiram-se à idade K/Ar 
em biotita do Granito São Vicente como 503 MA 

Almeida & Mantovani (1975), realizando datacão r;ldiométrica 
em quatro amostras coletadas deste granito, obtiv~ram uma isócro
na Rb/Sr em rocha total em 483 ± 8 MA e razão inicial de O 709 ± 
0.002. Admitiram a isócrona obtida como a provável idade do em
placement do corpo granítico, devido à excelente distribuição espa
cial e colinearidade dos pontos e às elevadas relações isotrópicas 

Rb/Sr Para os referidos autores, essa idade concorda, dentro dos li
mites de erros analíticos, com a idade de 504 ± 1 2 MA encontrada 
em análise (recalculada) K/Ar em biotita deste granito (Tab. 
1 XXIII) Conseqúentemente, a concordância demonstra, nessas 
análises para o Granito São Vicente, um caráter pós-tectônico, 
contrapondo-se à interpretação de Almeida, Melo e Friaça ( 1972), 
que o consideraram sintectônico. 

Neste trabalho, os dados analíticos Rb/Sr conseguidos por Al
meida & Mantovani ( 197 5) em quatro amostras deste granito (Fig 
1 41). tiveram suas idades recalculadas em função da constante de 
desintegração do Rb igual a 1.42 x 1 o- 11 anos- 1, segundo as 
normas propostas por Steiger & Jager ( 1977 apud Tassinari, 
1 981 .'. Estes resultados analíticos Rb/Sr acham-se discriminados 
na Tabela 1 XXIV 

Os resultados analíticos Rb/Sr supra-enumerados possibilitaram 
a elaboração de um diagrama isocrônico Rb/Sr de referência, com 
uma idade de qOO ± 4 MA e razão (Sr87 /Sr86 ) inicial de O 709 ± 
O 002. Esta isócrona apresenta confiabilidade devido à boa distri
buição espacial dos pontos e à excelente colinearidade deles ao lon
go da reta, além das elevadas razões isotópicas Rb87/Sr86 das 
amostras processadas Conseqúentemente, acredita-se que a idade 
em torno de 500 MA corresponde à época do emplacement deste 
maciço granítico. 

TABELA 1.XXIII 
Dados analfticos K/Ar para o Granito São Vicente 

Folha 
1+1 N o de campo (1 :250 000) 

56 FA-MT/46 

( +) Número não plotado na Figura 1 3 
Referências: 4 - Almeida & Mantovani (19751 

SD 21·Z·C 

Material %K 

Biotita 6,68 

Ar 40 ( ccSTP I 
rad g 

X 10-6 %Aratm Idade (MAl Rei 

154.0 2 56 504 ± 12 4 

TABELA 1 XXIV 
Dados anal{ticos RbtSr para o Granito São Vicente 

N ° de campo Folha Litologia N' lab Rb(ppm) Sr(ppm) Rb87tsrB6 sr87tsr86 .. Idade (MA)* • • Rei . 11:250.0001 

52 SV-01B SD 21-Z·C Granito 903 291 16.71 49.9 1,062 498 ± 12 4 
53 SV-048 SD 21.Z.C Granito 905 378 41.4 15.7 0,821 505 ± 19 4 
54 SV-IVB SD21·Z·C Granito 906 382 69,7 26.7 0,901 507 ± 17 4 
55 SV-058 5021-Z-C Granito 904 436 12,46 99,9 1,425 514 ± 15 4 

Constantes: ARb = 1.42 x 1 o-11 anos-1; Rb85/Rb87 ;:= 2,6039 ± 0,050; * * Valores normalizados em função de (Sr86/sr88) n = O, 1194; * * * Idade calculada com razão 
(Sr87tsr861 inicial ~ 0.708 
* Números seqlienciais, plotados na Figura 1 3 
Referências: 4- Almeida & Mantovani (1975) 
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Fig 1 41 - Diagrama isocrônico para o Granito São Vicente 

1.2.2.8.5 - Petrografia 

Macroscopicamente, o Granito São Vicente é de coloração rosada, 
heterogranular, isotrópico, por vezes levemente orientado, algo ca 
taclasado, cuja 9ranulação varia de fina a grosseira. Os principais 
constituintes estão representados por feldspato róseo, seguidos de 
quartzo, com pontuações esparsas de máficos. 
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Microscopicamente, caracteriza-se por um conjunto heterogra
nular, textura xenomórfica a hipoautomórfica, cuja granulação varia 
de fina a grosseira. Pode exibir-se levemente orientado, neste caso 
mais devido a cataclase. Processos hidrotermais e metassomáticos 
encontram-se bem definidos 

Mineralogicamente é constituído por microclínio em essencial, 
seguido por quartzo e plagioclásio, com pontuações esporádicas de 
biotita, e muscovita, ainda mais escassa. Contém ainda grãos geral
mente anédricos de opacos, titanita, epídoto, zircão, fluorita e apa
tita como acessórios, enquanto carbonato, clorita e saussurita re
presentam produtos secundários. 

O microclínio em grãos anédricos, quase sempre pertítico, de 
uma maneira geral encontra-se bem mais desenvolvido que os de
mais componentes Pode apresentar macia polissintética, por vezes 
imposta sobre a macia reliquiar Carlsbad do ortoclásio, caracteri
zando processos de inversão do ortoclásio em microclínio Pode 
exibir-se constantemente alterado e conter inclusões grosseiras de 
quartzo e plagioclásio, diagnóstico do microcHnio de formação pos
terior. 

O quartzo ocupa posição intergranular com grãos anédricos e gra
nulação fina a grosseira, ressaltando as características da catacla
se, ou apresenta-se como inclusões residuais na forma de gotas 
(pontuações) e vermes em plagioclásio 

O plagioclásio, com granulação geralmente inferior ao microclí
nio, mostra formas anédricas e subédricas, podendo constituir pe
quenos agregados. 'Os grãos, de preferência os maiores, 
apresentam-se parcial ou totalmente microclinizados ou saussuriti
zados. Alguns grãos possuem bordos resistentes aos processos hi-



drotermais, enquanto o núcleo está saussuritizado, caracterizando 
um zoneamento normal As macias, segundo a lei da Albita, 
apresentam-se imperfeitas para o cálculo de An 

A biotita ocorre esparsamente, com coloração castanho-escura 
a amarelo-pálida, geralmente em grãos anédricos A ela associam
se quase sempre opacos, titanita, apatita, clorita e muscovita, os 
dois últimos como seus produtos derivados. A fluorita, por vezes 
euédrica, encontra-se constantemente inclusa em feldspatos Os 
processos metassomáticos estão caracterizados pela presença de 
pertitas finas, mirmequitas e microclinização do plagioclásio 0:> 
processos hidrotermais refletem-se pela saussuritização dos felds
patos, com geraç:ão de carbonato, epídotos, sericita e minerais de 
argilas, bem como pela desferrificação de biotita, evidenciada por 
muscovita com acúmulo de ferro 

1 2 2.9 - Grupo Paraná 

1.2 2 9 1 - Generalidades 

O termo Grupo Paraná é aqui empregado envolvendo as camadas si
lurodevonianas da Bacia do Paraná em seu flanco noroeste, onde 
compreendem uma sequência arenosa basal e uma argila-arenosa 
superior, designadas respectivamente como Formações Furnas e 
Ponta Grossa. Tanto no norte como no sul desta bacia, esta classifi
cação estratigráfica foi alvo de inúmeras discussões Na porção sul, 
estas camadas portaram diversas designações, no período com
preendido entre 1912 e 1958, através de inúmeras tabelas estrati
gráficas propostas por renomados autores, observando-se entre
tanto controvérsias na utilização dos termos Série ou Grupo 
Paraná/Campos Gerais, até hoje insatisfatoriamente explicada, mas 
notando-se que o escopo para estabelecer uma coluna estratigráfi
ca sempre obedeceu a imposições ligadas aos caracteres litológicos 
das seqüências em discussão 

Ao trabalho pioneiro de Oliveira ( 1 930) é confiado o emprego do 
termo Série dos Campos Gerais, definida pelo Arenito Tibagi, falhe
lhos de Ponta Grossa e arenito das Furnas para caracterizar o Devo
niano Inferior dos Estados do Paraná e São Paulo 

A Rego ( 1931) foi creditada a prioridade da terminologia Paraná 
para as mesmas camadas devonianas 

As primeiras tentativas no sentido de definir a precedência 
Paraná/Campos Gerais nesta porção meridional foram elaboradas 
nos trabalhos de Biga relia, Salamuni e Marques Filho ( 1 961 e 
1966), Salamuni & Bigarella (1967) e Lange & Petri (1967), que 
discutiram a conveniência ou não do uso dos vocábulos estratigráfi
cos em questão 

Para a porção norte da bacia, esta nomenclatura estratigráfica 
sofre divergências em torno da aplicação dos termos Série ou Grupo 
Chapada/Paraná, destacando-se as citações predecessoras de 
Evans (1894), Derby (1895). Almeida (1948a, 1954), Hennies 
(1966) e Almeida & Hennies (1969) 

Deve-se à obra pioneira de Evans ( 1894) a denominacão das ro
chas devonianas da Chapada dos Guimarães como Chap~da Sands
tones, colocadas mais tarde no Grupo Paraná 

Não obstante as múltiplas demonstrações bibliográficas desfa
voráveis ao uso do vocábulo "Paraná", a literatura geológica 
incumbiu-se da sua consagração, tanto na porção norte como na sul 
da bacia Os autores deste relatório adotaram a terminologia Grupo 
Paraná apoiados nesta consagracão e nas comunicacões fornecidas 
por diversos pesquisadores de r~nome, em detrime~to da compro
vada prioridade do termo "Chapada" Além disso, não se exclui a 
sugestão apresentada por Faria et alii ( 1 97 5), que admitiram inserir 
neste mesmo grupo uma nova unidade litoestratigráfica, de idade 
pré-Furnas, a Formação Vila Maria 

1 2.2.9.2 - Formação Furnas 

1.2.2.9.2.1 - Generalidades 

As primeiras observações sobre os litótipos desta unidade são devi
das a Derby ( 1878), ao descrever os arenitos das escarpas da Serri
nha, situadas a oeste de Curitiba (PR). cujo prolongamento seten
trional recebia a denominacão de serra das Furnas Relatou-os como 
compostos por leitos hori;ontais maciços de grês branco, grosso e 
friável, com espessuras variáveis de 20 a 1 00 m, devido às irregu
laridades de seu substrato. 

Oliveira ( 1 912) utilizou o termo "Grez das Furnas" para denomi
nar aqueles arenitos das escarpas da serra homônima, anteriormen
te descritos por Derby ( 1878). 

Oliveira (1927) empregou o nome "Arenito das Furnas", ao di
vidir o Devoniano do Estado do Paraná, colocando-o na base da sua 
seqüência 

Almeida ( 1 948a) considerou análogos aos Arenitos Furnas da 
"Série Paraná" os arenitos grosseiros brancos ou avermelhados, 
exibindo estratificação cruzada, que encontrou nos Estados de 
Goiás e Mato Grosso, no interflúvio das bacias hidrográficas do. 
Amazonas e do Prata Este autor constatou esses arenitos desde a 
região de Rio Verde de Mato Grosso, a sul, até o vale do rio das Mor
tes, a norte, na Chapada dos Guimarães, a oeste, e, a leste, conser
vando as escarpas da serra Azul, na região de Barra do Garças. En
tre outros aspectos, Almeida (op cit ) caracterizou o Arenito Furnas 
como um sedimento de granulação média a grosseira, com escasso 
cimento caulínico e geralmente bem estratificado 

Almeida ( 1 9 54) denominou Série Chapada a um conjunto de se
dimentos elásticos predominantemente marinhos, compostos por 
arenitos grosseiros e conglomerados nos horizontes mais baixos, e 
de arenitos finos, siltitos e folhelhos esverdeados para o topo, cons
tituindo este pacote parte da escarpa da Chapada dos Guimarães, 
onde distinguiu duas fácies diferentes: Furnas e Ponta Grossa A Fá
cies Furnas, descreveu como um espesso pacote de arenitos gros
seiros que repousa discordantemente sobre os metamorfitos da 
"Série Cuiabá" Constatou que sua parte basal é rica em seixos de 
quartzo leitoso, que podem constituir lentes e lâminas com caráter 
conglomerático, acamados, com as maiores dimensões paralelas à 
estratificação, dispostos em uma matriz arenosa grosseira e friável. 
À medida que se sobe na coluna verificou que os horizontes pseffti
cos escasseiam, passando para arenitos brancos, grosseiros, com 
estraficação aquosa ou raramente paralela. Almeida (1954), ainda 
p_ostulou que, devido ao adiantado grau de evolução geomórfica des
sa província, as camadas basais não são propriamente conglomeráti
cas, mas antes arenitos grosseiros com seixos subangulares À par
te superior deste conjunto sedimentar, constituída por elásticos fi
nos, designou Fácies Ponta Grossa, porém não se referindo à divi
são estratigráfica, mas tão-somente à fácies que ela representa na 
Série Paraná 

Ludwig & Ramos ( 1965) consideraram a existência de "uma 
discordância sedimentológica entre o topo dos arenitos fluviais da 
Formação Furnas e a base da zona transicional", julgando-a o início 
da transgressão marinha. 

Oliveira & Mühlmann ( 1965) na área da Chapada dos Guimarães 
efetuaram trabalhos de campo analisando a estratigrafia, sedimen
tologia, tipo de estratificação cruzada, bem como direções de trans
porte, procurando diferenciar os Arenitos Furnas e Botucatu, no 
modo de sedimentação. 

Biga relia & Oliveira ( 1 966) relataram que na porção setentrional 
da Bacia do Paraná, os sedimentos devonianos ocorrem dispostos 
grosseiramente numa faixa orientada leste-oeste, entre Amorinópo
lis e a Chapada dos Guimarães, constituídos pela superposição de 
três seqüências, representadas por fácies distintas: Formação Fur
nas com Membros Inferior e Superior e Formação Ponta Grossa. O 
Furnas Inferior consideraram ser composto por arenito branco
acinzentado (Arenito Furnas Típico), com estratificação cruzada ca
racterística e extensiva, similar à dos arenitos da porção leste da Ba
cia do Paraná e dos arenitos da Formação Serra Grande da Bacia do 
Parnaíba O Membro Superior seria formado por arenito branco com 
estratificação dominantemente plano-paralela. 

Hennies (1966). na porção centro-leste do Estado de Mato Gros
so, confirmou a ocorrência restrita da Formação Furnas, aflorando a 
sudeste da região mapeada por este, constituindo a atual borda NO 
da Bacia do Paraná Correlacionou ainda as camadas devonianas 
dos Estados de São Paulo e Paraná com aquelas de Mato Grosso, 
tendo em vista suas perfeitas concordâncias entre as faunas e lito
logias, apesar de não haver uma continuidade geográfica entre as 
áreas de ocorrência. 

Vieira (1968) considerou a Formação Furnas no sudoeste de 
Goiás, embora com uma fácies inteiramente arenosa, subdividida 
em dois membros: Furnas Inferior, caracterizado por arenitos bran
cos de granulação grosseira, camadas individuais espessas e com 
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estratificação cruzada, micáceos, feldspáticos, com intercalações 
de camadas de conglomerados e arenitos conglomeráticos brancos 
de matriz arenosa grossa e seixos de quartzo e quartzito; Furnas Su
perior com arenitos brancos, finos e médios, bem selecionados, mi
cáceos, caulínicos, com constante estratificação plano-paralela. 

Guimarães & Almeida ( 1969) relataram a grande extensão da 
Formacão Furnas no sudeste do ex-Estado de Mato Grosso, consti
tuída c'om níveis conglomeráticos e seixos esparsos em uma matriz 
arenosa, algo micáceos, que, salvo melhores dados, julgaram prov1r 
de blocos de gelo flutuantes nos mares devonianos. 

Almeida & Hennies (1969), ao mapearem os arenitos devonia
nos do Grupo Chapada, prolongaram-nos até as bordas da serra do 
Roncador, cujo reverso é constituído por estas litologias Verifica
ram ainda o grande desenvolvimento destas camadas para a Alta 
Bacia do Rio das Mortes, acima da cachoeira da Fumaça e daí, pe
netrando para o norte, desenhavam uma estreita e contínua cober
tura tabular na serra mencionada 

Segundo Northfleet, Medeiros e Ml.ihlmann (1969), a Formação 
Furnas estaria constituída por arenito branco e cinza-claro, de gra
nulação média, com níveis conglomeráticos na base, matriz caulíni
ca pouco abundante, com típica estratificação cruzada acanalada. 

Para Gonçalves & Schneider (1970), na região centro-leste do 
Estado de Mato Grosso, a Formação Furnas seria constituída por um 
pacote de sedimentos essencialmente arenosos, de cores vermelha 
a esbranquiçada, com níveis de conglomerados e siltitos argilosos, 
destacando-se bancos com notável estratificação cruzada e presen
ça de conglomerado basal. Os níveis ou lentes conglomeráticos 
referem-se principalmente à sua porção basal. Utilizaram ainda co
nhecimentos fotointerpretativos para identificá-la através da vege
tação, solo delgado e fraturamentos que regulam a drenagem, pos
sibilitando inclusive a formação de canyons profundos. 

Mühlmann et alíi ( 1974) consideraram a Formação Furnas como 
unidade basal do Grupo Paraná, constituída de arenitos esbranqui
çados, médios a grosseiros, regularmente selecionados, quartzosos 
e com matriz caulínica. Secundariamente ocorrem arenitos conglo
meráticos, arenitos finos e siltitos argilosos, sendo os últimos micá
ceos. A ElStratificação cruzada acanalada é a feição mais freqüente, 
sendo encontrado também intervalos com estratificacão cruzada 
planar e plano-paralela. Informaram que para a área do ~entro-leste 
de Mato Grosso, os arenitos desta formação tornam-se mais finos e 
argilosos, com estratificação plano-paralela e laminação ondeada e 
descontínua. 

Costa et alii (1975) identificaram a Formação Furnas no flanco 
leste da serra do Roncador, onde a mesma desenvolve escarpas de 
erosão e top·os de morros testemunhos, acunhando-se para oeste, 
onde desaparece nas cercanias do rio Sete de Setembro. A forma
ção seria constituída por arenitos esbranquiçados, mal seleciona
dos, feldspáticos, com seixos angul9res, subarredondados, em ge
ral pouco esféricos, de até 5 em, passando gradativamente a areni
tos róseos de granulação média, mal selecionados, com grãos de 
quartzo angulosos a muito angulosos, e com seixos esparsos. 

Ribeiro Filho et alíi ( 1975) reconheceram a Formação Furnas no 
centro-sul e centro-leste de Mato Grosso, até as imediações de Xa
vantina, formando pequenos planaltos com escarpas alcantiladas, 
de aspectos ruiniformes. Estes sedimentos iniciavam-se por um 
conglomerado basal, constituído por grânulos e seixos de quartzo, 
quartzito e arenito silicificado, que gradavam para arenitos mais fi
nos, brancos, caulínicos, friáveis, contendo predominantemente 
grãos de quartzo, com boa classificação dispostos em uma matriz 
arenosa e, níveis conglomeráticos mostrando acamamentos grada
cionais. 

Schobbenhaus Filho et alii (1975b) prescreveram ser a mencio
nada formação possuidora de características semelhantes para to
da a bacia, sendo representada na Folha SD.22 Goiás por uni paco
te de sedimentos essencialmente arenosos, de cores avermelhada e 
esbranquiçada, com níveis de conglomerados e siltitos argilosos, 
além de um conglomerado basal polimítico, cujos grânulos e seixos 
bem arredondados se dispõem numa matriz arenosa grosseira. Con
firmaram também sua participação na feição geomorfológica do 
Planalto da Chapada e na borda leste da serra do Roncador, manten
do formas de relevo de chapada com escarpas abruptas, onde a ero
são propiciou a confecção de aspectos ruiniformes. 
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Segundo Corrêa et alíi ( 1 9 76), a Formação Furnas também pos
sui características semelhantes por toda Bacia do Paraná, 
constituindo-se num pacote de sedimentos essencialmente areno
sos, de cores claras, branco, cinza-claro e rosado, apresentando ní
veis conglomeráticos, corn estratificação cruzada em geral abun
dante. 

Pimenta & Souza (1978) informaram que a Formação Furnas co
meçaria por um conglomerado de coloração que varia de cinza-claro 
a cinza-avermelhado, com porções ferruginosas, micáceo, com boa 
compactação, em raros locais friáveis, sendo os seixos predomi
nantemente de quartzo e raros de feldspato Sobreposto ao conglo
merado ocorreria um arenito de granulação fina a média, coloração 
cinza-avermelhado, cinza-amarelado e cinza-esbranquiçado, de mé
dia compactação, pouco feldspático, com grãos de quartzo com 
bom arredondamento e baixa esfericidade 

No flanco nordeste da Bacia do Paraná, recentemente, Andrade 
& Camarco ( 1 980) caracterizaram como pertencente à Formação 
Furnas ur{,a seqi.Jência sedimentar composta por um conglomerado 
basal, polimítico (seixos e matacões de quartzo, quartzito, ocasio
nalmente rochas ígneas e metamórficas), gradando para arenitos 
esbranquiçados, mal classificados, caulínicos, com estratificação 
cruzada planar e acanalada. 

No âmbito da Folha SD 21, os trabalhos de mapeamento com
provaram ser a Formação Furnas composta predominantemente por 
sedimentos essencialmente arenosos, esbranquiçados, avermelha
dos, onde se têm camadas expressivas com notáveis estratifica
cões cruzadas acanaladas, constituídas por arenitos grosseiros, 
~édios e finos, níveis de arenitos e lentes conglomeráticas, feldspá
ticos, argilosos, micáceos, ortoquartzíticos localmente, com seixos 
esparsos de quartzo leitoso; conglomerado basal oligomítico, ocor
rências petromíticas restritas, matriz arenosa grossa, feldspática e 
argilosa, com intercalações para o topo da seqüência de siltitos e ar
gilitos vermelhos, micáceos. Os níveis e lentes conglomeráticas são 
conspícuos a sua porção basal. 

1.2.2.9.2.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formacão Furnas tem uma extensão limitada na área mapeada, 
mostrando suas melhores exposições confinadas à borda noroeste 
da Bacia do Paraná. Dispõe-se através de uma faixa estreita de dire
ção noroeste-sudoeste, que começa a oeste da cidade. de Chapada 
dos Guimarães, na Folha SD.21-Z-C, revelando um relevo cuestifor
me, que tem continuidade para o canto sudoeste da Folha SD.21-Z
D, onde a referida formação encontra-se representada por delgada 
orla de direcão norte-sul e largura média de 1 O km Forma e susten
ta uma cue~ta de aproximadamente 20 km de extensão, com cotas 
que atingem 300 m, recebendo designação local de serra de São 
Jerônimo, compreendida entre as nascentes dos rios Cuiabá-Mirim, 
Aricá-Açu e Aricá-Mirim, com prolongamento para a Folha SE.21 
Corumbá. 

Encontra-se ainda desenvolvida a oeste de Dom Aquino, em fai
xa aflorante de direção norte-sul, com extensão de 45 km, onde se 
constatou que seus maiores desenvolvimentos transversais atin
gem uma largura de 20 km, mostrando seus limites meridionais 
adentrando a Folha SE.21 Corumbá. 

Sua espessura oscila ao redor de 1 50 m, conforme verificado a 
leste da vila de São Vicente. 

Almeida (1954) em seu quadro estratigráfico referiu para essa 
formação a espessura de 205 m. As seções medidas em superfí
cies, entre Amorinópolis e Chapada dos Guimarães, por Bigarella & 
Oliveira (1966), via de regra, indicaram espessuras da ordem de 
1 50 m Schneider et alii ( 197 4) informaram que a Formação Furnas 
em superfície não excedia 200 m de espessura Em subsuperfície, 
comunicaram que a espessura máxima constatada foi de 343 m, no 
poço 2-TL-1-MT, na cidade de Três Lagoas, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

1 .2 2.9 2 3 - Posição estratigráfica 

A Formação Furnas é acatada como a unidade basal da borda no
roeste da Bacia do Paraná. Faria et alii ( 1975) em trabalhos de cam
po, desenvolvidos no âmbito da FolhA SE.22 Goiânia, obtiveram da
dos importantes sobre um conjunto ~'3dimentar mais antigo e con 



cordante com esta unidade, denominado Vila Maria, que recente
mente foi mapeada por Andrade & Camarço ( 1980) Esta formação 
na área mapeada assenta discordantemente sobre os metassedi
mentos do Grupo Cuiabá e intrusiva ácida associada (Granito São 
Vicente). Com o Grupo Cuiabá, apresenta nítida discordância angu
lar (Fig. 1 35), evidenciada pela ação de uma vasta superfície de 
abrasão que peneplanizou aquelas rochas proterozóicas, de fácil ve
rificação ao longo desta borda, abrangendo as Folhas SD 21-Z-C e 
SD 21-Z-D Localmente este contato pode estar representado por 
falhas normais, que determinam em parte o controle estrutural exer
cido neste flanco da bacia Sobre o granito de São Vicente repousa 
em discordância litológica, bem demarcada na Folha SD .21-Z-D 

Superiormente encontra-se recoberta pela Formação Ponta 
Grossa em toda a Folha SD.21, através de contato gradacional e 
concordante e localmente falhado, relações estas bem delimitadas 
na porção central da Folha SD 21-Z-C, e ao longo de uma faixa es
treita e contínua, de direção norte-sul, distribuída na Folha SD.21-Z
D, começando nas proximidades de Dom Aquino e adentrando para 
a Folha SE 21 Corumbá 

Segundo Andrade & Camarço (1980) o contato Furnas-Ponta 
Grossa, no flanco nordeste da bacia, é discordante nas bordas, e 
transicional para o centro da bacia Discordantemente contata com 
a Formacão Botucatu em área restrita, a noroeste da cidade de Cha
pada do~ Guimarães, Folha SD 21-Z-C. Mostra-se ainda recoberta 
na mesma Folha através de grandes extensões areais pela Cobertu
ra Detrito-Laterítica (TQdl) A determinação da idade da Formação 
Furnas tem sido alvo de grandes controvérsias, onde a ausência de 
dados concretos não possibilitou avaliar de modo preciso o proble
ma. A maioria dos estudiosos desta questão apoiou-se na idade de
voniana (Emsiano), proporcionada pela parte inferior do pacote sedi
mentar Ponta Grossa, para afirmarem que a Formação Furnas é an
terior a este período. 

Ludwig & Ramos ( 1965) relataram que os Arenitos Furnas cor
respondem em posição estratigráfica e tipo de fácies à Formação 
Teles Pires na Bacia do Amazonas e à Formação Serra Grande na 
Bacia do Maranhão, que são consideradas de idade siluriana (Go
tlandiano). Outros trabalhos referentes à área estudada, como 
Northfleet, Medeiros e Muhlmann ( 1 969), Goncalves & Schneider 
(1970), Mühlmann et alii ( 1974). Corrêa et alii (Í 976) e Andrade & 
Camarço (1980) no flanco nordeste da bacia, conservaram a idade 
devoniana. 

M.l. de A Burjack & M.T.B. Popp, através de trabalho em fase 
de elaboração gentilmente cedido aos autores do presente relatório, 
durante a realização do 11 Congresso Latino-Americano de Paleonto
logia, em meados de abril de 1981, na cidade de Porto Alegre (RS) 
o qual deverá ser publicado em "Pesquisas" (Univ. Fed. RS) n. 0 14, 
emitiram um valioso dado concreto, de grande préstimo para data
ção desta formação. As referidas autoras atribuíram idade landove
riana inferior (Siluriano Inferior) à Formação Vila Maria e à parte ba
sal da Formação Furnas, alicerçadas pela presença do fóssil Arth
rophycus Al!eghanienses. 

Fazendo uma comparação entre os dados acima e as relacões de 
contatos graduais e concordantes, existentes entre a Únidade 
Furnas, com a sotoposta Formação Vila Maria e a sobreposta For
mação Ponta Grossa, pode-se sugerir que o intervalo de sedimenta
ção da seqüência sedimentar Furnas abrange do Siluriano Inferior ao 
Devoniano Inferior. Esta idade siluriana inferior já havia sido ventila
da por Du Toit ( 1 92 7 apud Lange & Petri, 196 7) que mencionou a 
ocorrência de arenitos na Bolívia, litologicamente similares ao Fur
nas, mas com fósseis silurianos (Formação El Carmem). 

1.2.2.9.2.4 - Litologias e estruturas 

A Formação Furnas, na Folha SD.21 Cuiabá, caracteriza-se por ela
borar parte da borda noroeste da Bacia do Paraná, constituindo es
carpas abruptas, sustentadas em parte por seus arenitos e seu em
basamento, apresentando um relevo cuestiforme, cuja frente volta
se para a Depressão do Pantanal Mato-Grossense, definindo o aci
dente geográfico chamado serra de São Jerônimo Suas rochas 
apresentam uma textura particular, identificada fotointerpretativa
mente pela vegetação desenvolvida sobre os arenitos, inteiramente 
do tipo savana, sobressaindo-se principalmente nas regiões de cam
po ou cerrado ralo, estabelecidas sobre um solo arenoso e delgado. 

Mostram estas litologias os intensos fraturamentos que regulam 
suas drenagens, formando por vezes canyons de profundidades 
apreciáveis. Seus afloramentos são, via de regra, constituídos por 
escarpas íngremes, que assentam discordantemente sobre os me
tassedimentos do Grupo Cuiabá e a intrusiva ácida associada. Em 
cortes de estrada e nos leitos dos córregos, não exibem boas expo
sições, sendo representados por lajeados de extensões considerá
veis. Na área em questão, a Formação Furnas é constituída por sedi
mentos arenosos, formando pacotes de arenitos finos e grosseiros, 
mal selecionados e classificados, baixa esfericidade, composição 
ortoquartzítica a arcoseana, bastante friável, cores clara a averme
lhada, feldspáticos, níveis conglomeráticos e estratificação abun
dante. A presenca de siltitos finos, pouco argilosos, friáveis, estrati
ficação plano-paralela, cores avermelhada e arroxeada, é marcante 
em sua porção superior, quando da sua passagem gradual para a 
Formação Ponta Grossa Os conglomerados em sua maioria são oli
gomíticos, estando bastante litificados, sendo constituídos pratica
mente por seixos de quartzo e raros de feldspatos, bem arredonda
dos e com baixa esfericidade, com diâmetros entre 1,5 em e 15 
em, contendo por vezes seixos ou fragmentos dos metassedimen
tos do Grupo Cuiabá. 

Para Del' Arco & Barros ( 1978), estes conglomerados seriam oli
gomíticos, formados por seixos de quartzo com diâmetros de 1 2 
em, arredondados a subangulares, de esfericidade alta e baixa, en
voltos por uma matriz composta de grãos de quartzo de granulação 
fina a muito grossa, arredondados a subangulares, de esfericidade 
alta e baixa, hialinos a foscos e raros grãos de minerais opacos. A 
matriz é friável ou com cimento ferruginoso e a coloração da rocha 
fresca é branca, sendo que superficialmente mostra coloração preta 
ou amarronzado-amarelada. Em alguns locais observa-se uma distri
buição orientada dos seixos, intercalado com níveis grosseiros, su
gerindo um certo controle na sedimentação ou prol(ável estratifica
ção. 

Recentemente Santos & Freitas ( 1979) mlataram que no sopé 
da Chapada dos Guimarães, ao longo da estrada que dá acesso à ci
dade homônima, aparecem delgadas lentes de finos conglomerados 
regularmente litificados, constituídos por seixos angulosos de 
quartzo que não ultrapassam 1,5 em de diâmetro A matriz é areno
sa, grosseira, quartzosa, apresentando características de material 
pouco trabalhado. Outras vezes aparecem em finas camadas dentro 
dos arenitos, evidenciando inclusive estratos cruzados de pequena 
amplitude. Os litótipos predominantes na área mapeada, são areni
tos, com uma distribuição aparentemente uniforme para toda área, 
possuindo granulações finas, médias e grosseiras, além de níveis 
conglomeráticos, com a predominância daqueles de granulação mé
dia. Os arenitos são essencialmente quartzosos, com variação orto
quartzítica a feldspática, mal selecionados e classificados, baixa es
fericidade, colorações que predominam entre avermelhadas, es
branquiçadas a cinza-amarelado, razoável litificação, com matriz 
síltico-argilosa e cimento silicoso e/ou ferruginoso. Quando esbran
quiçados, apresentam esporadicamente uma pigmentação arroxea
da provocada pelo óxido de ferro, que lhes empresta localmente 
um aspecto pintalgado, lembrando "pele de onça". A composição 
mineralógica dos sedimentos é caracterizada por grãos de quartzo 
angulares a subangulares, apresentando localmente pontuações 
claras, caulínicas, impregnações de óxido de ferro e a presença de 
plaquetas milimétricas de muscovita, que ocorrem em níveis deter
minados Os sedimentos de menor ocorrência na coluna da Forma
ção Furnas são os litótipos sflticos argilosos, compostos por leitos 
de siltitos e argilitos sflticos, intercalados nos arenitos, sendo nor
malmente bem litificados, micáceos, finamente estratificados, co
res avermelhadas, grãos angulares a subangulares, bem classifica
dos. Suas espessuras na área mapeada variam de poucos centíme
tros até 0,60 m. Seus maiores destaques estão reportados ao topo 
da unidade, quando da passagem gradacional para os elásticos fi
nos da Formação Ponta Grossa, conforme observa-se ao sul da ci
dade de Chapada dos Guimarães. As estruturas sedimentares mar
cantes são as estratificações cruzadas acanaladas, de pequeno e 
médio porte e, secundariamente, as estratificações planares e plano
paralelas. Os estratos plano-paralelos quando correm, conferem 
um aspecto laminado à formação, circunstância esta auxiliada pela 
presença, nas camadas arenosas finas e laminadas, de níveis micá
ceos centimétricos, que se dispõem preferencialmente ao longo dos 
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planos de estratificação Bancos de arenitos, com estratificação 
cruzada acanalada, ocorrem localmente, nas proximidades da borda 
da bacia. São observadas também em vários pontos da área em 
questão microestratificações cruzadas 

1 2 2.9.2.5- Origem e ambiente de sedimentação 

É um assunto bastante delicado, que ao longo destes anos gerou 
muitas discussões, favorecendo a elaboração de várias hipóteses, 
que vieram aumentar as dúvidas existentes A maioria dos autores 
opta por um depósito marinho costeiro e outros por um ambiente 
continental fluvial 

Maack (1950/1) numa tentativa pioneira para caracterizar o am
biente de sedimentação das camadas devonianas no Paraná pres
creveu: "A sucessiva transgressão num antigo plano de abrasão e o 
engranzamento de fácies de depósitos litorâneos, próximos e afas
tados da praia, assinalam os arenitos das Furnas como sedimentos 
marinhos de transgressão, com todas as características de um am
biente sedimentar "undaforme" no sentido de J .L Rich" 

Almeida ( 1 9 54) considerou o Arenito Furnas como um depósito 
costeiro e nerítico do mar à medida que transgredia, de maneira pro
gressiva e uniforme, sobre uma região que a longa erosão no Paleo
zóico Inferior bastante deprimiu Atribuiu ao mar o papel importan
te, senão decisivo, para o entalhe dessa superfície de erosão, que 
seria devido mais à abrasão marinha do que a desenvolvida por uma 
erosão fluvial 

Para Bigarella, Saiam uni e Marques Filho ( 1966) a profunda sub
sidência das rochas pré-devonianas depositadas possivelmente em 
mar epicontinental raso provocaram uma transgressão marinha 
sob1e uma área já perfeitamente peneplanizada e bastante erodida, 
constituindo assim o ambiente de deposição dos Arenitos Furnas 

Segundo Hennies ( 1966) o ambiente gerador dos sedimentos do 
Grupo Paraná, pela sua constituição mineralógica e fósseis encon
trados, retrataria depósitos litorâneos e neríticos, típicos do mar eo
devoniano, que transgrediu parcialmente sobre a região, atingindo-a 
pelo menos no extremo sudeste de sua área mapeada Northfleet, 
Medeiros e Muhlmann ( 1 969) informaram que os Arenitos Furnas 
depositaram-se em ambiente continental numa depressão alongada 
na direção NNO-SSE e não denotam perturbações tectônicas du
rante sua sedimentação, apresentando mesmo grande homogenei
dade litológica em toda a bacia 

Goncalves & Schneider ( 1 970) baseados em observacõe:; de 
trabalh~s anteriores informaram ser a Formação Furnas con~iderada 
como depósito marinho costeiro 

Ludwig & Ramos ( 1965), apoiados nas estruturas dos Arenitos 
Furnas, no tipo de aleitamento, no grau de arredondamento dos sei
xos e na matriz caulínica, concluíram por um ambiente continental 
fluvial O tipo de estratificação cruzada, a presença de estruturas de 
corte e preenchimento, depósitos residuais de canais com seixos de 
argila e a presença de processos diagenéticos reconhecidamente 
continentais (neoformação de caulinita) indicariam ambiente de de
posição fluvial para a Formação Furnas (Schneider et alii, 1 9 7 4) 

Para Ghignone ( 197 5) a sucessão das estruturas sedimentares, 
a larga distribuição geográfica, a unidirecionalidade obtida nas me
dições das estruturas sedimentares e a comparação de todos os ele
mentos com os ambientes atuais indicam que a gênese desses de
pósitos provém da atuação dominante de processos fluviais. 

Ribeiro Filho et alii ( 1 97 5), ao descreverem as características li
tológicas da Formação Furnas, observaram ser sua estratificação 
plano-paralela, com camadas mostrando estratificacões cruzadas 
de pequena amplitude, levando-os a concluir estare~ em ambiente 
subaquoso 

Corrêa et a!ii (1976), além de enumerarem as hipóteses de vários 
autores, consideraram esta unidade como depósito marinho costei
ro ou formada em ambiente continental 

Andrade & C a março ( 1980) concordaram com as idéias anterio
res de Schneider et alii ( 1 97 4) admitindo um ambiente de sedimen
tação continental para a Formação Furnas Esta sedimentação pro
vavelmente processou-se através de sistema fluvial anastomosado 
em áreas com declividade acentuada, formando barras longitudi
nais, dificultando a existência de bacias de inundação, para a forma
ção de camadas de argilas Entretanto, estes sedimentos estiveram 
sujeitos à contribuição marinha, tendo em vista a passagem grada-
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cional dos arenitos com intercalações de folhelhos da Formação Vila 
Maria, de origem marinha, para os arenitos da Formação Furnas 

Dr<Jgo et alii ( 1981) admitiram um ambiente marinho nerítico a 
infranerítico, devido às características de seus tipos litológicos, às 
estruturas sedimentares e à configuração geométrica de todo opa
cote sedimentar, tanto lateral como vertical, além das relações es
tratigráficas existentes entre a sotoposta Formação Vila Maria e a 
Formacão Ponta Grossa Ambas as unidades possuem contatos 
concor.dantes e gradacionais com a Formação Furnas e são admiti
das como marinhas, ensejando o citado comportamento deposicio
nal no flanco nordeste da Bacia do Paraná um forte suporte para 
admitir-se o ambiente acima postulado 

Medeiros. Schaller e Friedman ( 1 9 71) citaram uma série· de cri
térios e feições morfológicas para o reconhecimento de depósitos 
de planície de inundação, incluindo o ambiente fluvial dos rios anas
tomosados. As características apresentadas por estes autores, pa
ra identificação de sedimentos fluviais, não foram elucidativas o su
ficiente, no sentido de aplicá-las na definição ambiental do pacote 
sedimentar Furnas, na área mapeada Os autores do presente rela
tório, diante deste quadro valioso de opiniões e hipóteses, suge
rem a realização de um trabalho baseado em fácies sedimentares, 
em escala apropriada, para esclarecer todas as dúvidas desta inter
rogação deposicional. Para a área em destaque, os mesmos acredi
tam em contribuições locais marinhas na base da formação, pas
sando a uma sedimentação continental, próximo à linha da costa, 
regida por um sistema de caráter anastomosado, com gradientes 
acentuados 

1 2 2 9 3 - Formação Ponta Grossa 

1 . 2. 2 9 3 1 - Generalidades 

As primeiras descrições sobre as litologias da unidade em questão 
foram devidas a Derby ( 18 78), ao mencionar mudanças nos carac
teres litológicos das rochas, a oeste das escarpas da Serrinha O re
ferido autor comentou que para aquela região os sedimentos areno
sos tendiam a torna-se mais finos e argilosos, com substituição por 
leitos de schístos, se interestratificando com um grês, que possuía 
ocorrências mais generalizadas a leste. Posteriormente Oliveira 
( 1 91 2) utilizou o termo Schístos de Ponta Grossa, para designar os 
folhelhos da unidade em estudo, que afloravam nas proximidades 
da cidade homônima no Paraná, os quais anteriormente haviam sido 
estudados por Derby (1878) 

Almeida ( 1948a e b) descreveu estes litótipos devonianos na re
gião Centro-Oeste do Brasil, considerando-os constituídos por fo
lhelhos e arenitos 

Almeida ( 1954) caracterizou a Fácies Ponta Grossa, representa
da na porção superior de sua Série Chapada, constituída predomi
nantemente de sedimentos de granulação fina, arenitos finos, silti
tos e folhelhos, que continham fósseis de invertebrados marinhos 
Esta sua indicação não obedeceu a uma divisão estratigráfica, mas 
tão-somente à fácies que ela representava na Série Paraná. 

Oliveira ( 1 964b) definiu-a litologicamente como constituída de 
folhelhos cinza a cinza-escuro, micáceos, siltitos argilosos, cinza
esverdeado e arenitos finos a muito finos, muito argilosos. 

Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) colocaram esta uni
dade no Grupo Campos Gerais, informando que suas litologias fo
ram geradas em ambiente marinho, resultando daí suas marcantes 
diferenças específicas locais em relação aos Arenitos Furnas. 
Caracterizaram-na litologicamente como composta de folhelhos ar
gilosos e sílticos, com lentes de arenitos finos ou silticos, incluindo 
a Fácies Tibagi. Para Vieira ( 1968) a Formação Ponta Grossa é 
constituída por folhelhos cinza e roxo, muito micáceos, bem lamina
dos, quebradiços em pequenas plaquetas, com intercalações finas e 
raras de camadas sílticas, com solos sem características próprias, 
sempre desprovido de vegetação alta Gonçalves & Schneider 
(1968), em trabalho de semidetalhe, prescreveram ser esta unidade 
litoestratígráfica constituída predominantemente de elásticos finos, 
de cor cinza-esverdeado Consideraram os folhelhos e siltitos como 
rochas potencialmente geradoras de petróleo e os arenitos finos e 
argilosos como maus reservatórios Almeida & Hennies ( 1969), na 
região de Caraju-Xavantina, constataram topografia típica dos fo
lhelhos pertencentes à parte subjacente do Grupo Chapada, correia-



tivos aos Folhelhos Ponta Grossa. Observaram ainda a ocorrência 
de "chapinhas" de cangas, que é um produto de intensa laterização 
que afetou estas litologias, sendo um fenômeno típico daquela área 

Para Northfleet, Medeiros e Muhlmann (1969) esta unidade é 
constituída fundamentalmente por um pacote de falhe lhos e siltitos 
cinza-escuro, localmente betuminosos, com finas intercalações are
nosas nas partes superior e inferior 

Gonçalves & Schneider ( 1 970) identificaram a Formação Ponta 
Grossa, como fundamentalmente constituída por folhelhos, siltitos 
e arenitos finos, de cores cinza a cinza-esverdeado, alterados em 
superfície por intensa laterização. 

Múhlmann et alii (1974) referiram-se a esta formacão, como 
constituída por folhelhos, folhelhos sílticos e siltitos cinz~-escuro e 
pretos, localmente carbonosos e fossilíferos, micáceos, com inter
calações de arenitos cinza-claro, finos, argilosos, micáceos, local
mente formando bancos de até 5 m de espessura Informaram que 
na borda noroeste da bacia os arenitos apareceriam geralmente em 
finas camadas bem individualizadas dentro da seção argilosa 

Segundo Schneider et alii (1974) distinguem-se em subsuperfí
cie na região de Apucarana (Paraná). onde se preservou a seção 
mais completa, três fácies: uma inferior síltico-argilosa, uma média 
essencialmente argilosa e uma superior síltico-arenosa, predomi
nando tanto em superfície como em subsuperfície a fácies síltico
arenosa Através do relevo de cuestas suaves com superfícies arre
dondadas, caracterizaram (Costa et alii, 1975) a Formacão Ponta 
Grossa, constituindo-a de folhelhos, siltitos e arenitos finos, cores 
avermelhadas, amareladas e pardas, apresentando seus sedimen
tos alterados por intensa laterização. 

Ribeiro Filho et alii {1975), litologicamente, caracterizaram esta 
unidade como sendo constituída por um pacote de sedimentos fi
nos, dominantemente síltico-argilosos, folhelhos finamente lamina
dos, ricos em estruturas orgânicas e abundante associação fossilí
fera, de idade devoniana, desenvolvendo relevos de planalto pouco 
elevados a ondulados, à medida que são dissecados pela erosão 

Para Schobbenhaus Filho et a/ii (1975b). a caracterizacão da 
Formacão Ponta Grossa se faz com ocorrência de falhe lhos v~rdes a 
cinza-~sverdeado, com intercalações de arenitos finos, às vezes ci
mentados por óxido de ferro e com níveis piritosos. No topo da se
qüência constataram a ocorrência de níveis de arenitos brancos, 
grosseiros, localmente conglomeráticos, contendo seixos de quart
zo leitoso 

Segundo Corrêa et alii (1976), a Formacão Ponta Grossa seria 
constituída por elásticos finos, de cores aci~zentadas quando inal
terados e, avermelhados em superfície, devido a intensa laterizacão 
que àfetou esses sedimentos, sendo comum a ocorrência de esf~ru
.litos ferruginosos no topo da formação 

Andrade & Camarço (1978 apud Andrade & Camarço, 1980) 
denominaram de Formação Ponta Grossa, na área leste de 
lporá-Amorinópolis, no Estado de Goiás, aos sedimentos com
preendidos entre a Formação Furnas e os diamictitos e arenitos da 
parte basal da Formação Aquidauana. Esta sequência sedimentar 
foi dividida informalmente em três membros: Inferior, Médio e Su
perior O Membro Inferior inicia-se com conglomerado basal, capea
do por arenito roxo-avermelhado, granulação fina, com intercala
ções de siltitos e folhelhos, passando no topo para um arenito de 
cor cinza-avermelhado, de granulação fina a média. O Membro Mé
dio seria constituído por arenitos avermelhados, predominantemen
te de granulacão média a grosseira, com intercalacões de camadas 
de arenitos fi~os, argilosos, bastante micáceos. O Membro Superior 
teria na sua parte basal um arenito fino, bem laminado, gradando 
para folhelho cinza-escuro quando redutor e, folhelho arroxeado 
quando oxidado. Os autores deste relatório consideram a Formacão 
Ponta Grossa constituída predominantemente por arenitos fino.s a 
muito finos, micáceos, finamente estratificados, cores cinza
esverdeado a amarelado, f01mando às vezes bancos com 3 a 5 m 
de espessura, interca.lados com siltitos cinza-esverdeado, argilosos, 
finamente estratificados, e folhelhos cinza, micromicáceos, físsil, 
localmente síltico. Os arenitos registram uma maior freqüência nas 
porções mais basais e os folhelhos em direção ao topo da sequên
cia. 

1.2 2 9 3 2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Ponta Grossa constitui-se na unidade superior do Gru
po Paraná e sua distribuição areal na Folha SD.21 Cuiabá ocorre 
como uma faixa relativamente estreita e descontínua, devido a con
dições estruturais ou erosivas, onde suas exposições estão recober
tas pelas Formações Aquidauana, Botucatu e Cobertura Detrito
Laterítica A unidade em questão afiara ao sul da Chapada dos Gui
marães (SD 21-Z-C), em faixa estreita, de direção oeste-leste, com 
extensão de 50 km e largura média em torno de 1 O km Volta a 
expor-se na cidade de Dom Aquino, porção sudoeste da Folha 
SD 21-Z-D, em faixa aflorante de direção norte-sul, onde se consta
ta que seus maiores desenvolvimentos transversais atingem uma 
largura de 30 km, mostrando seus limites meridionais, adentrando 
para a Folha SE 21 Corumbá Ocorre ainda na porção leste domes
mo mosaico, representada através de manchas de contornos irregu
lares, controladas em parte por falhamentos normais, com evidente 
prolongamento para as Folhas SE. 21-X-B e SD 21-Y-C É constata
da na interseção do prolongamento oriental da serra da Fica-Faca 
com a MT-1 30 (SD 21-Z-B). aflorando de modo restrito e pouco es
pesso, não apresentando expressão de mapeabilidade na escala 
adotada Suas exposições são ainda constatadas, 1 O km ao norte 
do rio Culuene, ao longo da MT-130 (Folha SD 21-Z-B), quando 
mostram uma excepcional discordância angular e litológica com o 
Grupo Cuiabá Sua espessura é de difícil avaliação em superfície, 
mascarada que está pela intensa erosão atuante sobre seus litótipos 
e comprometida pelo seu comportamento estrutural 

Almeida ( 1 9 54), entre a região de Chapada dos Guimarães e Bu
riti, mediu na borda da serra, cerca de 90 m para a espessura da par
te superior da sua "Série" Chapada. Schneider et a/ii ( 1 974) men
cionaram que as maiores espessuras constatadas foram de 643 m 
no poço 2-AP-1-PR (Apucarana-PR) e 467 m no poço 2-AG-1-MT 
(Alto Garças, MT) Em superfície admitiram ficar estes sedimentos 
entre 200 e 300 m Na Folha SE 22 Goiânia, na região sul de Amo
rinópolis, Andrade & Camarço ( 1 980), verificaram o total de 21 O m 
para esta unidade. 

Corrêa et alii {1976) estimaram 70 m para esta formacão, ob
tendo este valor através da diferença de cotas entre seus contatos 
superior e inferior Esta espessura conforme suas argumentações 
tende a aumentar para NNE No perfil geológico realizado entre as 
cidades de Dom Aqui no e Poxoréo, o presente mapeamento consta
tou uma espessura para esta formação de 60 m, próximo da primeira 
cidade Na fazenda Lagoinha, Folha SD.21-Z-C, a leste da cidade de 
Chapada dos Guimarães, mediram-se 57 m destes sedimentos 

1 2 2 9 3.3 - Posição estratigráfica 

A posição estratigráfica desta unidade é assunto já bem esclareci
do, com excelentes dados transpostos na literatura geológica. É co
locada, via de regra, sobreposta à Formação Furnas e sotoposta à 
Formação Aquidauana. O contato inferior com a Formação Furnas 
se faz de maneira gradacional e concordante ou por falhamentos de 
gravidade Superiormente acha-se em contato discordante erosivo, 
ou através de falhas de gravidade com a Formação Aquidauana e lo
calmente restrito com a Formação Botucatu, evidenciado sobeja
mente a norte de Dom Aquino e a leste de Poxoréo (Folha SD 21-Z
D). De notável expressão morfológica é a sua relação tectônica com 
os sedimentos da Formação Bauru, através da Falha de Poxoréo, 
quando o pacote sedimentar desta última coloca-se em nível inferior 
aos sedimentos devonianos Ponta Grossa É ainda recoberta discor
dantemente e localmente contatando por falha, com a Formação 
Botucatu, em faixas restritas a oeste da cidade de Chapada dos Gl.li
marães {SD. 21-Z-C) Encontra-se encoberta pela Cobertura Detrito
Laterítica (TQdl), nas Folhas SD 21-Z-C e SD 21-Z-D. Com relação 
ao tempo de deposição desta unidade, Daemon et al!i ( 1967 apud 
Corrêa et alii, 1976), ao estudarem a distribuição dos esporomorfos 
do Devoniano, concluíram pela deposição dessa formação do Em
siano ao Frasniano 

Já Northfleet, Medeiros e Múhlmann ( 1969) e Schneider et alii 
(1974) relataram que a idade devoniana é aceita pela maioria dos 
autores, tendo suporte na abundante fauna de trilobitas, braquiópo
des e quitinozoários registrada. 

Múhlmann et alii ( 19 7 4) observaram ter esta unidade uma rique
za tanto em macrofósseis como em microfósseis Informaram ain-
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da que o zoneamento bioestratigráfico indicou que os sedimentos 
mais antigos da formação correspondiam aos Andares Emsiano e Ei
feliano. Para a borda noroeste da bacia os seus sedimentos sílticos 
pertenceriam aos Andares Glvetiano e Frasniano, assentando dire
tamente sobre a Formação Furnas. Os autores deste relatório, ali
cerçados nas diversas opiniões e trabalhos de inúmeros pesquisado
res, que se dedicaram à questão, consideram esta unidade com ida
de devoniana, distribuída do Emsiano (Devoniano Inferior) ao Fras
niano (Devoniano Superior) 

1.2 2 9 3.4 - Litologias e estruturas 

A Formação Ponta Grossa morfologicamente se apresenta bem re
fletida em imagem de radar, onde a distribuição de elásticos finos 
em toda área revela geralmente um relevo dissecado, com formas 
onduladas, elevações não muito proeminentes, com topos aguça' 
dos em áreas acidentadas, drenagem dendrítica e mudanca na ve
getação, possibilitando sua fácil identificação com relaçã.o às for
mações que cantata 

Nesta Folha ao milionésimo tem-se a partir da cidade de Chapa
da dos Guimarães, no sentido leste, uma predominância dos areni
tos finos a muito finos, com intercalações de siltitos micáceos e fo
lhelhos, as quais tendem gradativamente a aumentar nas proximi
dades de Dom Aquino, sendo relacionadas às partes mais basais da 
formação Entre Dom Aquino e Poxoréo, a grosso modo, pode-se 
equiparar estas intercalações, com ligeiro predomínio para a fração 
pelítica. De Poxoréo, em direção aos limites orientais da Folha 
SD 21 Cuiabá, há uma incidência maior de folhelhos com siltitos e 
argilitos subordinados, admitindo-se estarem em posição mais su
perior da unidade Nesta última região, intensa laterização mascara 
suas exposições A SSE de Poxoréo, as freqüentes intercalações 
entre arenitos, siltitos e folhelhos, com perceptível ascendência dos 
elásticos finos laminados, no caso siltitos e folhelhos, sobre a pri
meira litologia, foram interpretados como deposições relacionadas 
às frações intermediárias a superiores da formação em 
epígrafe 

É comum encontrar-se bancos de arenitos configurando topos 
de relevos aplainados, onde é possível observarem-se constantemente 
capas lateríticas, com 2 a 3 m de espessura, constituídas por esfe
rulitos ferruginosos de origem epigenética. Esta mesma capa ferru
ginosa é assinalada com igual frequência em outros litótipos desta 
unidade. Para Gonçalves & Schneider 11970), estes esferulitos fer
ruginosos configuram o topo da formação, assunto também comen
tado por Andrade & Camarço 11980), sendo que estes últimos au
tores julgaram estas laterizações semelhantes aos oólitos encontra
dos na parte superior da Formação Pimenteiras da Bacia do Parnaíba. 

Os arenitos encontrados são finos a muito finos, mostrando que 
intercalações com os pelitos tornam-se mais frequentes, à medida 
que se sobe na coluna. São geralmente quartzosos, m'lcrom'lcáceos, 
argilosos, boa seleção, esfericidade média, grãos subarredondados 
a angulosos com esparsas pontuações de óxido de ferro Suas co
res variadas dependem do grau de intemperismo a que foram sub
metidos. São amarelos, marrons, arroxeados, avermelhados, cinza 
a cinza-esverdeado e brancos Sua litificação é moderada, sendo 
aumentada quando laterizado Observa-se que o excesso de ferrifi
cação pode torná-lo quebradiço e fragmentado, apresentando local
mente leitos ondulados e retorcidos devido a fenômenos de com
pactação diferencial A laminação plano-paralela é sua estrutura fre
qüente, onde plaquetas milimétricas de mica se orientam segundo 
aqueles planos de laminação. Apresenta estratificação de pequeno 
porte e localmente porta estratificação cruzada tabular São co
muns intercalações subordinadas de folhelhos fossilíferos. Consti
tuindo as porções mais superiores deste pacote sedimentar, os litó
tipos que ocorrem são os siltitos, folhelhos sílticos e argilitos subor
dinadamente. Geralmente estes sedimentos são bastante micá
ceos, com cores variadas, onde predominam as marrom-aver
melhada, amarelada e marrom"chocolate. Surgem também, 
quando inalterados, as cores cinza a cinza-esverdeado. As camadas 
de argilitos quando presentes mostram-se com espessuras que va
riam de 5 a 25 em. com cores bordõ bem litificadas Os folhelhos 
sflticos. com maiores ocorrências no topo da seqüência, portam co
res que vanam de cinza-esverdeado a amarelado-acre, normalmen-
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te plano-laminados, bastante rnicáceos, onde as micas acompa
nham os planos de laminação, matriz síltica Intercalados nesta lito
logia têm-se leitos descontínuos centirriétricos, de arenitos finos e 
siltitos, dispostos erraticamente A limonitização aqui é frequente, 
sendo mais intensa no topo dos afloramentos, conferindo-lhes uma 
cor marrom-chocolate típica. A estrutura sedimentar que ocorre 
com mais freqLiência na área é a laminação plano-paralela, porém 
são observadas em determinados locais estratificação cruzada de 
pequeno porte, laminação flaser e marcas de ondas assimétricas 
Certas deformacões encontradas ao longo do acamamento podem 
ser atribuídas a· efeitos de sobrecarga, geralmente pronunciados 
nos termos f~lhelhos/argilitos Outra estrutura epigenética frequen
te são as concreções ferruginosas, alongadas e litificadas ("bone
cas de ferro"), encontradas ao longo das lâminas de folhelhos, bem 
caracterizadas ao sul do rio Culuene, nas faldas da serra da Fica
Faca, já nos limites orientais da Folha SD 21 Cuiabá, nas imedia
oões do ribeirão Alminhas ISD.21-Z-D) É conhecida a tentativa de 
~lguns autores em dividir a Formação Ponta Grossa em três mem
bros. Os trabalhos pioneiros de Ludwig & Ramos 11965} e Lange & 
Petri (1967) mostram essas separações da formação ao sul da ba
cia. Andrade & Camarço 11978, apud Andrade & Camarço, 1980) 
dividiram-na informalmente em três membros, abarcando o flanco 
nordeste da mesma bacia Caracterizaram o Membro Inferior como 
constituído por conglomerado basal, arenitos finos com intercala
ções de siltitos e folhelhos; o Membro Médio composto por arenitos 
vermelhos, médios a grosseiros, com intercalações de arenitos argi
losos e micáceos e depósitos de canais evidenciados por conglome
rados petromíticos e o Membro Superior com arenitos finos gradan
do a folhelhos. No presente mapeamento, conseguiu-se separar 
grosseiramente três zonas onde as incidências litológicas seriam in
feriormente camadas de arenitos finos a muito finos, com poucas 
intercalacões sílticas e níveis subordinados de folhelhos; na zona 
mediana ·haveria uma equiparação nas intercalações entre arenitos, 
siltitos e folhelhos, com argilitos subordinados, onde a razão 
argila/areia já tenderia para o primeiro e, mais para o topo interca
lações frequentes, bruscas e gradacionais entre folhelhos 
/siltitos/argilitos, predominando o primeiro. Conforme 
mencionado, as intercalações fossilíferas são comuns ao longo de 
todo o pacote sedimentar Esta separação nos litótipos não tem ca
ráter temporal, mas sim uma tentativa descritiva para melhor enten
der a distribuição do pacote sedimentar na região, que se encontra 
bastante afetado por falhamentos, prejudicando por vezes a indivi
dualização destes sedimentos A escala do mapa geológico emane
xo também não permite a representação das distinções litológicas 
achadas. 

Apesar da riqueza em conteúdo de fósseis, sua intensa intempe
rização colabora para a não preservação destes No desenvolvimen
to dos trabalhos verificaram-se dois novos sítios fossilíferos. O pri
meiro situado na porção sudeste da Folha SD.21-Z-D, ao sul da in
terseção do ribe'1rão das Alm'1nhas com a BR-070, contendo Tenta
culites sp e braquiópodes, atribuíveis a outra espécie de Derbyina, 
sugerindo idade devoniana. O segundo sítio, foi localizado 6 km ao 
norte de Dom Aqui no, Folha SD.21-Z-C, na MT-344, constituído de 
folhelhos cinza-esbranquiçado, contendo moldes de braquiópodes 
atribuíveis a Derbyina sp Estas identificações foram efetuadas 
através da Seção de Paleontologia, DGM/DNPM (Rio de Janeiro, 
RJ) Para efeito de mapeamento, os autores do presente relatório 
admitem esta unidade indivisa para a Folha SD.21, considerando-a 
constituída predominantemente por arenitos finos a muito finos, sil
titos, laminados finamente, argilosos, cor cinza-esverdeado, micá
ceos, com presença de folhelhos micáceos subordinada, onde sua 
incidência é maior para o topo da sequência. 

1.2.2.9 3 5 - Origem e ambiente de sedimentação 

A Formação Ponta Grossa apresenta um conteúdo fossilífero abun
dante, indicandu de maneira precisa condições marinhas de deposi
ção, fortalecida por opiniões de autores conceituados, que se dedi
caram a este estudo 

Almeida 11948a), referindo-se a Formação Ponta Grossa, apenas 
citou os setlimentos como depósitos mais profundos do mar eode
voniano, que se constituiriam em folhelhos e arenitos que recobri
riam os Arenitos Furnas. 



O mesmo Almeida (1954) caracterizou a deposição da sua Fá
cies Ponta Grossa em águas profundas, menos movimentadas, efe
tuada através de uma transgressão lenta 

Já Oliveira ( 1 964b) informou que estes sedimentos foram depo
sitados em zona nerítica, sob condições redutoras e de clima frio, 
onde o grande número de fósseis marinhos e a completa ausência 
de corais ou outras formas de clima quente confirmariam esta ori
gem 

Ludwig & Ramos (1965), com base nas pequenas estruturas in
ternas dos sedimentos, dividiram a formação em três membros Os 
sedimentos do Membro Inferior seriam transgressivos, sendo depo
sitados em ambiente infranerítico; os do Membro Médio, em am
biente batia!, sem influência de correntes ou somente correntes de 
pequena intensidade; os do Membro Superior, em ambiente infrane
rítico, na fase de regressão 

Seguem-se os trabalhos de Bigarella, Salamuni e Marques Filho 
(1966) que admitiram o ambiente marinho e Lange & Petri (1967) 
informando que esta unidade foi depositaaa em ambiente calmo e 
mais distante da costa do que o Furnas, onde correntes sempre esti
veram presentes nesta deposição, provadas pelo grande número de 
organismos transportados que as habitavam 

Goncalves & Schneider ( 1968) fizeram referências ao ambiente 
marinh; e a abundante fauna de trilobitas, braquiópodes e quitino
zoários que viveram no período devoniano Schneider et a/ii (1974) 
relataram que o conteúdo fossilífero indicaria, de maneira inquestio
nável, condições marinhas de deposição e admitiram que a maior 
parte da unidade depositou-se em ambiente de águas rasas e parte 
considerável desta, em ambiente sob influência de marés. 

Andrade & Camarço ( 1 980) consideraram no flanco nordeste da 
bacia a Formacão Ponta Grossa dividida em três membros: o Mem
bro Inferior, co.nstituído por conglomerado basal, arenitos, folhelhos 
e siltitos, foi depositado através de uma transgressão marinha, que 
ultrapassou os limites da deposição Furnas, durante o Emsiano; o 
Membro Médio constituído por elásticos grosseiros foi sedimentado 
progradacionalmente e como o suprimento sedimentar foi maior 
nesta ocasião que a subsidência, esta deposição teve caráter deitai
co, e o Membro Superior, constituído por elásticos finos, teria se de
positado no Givetiano, em condições marinhas de águas mais pro
fundas do que os demais membros Os autores do presente relatório 
baseados nos diversos trabalhos citados, nas evidências litológicas e 
fossilíferas, consideram para a área em questão, condicões mari
nhas transgressivas em mar raso, ao longo do flanco n~roeste da 
Bacia do Paraná, representadas pelas maiores abundâncias de are
nitos finos e, à medida que se avança para leste, rumo a Folha limí
trofe SD 22 Goiás, um ambiente ainda transgressivo, mas com pos
sibilidades de águas mais profundas 

1 2.2 1 O - Formação Jauru 

1.2 2.1 0.1 - Generalidades 

As primeiras referências acerca dessa unidade estão contidas vaga
mente no levantamento fotogeológico e geoqufmico, executado pe
la LASA- Engenharia e Prospecções S.A. (1968a) quando da defi
nição do Grupo Jauru. Tal grupo foi definido como constituído por 
duas seqüências: uma quartzo-feldspática (fácies nerítica), outra 
pelítica (fácies batial) Na primeira é que estaria inserida, possivel
mente, parte dos componentes desta unidade. 

Figueiredo et alii (1974), quando da realização do Projeto Alto 
Guaporé, inclufram as rochas conglomeráticas observadas no extre
ma leste da Folha SD. 21-Y -C na Formação Puga, no sentido de Ma
ciel ( 1959). Deram assim uma nova conotação litoestratigráfica à 
proposição da LASA - Engenharia e Prospecções S.A (op. cit ). 
Aqueles autores estenderam essa formação por uma faixa alonga
da, aproximadamente N-S, desde as redondezas do povoado de Fi
gueirópolis, a norte, até o vale do baixo curso do rio Aguapeí, a sul, 
acompanhando em parte o sentido do rio Jauru, pela margem direi
ta. 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976), posteriormente, ao efetuarem a 
revisão geral dos mapas geológicos dos Projetos Centro-Oeste de 
Mato Grosso, Alto Guaporé e Serra Azul, tentaram redefinir as ro
chas caracterizadas por Figueiredo et alii (1974) como Formacão 
Puga, na área da Folha SD.21-Y-C, devido a sua origem glacial De· 

nominaram os conglomerados, arenitos arcoseanos, siltitos e tolhe
lhos, informalmente de Unidade Jauru, denominação esta prove
niente do rio homônimo, situado a leste de sua faixa de ocorrência, 
embora nesse rio a unidade· não tenha sido mapeada até o momen
to. Admitiram origem glacial devido principalmente às estruturas e 
características morfoscópicas dos seixos, e a correlacionaram com 
uma seqüência que ocorre às proximidades de Pimenta Bueno (Ron
dônia) A essa seqüência, Pinto Filho et alii ( 1977). quando do ma
peamento geológico do Projeto Sudeste de Rondônia, designaram 
informalmente de Unidade PCII (constitufda principalmente de tili
tos, diamictitos, varvitos e calcários) e posicionada no Permocarbo
nífero com base em análises palinológicas. 

Lima et a/ii ( 1 9 77), em viagem de integração geológica, propos
ta pelo Projeto RADAMBRASIL, com técnicos do DNPM e CPRM
GO/PVH, a fim de elucidar certas divergências surgidas nos mapea
mentos dos Projetos Sudeste de Rondônia (CPRM) e RADAMBRA
SIL (Folhas SC 20-Z-C e Z-D), teceram os seguintes comentários: 
"Os depósitos observados na região de Figueirópolis (Projeto Alto 
Guaporé) são bastante semelhantes aos do sul de Pimenta Bueno, 
com eles sendo correlacionados" 

Leal et alii ( 1978), na Folha SC 20 Porto Velho, mapeada pelo 
Projeto RADAMBRASIL, redefiniram as unidades PCI e PCII de Pinto 
Filho et a/ii ( 1 977), englobando-as na conceituação de Formação Pi
menta Bueno, posicionada dubiamente no Cambriano 

Oliva et a/ii ( 1979), quando da elaboração da Folha SD 21 Cuia
bá na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, inseriram esta uni
dade de acordo com a proposição de Olivatti & Ribeiro Filho ( 1 9 7 6), 
correlacionando-a temporalmente com a Formação Aquidauana. 

Cardoso, Dei'Arco e Souza (1980) propuseram a denominação 
de Formacão Jauru aos sedimentos descritos por Olivatti & Ribeiro 
Filho (19l6), baseando-se não só nos caracteres litológicos dessa 
unidade como também na sua distribuição espacial mapeável até 
na escala 1:1.000 000, aliados a um posicionamento cronoestrati
gráfico estabelecido com base em análises palinológicas Cardoso, 
Dei' Arco e Souza ( 1 980) optaram pela correlação com a Formação Pi
menta Bueno de Leal et alii ( 1978), calcados nos trabalhos imedia
tamente anteriores, e por uma proveniência glacial, devido princi
palmente aos caracteres morfoscópicos (facetamento do tipo "fer
ro de engomar"), e pela diversificação da fração rudácea, tanto mo
dai como composicional. 

Neste trabalho, os autores apesar de concordarem com a propo
sicão de Cardoso, Dei' Arco e Souza ( 1 980) não admitem, no entan
to·, a correlação à Formação Pimenta Bueno de Leal et alii ( 1978). 
principalmente em termos cronológicos, embora litologicamente se
jam similares. Esta, conforme caracterizada pelos autores da Folha 
SC.20 Porto Velho, foi considerada duvidosamente no Cambriano; 
ao contrário das análises palinológicas citadas por Olivatti & Ribeiro 
Filho (1976) na então Unidade Jauru e que forneceram esporomor
fos do tipo Cristatisporites sp., perfeitamente caracterfsticos do Ec
carbonífero. Conseqüentemente, prefere-se neste relatório a idade 
eocarbonffera e correlacioná-la à Formação Aquidauana, por ser 
mais identificável cronologicamente. 

1.2.2.1 0.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Jauru ocorre na porção SE da Folha SD 21-Y-C através 
de uma faixa alongada, aproximadamente N-S. Estende-se desde as 
proximidades do povoado de Figueirópolis, a norte, prolongando-se 
a sul até além do rio Aguapeí, indo próximo ao limite meridional des
sa Folha Neste rio apresenta-se descontfnua, em virtude de aflora
rem rochas do Complexo Xingu e sedimentos quaternários aluviais. 

Esta unidade constitui um relevo plano, suavemente ondulado, 
com interflúvios tabulares de vertentes suaves. Em imagem de ra
dar reflete uma textura lisa e tonalidade cinza-'médio, contrastando 
com o padrão textura!, algo rugoso do Complexo Xingu (Fig. 1.2). A 
espessura desta unidade na área em apreço não pode ser estabele
cida com precisão, pelo fato de encontrar-se bastante arrasada e 
pela carência de dados estruturais que permitissem calcular a sua 
possança. Porém, algumas diferenças de cotas altimétricas, toma
das com altímetro de bolso Everest, com relação à unidade que lhe é 
sotoposta bruscamente, ou seja, o Complexo Xingu, deram poucas 
dezenas de metros de desnfvel altimétrico. Não sendo de admirar 
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que valores da ordem de pelo menos uma centena de metros pos
sam vir a ser estimados, principalmente quando houver um melhor 
conhecimento acerca de condicionamento estrutural ao qual estaria 
ligada esta seqüência. 

1 2 2 1 O 3 - Posição estratigráfica 

A Formação Jauru, de acordo com os dados de campo e o condicio
namento assumido no arcabouço geológico da Folha SD.21 Cuiabá, 
precisamente na Folha SD 21-Y-C, acha-se envolvida quase que li
teralmente pelos polimetamorfitos do Complexo Xingu, sobre os 
quais assenta-se provavelmente em discordância litológica (non
conformity). Isto deve-se a que os dados de campo não possibilita
ram uma caracterização precisa do inter-relacionamento espacial
estrutural entre essas unidades, embora Olivatti & Ribeiro Filho 
( 1 976) tenham admitido que os sedimentos desta unidade estariam 
confinados a um graben Para o sul da faixa de ocorrência sobre
põem-se ainda aos metassedimentos do Grupo Aguapeí [For
mação Fortuna), provavelmente em discordância erosiva (discon
formity), além de estar encoberta pelos sedimentos quaternários da 
Formação Pantanal e aluviões do rio Aguapeí 

Na coluna cronoestratigráfica da área da Folha SD 21 Cuiabá, 
esta unidade foi posicionada no Carbonífero, em conformidade com a 
proposição.de Olivatti & Ribeiro Filho (1976). Segundo os mesmos, 
as análises palinológicas efetuadas em folhelhos componentes des
ta unidade pelo Lamin - CPRM revelaram uma assembléia de es
poromorfos que, correlacionada por eles com o zoneamento palinológi
co da Bacia do Amazonas de Daemon & Contreiras ( 1 971 apud Oli
vatti & Ribeiro Filho, op cit ), forneceu uma idade neodevoniana e 
eocarbonífera. Entretanto, como o palinomorfo Cristatisporites sp 
observado nessa assembléia, somente ocorre no Eocarbonífero da
quela bacia, Olivatti & Ribeiro Filho (op cit) preferiram esta idade 
para a unidade em epígrafe, pelo fato de ser mais compatível com a 
datação permocarbonífera para a seqüência que ocorre na região de 
Pimenta Bueno (Ronrlt'>nia) e muito semelhante a esta Esta unidade 
na coluna acima referida foi justaposta temporalmente à Formacão 
Aquidauana. Porém, por falta de dados que levassem a uma corr~la
ção litoestratigráfica precisa, deixa-se aqui em aberto tal correspon
dência, que poderá vir a ser comprovada ou modificada em traba
lhos posteriores 

1 .2 2 1 O 4 - Litologias e estruturas 

A Formação Jauru, conforme observada em campo, constitui-se 
por um pacote sedimentar suborizontalizado, composto principal
mente por paraconglomerados petromíticos, siltitos arenosos e fo
lhelhos O inter-relacionamento estratigráfico destes litótip0s não 
foi possível ser caracterizado com os dados de campo disponíveis 
Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976) afirmaram que os arenitos arcosea
nos, siltitos e folhelhos por eles descritos apresentam-se interes
tratificados, com alguma ritmicidade, passando lateralmente para o 
topo a diamictitos 

Tomando-se como base o desnível altimétrico verificou-se que 
os sedimentos pelíticos encontram-se localmente em cotas inferio
res em relação aos paraconglomerados. Isto pode ser observado en
tre os afloramentos de siltitos arenosos, no vale do rio Brigadeiro, 
junto à ponte da rodovia estadual MT-248, trecho Figueirópolis-ln
diavaí, e a exposição de paraconglomerados localizados no leito e 
margens da estrada que demanda a sul de Figueirópolis em direção 
a MT-388, a 6,6 km desse povoado. Porém, como os afloramentos 
desta unidade são tanto escassos como esparsos, além da carência 
de estruturas sedimentares (principalmente acamamento), julgou
se ser impraticável estabelecer um posicionamento estratigráfico 
entre os litótipos, pelo menos até o momento 

Paraconglomerados - Dentre os afloramentos observados os 
destes litótipos predominaram nas estações geológicas descritas 
nesta formação. Macroscopicamente, são rochas petromíticas, ma
ciças, parcialmente laterizadas, de cores marrom-arroxeadas e 
cinza-esverdeado, conferidas pela matriz Esta perfaz mais de 70% 
da rocha e apresenta uma granulação variando de areia fina, 
silte/argila, normalmente de composição síltico-argilosa, contendo 
impregnação de óxido de ferro e disseminação de pequenos grânu
los de feldspato. A fração rudácea constitui-se por grânulos, seixos, 
calhaus e matacões (de até 50 em de tamanho), imersos caotica-
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mente na matriz, tendo formas ovóides, poligonais e achatadas; al
gurl'las destas mostrando arestas facetadas, polidas e pentagonais, 
assumindo aspecto de "ferro de engomar", ocasionalmente estria
dos, denunciando provavelmente arrasto durante o seu transporte 
Estes clastos consistem de quartzos, quartzitos (meta), arenitos ar
coseanos, biotita-gnaisses, rochas ácidas (principalmente granitos) 
e rochas básicas Composicionalmente predominam entre os frag
mentos menores, quartzo, quartzitos e (meta) arenitos arcoseanos, 
enquanto os biotita-gnaisses e granitos destacam-se entre os maio
res. 

Estes paraconglomerados (Est 1 XI B), conforme se pode obser
var, despontam sob a forma de pequenos lajedos, envoltos pelo 
manto de intemperismo, ou em alguns cortes provocados por ero
são De um modo geral não chegam a formar expressões em relação 
à topografia quase plana da unidade Entre as exposições mapea
das, destaca-se a que ocorre a 6,6 km a sul de Figueirópolis, no lei
to da estrada que interliga este povoado à MT-388 (antiga 
MT-127), pelo fato de certos fragmentos da fração rudácea mos
trarem formato perfeitamente semelhante a "ferro de engomar". 
Também a sul da faixa de distribuição desta formação, particular
mente no leito da rodovia estadual MT-265 (antiga MT-130) e nas 
barrancas de um pequeno córrego, de curso de água temporário, 
formador do ribeirão Corixo Grande Nessa rodovia, a rocha mostra, 
além das características inerentes descritas anteriormente, um fra
turamento intenso, principamente nos sistemas N30 o 0/90 o, 
N80°0/90° e N50°E/90°, conferindo à mesma um aspecto cisa
lhado No afloramento situado na barranca do córrego acima é onde 
se pode constatar a melhor exposiÇão dos paraconglomerados, e 
também com relação à preservação parcial dos efeitos intempéri
cos Além de ser um dos raros locais, onde se pode perceber os pa
raconglomerados suborizontalizados (N30 o E/1 5o SE) 

Folhelhos - Apesar dos pouquíssimos afloramentos constata
dos durante os trabalhos de campo, estas rochas predominaram em 
relação aos siltitos arenosos desta formação. Macroscopicamente 
apresentam finíssimos níveis alterados e contínuos, de cores 
marrom-chocolate e esverdeada, denotando uma laminação plano
paralela, além de mostrarem-se compactos e extremamente físseis 
A fora os componentes principais argilo-siltosos, estes litótipos con
têm disseminações de minerais micáceos nos planos de estratifica
ção, segundo os quais a rocha ftagmenta-se em plaquetas tabula
res Há também um outro plano de partição, seguindo fraturas su
bortogonais, cujas principais direções são N 1 5o E, N50 o E e 
N70°0, seÇJundo as quais os folhelhos mostram-se quebradiços 

Os únicos afloramentos foram observados no corte e leito da ro
dovia estadual MT-248, a 1 ,6 km a leste de Figueirópolis, e na bar
ranca do rio Brigadeiro, a poucos metros da ponte dessa rodovia, 
em direção a sua montante. Aí afloram sob a forma de lajedos Na 
primeira exposição pode-se mensurar a estratificação laminada, 
plano-paralela, apesar de suborizontalizada (N 1 5o 0/1 O o NE). 

Siltitos - Foram observados em apenas uma estação geológica, 
localizada a 1,8 km a sul de Figueirópolis, no leito e margem da es
trada que interliga este povoado à MT-388 (antiga MT-127) Ma
croscopicamente são de cores marrom-claras e quando mais intem
perizados mostram-se róseos, com aspecto maciço e extremamen
te quebradiços Em superfície, caracterizam-se por apresentar esfo
liação esferoidal, de aspecto concêntrico, segundo a qual 
desagregam-se Além dos componentes principais silto-arenosos 
contêm minerais micáceos dispersamente 

1 2 2 10.5 - Origem e ambiente de sedimentação 

São ainda bastante controversas as hipóteses acerca da origem 
deste tipo de depósitos que caracteriza a Formação Jauru. Assim 
far-se-ão principalmente algumas apreciações analisando-se não só 
em termos hipotéticos como também comparativos com outras 
áreas onde afloram rochas similares, objetivando chegar-se a uma 
conceituação mais condizente aos dados coligidos sobre a unidade 
em pauta. Deve-se ressaltar no entanto que, devido à polêmica que 
persiste nos trabalhos técnico-científicos em relação a conglomera
dos petromíticos, preferiu-se neste relatório tratar estes litótipos 
como para conglomerados, não tendo assim qualquer implicação ge
nética e sim só em termos da relação matriz/fração rudácea. 



Analisando-se os trabalhos de Pinto Filho et alii (1977) e Leal et 
alii ( 1978). com relação às rochas que ocorrem na região de Pimen
ta Bueno, verifica-se um antagonismo acerca da origem daquelas 
rochas, em vista de aí ocorrerem paraconglomerados que muito se 
assemelham aos que integram a Formação Jauru No Projeto Su
deste de Rondônia, Pinto Filho et alii (op cit ). com base na má sele
ção, ausência de estratificação, certos clastos facetados (tipo "fer
ro de engomar") e estriados, atribuíram uma proveniência glacial. 
Em contrapartida, Leal et alii (op cit ). estudando as mesmas ro
chas, alegaram que os critérios acima não são diagnósticos absolu
tos de sedimentação glacial Assim, segundo estes relatores, a má 
seleção e estrias são capazes de ser produzidas por falhamen
tos, fluxos de lama (mud flows). deslizamentos de terra (lands 
lides), scree e solifluxão, apesar de terem enviado amostras de elas
tos ao Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e sub
metidas a análise pelo Dr A C Rocha Campos, que assim se re
porta sobre um dos seixos: " exibe estrias bem nítidas, do tipo 
subparalelo e em grade, em duas faces aplainadas, que são extre
mamente sugestivas de abrasão glacial" Sobre os indícios produzi
dos pelos fenômenos geológicos argumentados por Leal et alii (op 
cit ), Pettijohn (1970) comenta: Estes materiais são locais e res
tringidos e seus depósitos não apresentam os seixos de característi
cas facetadas e estriadas, e o que é mais importante, não estão as
sociados a argilitos laminados (varvitos?) com seixos pingados 

Extrapolando as hipóteses acima mencionadas para a ambiência 
da Formação Jauru poder-se-á chegar também a um paralelismo de 
opiniões, mesmo talvez após um estudo mais aguçado de seus litó
tipos. Analisaram-se certas características inerentes aos paracon
glomerados desta unidade, como: 
- a enorme variação da fração rudácea, tanto modal como compo
sicional; 
- o caráter síltico-argiloso e a coloração da matriz; 
- a presença de superfícies polidas e achatadas de certos clastos, 
assumindo aspecto de "ferro de engomar"; 

a falta de estratificação, de um modo geral; e 
- a associação com sedimentos pelíticos (folhelhos e siltitos) 

Deste modo, com base nestas particularidades, chega-se a su
por pelo menos uma provável contribuição glacial à Formação Jau
ru, a qual foi depositada em ambiente continental 

1.2 2 11 - Formação Aquidauana 

1 2.2.11 1 - Generalidades 

A primeira referência aos arenitos da Formação Aquidauana foi feita 
por Derby (1895) que os correlacionou com a Seqüência Gondwâ
nica do,leste da Bacia do Paraná 

Lisboa ( 1909) introduziu o termo Arenito Aquidauana, para um 
conjunto de sedimentos vermelhos que a Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil atravessava, ao penetrar no vale do rio Aquidauana, no sul 
do atual Estado do Mato Grosso do Sul Considerou-os como fazen
do parte de sua Série Maracaju, que correlacionou com a Série São 
Bento. 

Já Oliveira ( 1916 apud Corrêa et alii, 1976). ao estudar os sedi
mentos carboníferos, no Estado de São Paulo, notou a sua seme
lhança com os que Lisboa ( 1909) denominara Aquidauana, propon
do a denominação Série Aquidauana, utilizada pela primeira vez pa
ra nomear os sedimentos que sofreram influência glacial, na base do 
rio Itararé 

Milward (1935 apud Almeida, 1954), conhecedor dos Arenitos 
Aquidauana em sua região típica, percorrendo o sul de Goiás, deno
minou Arenito das Torres aos sedimentos vermelhos do Planalto de 
Caiapônia, na Bacia do Rio Branco, correlacionando-os com o Areni
to Aquidauana 

Paiva & Leinz ( 1939 apud Beurlen, 1 956) descreveram princi
palmente os perfis da E F Noroeste do Brasil e da rodovia 
Aquidauana- Bela Vista, observando, muitas vezes, arenitos argilo
sos e arenitos conglomeráticos nas seções inferiores da seqüência 
Julgaram-na como uma única formação, denominando-a "Arenito 
de Maracaju", correlacionando-a com o Arenito Botucatu 

Oliveira & Leonardos (1943 apud Fiori, 1977) também concor
daram com Lisboa ( 1909) e colocaram a seqüência de arenitos da 
região de Aquidauana na Série Maracaju, equivalente à da Série São 
Bento 

Almeida ( 1 945) propôs a denominação Série Bela Vista para um 
conjunto de sedimentos vermelhos, com 200 m de espessura, in
cluindo arenitos, siltitos e folhelhos de origem fluvioglacial e um ní
vel típico de tilito 

Almeida ( 1 946) observou pela primeira vez, no divisor dos rios 
Poruba e Água Emendada, no alto São Lourenço, a ocorrência de tí
picos seixos facetados e estriados pelo trabalho glacial, inclusos no 
Arenito Aquidauana. 

Caster ( 1 94 7) escreveu que os arenitos vermelhos das Torres, 
do P/ateau de Bonito (Caiapônia), ocupavam posição estratigráfica 
semelhante àquelas das séries Itararé- Tubarão, do sul do Brasil A 
identidade Torres-Aquidauana foi estabelecida, sugerindo assim 
uma contemporaneidade com as camadas glaciais do rio Apa, des
critas anteriormente como parte do Arenito Aquidauana 

Almeida (1948a) referiu-se aos Arenitos Aquidauana como os 
principais responsáveis pelos relevos de cuesta que caracterizam o 
"Planalto dos Alcantilados" na porção noroeste da Bacia Sedimen
tar do Paraná. No mesmo ano Almeida ( 1 948b) confirmou a correla
ção dos Arenitos Aquidauana e das Torres e estabeleceu-lhes a 
postçao estratigráfica pós-depósitos glaciais da Série 
Itararé- Tubarão e pré-lrati, considerando-os provisoriamente de 
idade eopermiana Desta forma excluiu os Arenitos Aquidauana da 
Série de São Bento, onde até então estavam sendo colocados 
Além disso admitiu "identidade faciológica e mesmo litológica en
tre os Arenitos Aquidauana e o Grupo Mandyiuti, do sistema orográ
fico subandino", para o qual havia sido atribuída origem continental 
em clima possivelmente árido, quente Posteriormente Almeida 
( 1954) reconheceu ser a "Série Bela Vista", por ele definida em 
1 945, parte da porção inferior da Série Aquidauana, a qual admitiu 
como "uma continuação dos episódios ligados à glaciação permo
carbonífera da Série Tubarão" Neste trabalho foi mencionada a su
gestão do Prof. Octavio Barbosa de se distinguir uma formação infe
rior na Série Aquidauana, conservando a denominação Bela Vista, e 
para o restante da seqüência atribuir-se a denominação Formação 
Camisão, "nome tomado das ocorrências da série ao longo da Estra
da de Ferro Noroeste do Brasil, na área-tipo de Arrojado Lisboa". 

Almeida ( 19 54) descreveu a ocorrência de leitos silicificados na 
parte superior da Série Aquidauana, na zona das cidades de Guira
tinga e Poxoréo (serra da Saudade e serra da Boa Vista) Estas ocor
rências referiam-se, conforme observou, a leitos calcários, em parte 
oolíticos, silicificados, que continham conchas de lamelibrânquios, 
e apresentavam estratificação paralela Provou ainda, à luz das no
vas evidências litológicas, não ser a sua Série Bela Vista mais que 
um conjunto glacial e fluvioglacial da parte inferior da Série Aqui
dauana, sendo esta então uma continuação dos episódios ligados à 
glaciação permocarbonífera da Série Tubarão 

Beurlen ( 1956) efetuou novas pesquisas nos sedimentos Aqui
dauana, tendo reconhecido e mapeado três horizontes que eiÇJ 
próprio denominou de Tilito Aquidauana. Leve-se em conta que Farjal
lat ( 1970). ao estudar a origem deste ti li to, passou a considerá-lo 
como diamictito e não tilito verdadeiro 

Beurlen ( 1959) manteve a categoria de Série Aquidauana esta
belecendo correlação entre a Formação Aquidauana e o Grupo Itara
ré do Pensilvaniano Superior, da Seqüência Gondwânica, do chama
do Sistema Santa Catarina 

Para Petri & Fúlfaro ( 1966), a existência de conglomerados poli
míticos na Formação Aquidauana em Goiás e a leste do ex-Estado 
de Mato Grosso, com seixos facetados e estriados, poderiam even
tualmente corresponder a tilitos 

Gonçalves & Schneider (1968), dentro da referida unidade, 
constataram sedimentos essencialmente arenosos, de coloração 
vermelho-arroxeada, com notável variação faciológica, tanto verti-, 
cal como lateral. Aceitaram ainda uma correlação com o Grupo Ita
raré, tido como de idade pensilvaniana inferior Entretanto, optaram 
pela nomenclatura de Série Aquidauana Gonçalves & Schneider 
(1970), ao integrarem a geologia do centro-leste do ex-Estado de 
Mato Grosso descreveram esta formacão como constituída essen
cialmente por rochas arenosas, vermel.ho-arroxeadas, com grandes 
variações faciológicas. Verificaram que na parte basal predonomi
navam arenitos com estratificações espessas a maciças e subordi
nada mente diamictitos, siltitos, argilitos e uma fina camada de con
glomerado basal Na porção média ocorriam siltitos, folhelhos e are-
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nitos, finamente estratificados, com intercalacões de diamictitos 
Na parte superior voltariam a predominar os a;enitos 

Farjallat ( 1 970) relatou que no sul do ex-Estado de Mato Grosso, 
a passagem gradual de diamictitos de matriz arenosa para os de ma
triz silto-argilosa requeria algumas consideracões As intercalacões 
de lentes conglomeráticas, as inclusões de p~daços de sedimentos 
arrancados aparentemente por processo rigoroso de rochas subja
centes, as gradações intensas dos diamictitos, sugeriram origem 
por correntes de turbidez. Entretanto, notou ocorrerem dispersos 
vários megaclastos cujo tamanho ultrapassava a suposta capacida
de de transporte dessas correntes 

Schneider et alii (1974), além das características litológicas des
ta unidade, observaram que o contato inferior desta se faz através 
de discordância angular, assentando sobre a Formacão Furnas, Pon-
ta Grossa e sobre o embasamento. · 

Soares & Landim ( 1 973 apud Fiori, 1977) concordaram com Al
meida ( 1956) quanto à correlação das rochas existentes em Águas 
da Prata, Poços de Caldas e Sul de Minas Gerais com as da Forma
ção Aquidauana em Goiás e Mato Grosso Consideraram, entretan
to, a Formação Aquidauana como fácies da borda do Itararé, com 
variação de idade idêntica, pois observaram tanto em aflora
mentos como em análises de perfis de poços da PETROBRÁS a 
existência de interdigitamento entre estes dois pacotes sedimenta
res, tanto na base como no topo 

Schobbenhaus Filho et a!ii (1975a) citaram que, apesar da gran
de espessura da Formação Aquidauana ( 1 165 m em Jataí, Goiás), 
não é possível a separação de suas unidades litológicas devido a 
grande variação faciológica, tanto vertical, como horizontal Ribeiro 
Filho et alii (1975) estabeleceram o limite norte da ocorrência da 
unidade nas cabeceiras do rio Culuene, pouco abaixo do paralelo 
14 o e a sul-sudeste da faixa dobrada do Grupo Paraguai. Relataram 
ainda que a Formação Aquidauana constitui um relevo de chapadas 
com escarpas em degraus, incorporando-se à feição geomorfológi
ca denominada Planalto da Chapada Mantiveram sua correlacão 
com a base da Formação Itararé, do Grupo Tubarão. · 

Recentemente, Corrêa et a!ii ( 1976) mostraram ser a Formacão 
Aquidauana constituída por sedimentos detríticos, essencialme~te 
arenosos e de natureza feldspática, de coloração variada, predomi
nando o vermelho-arroxeado e vermelho-carne, apresentando gran
des variações litológicas, tanto vertical como horizontalmente 

Os autores deste relatório comprovaram estar a Formação Aqui
dauana constituída por arenitos finos, médios a grosseiros, esbran
quiçados, arroxeados ou vermelho-tijolo; lentes conglomeráticas; 
intercalações de siltitos e argilitos avermelhados e subordinada
mente diamictitos Confirmaram também as distribuicões em áreas 
e relações estratigráficas mencionadas em trabalhos' anteriores 

1.2.2.11 2 - Distribuição na área e espessura 

As exposições da Formação Aquidauana na Folha SD 21 Cuiabá 
são bem restritas devido à intensa tectônica que controla seus con
tatos e ao mascaramento que sofre ao ser encoberta pelas Forma
ções Palerma, Botucatu, Bauru e pela Cobertura Detrito-Laterítica 
Sua distribuição geográfica ocorre apenas na Folha SD.21-Z-D, on
de está representada em duas regiões A primeira, situada a leste de 
Dom Aquino (MT), apresenta-se através de uma faixa estreita e irre
gular, com largura média de 1 O km, direção NO-SE, onde no limite 
superior acunha-se por motivos tectônicos. A segunda faixa 
distribui-se a leste de Poxoréo, com direção NE-SO, sendo seu limite 
superior contido pela falha homônima, localizando-se no canto su
deste da referida Folha, mantendo prolongamento para as Folhas 
SD.21-X-B e SD.21-Y-C. Mostra-se ainda em forma de manchas 
restritas, que se condicionam ao limite oriental da Folha SD.21 
Cuiabá nas proximidades do rio das Mortes e ao sul do rio Culuene. 
Suas espessuras na Folha SD 21-Z-D mostram-se bastante variá
veis em decorrência da sua deposição sobre paleossuperfícies irre
gulares. 

Schneider et afii ( 1974) mostraram dados de subsuperficies ob
tidos pela PETROBRÁS que indicaram uma espessura de 779 m no 
poço 2-AG-1-MT, Alto Garças (MT) Mühlmann et alii ( 1 97 4) forne
ceram para a Formação Aquidauana em superfície uma espessura 
que varia de 200 a 700 m. 
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Recentemente Santos & Freitas (1979) relataram que a Forma
ção Aquidauana parece não apresentar uniformização em sua es
pessura A leste de Dom Aquino conseguiram medir pelo menos 
170 m desde o contato inferior com a Formação Ponta Grossa até o 
superior com a Formação Palerma. Já em Poxoréo mediram cerca 
de 260 m, podendo no entanto atingir maiores proporções, pois sua 
base, devido a contato por falha com a Formação Bauru, não é visí
vel. Tais possanças foram confirmadas no presente mapeamento. 

As ocorrências mostradas por esta unidade, através dos traços 
do mapa de Oliva et alii (1979), posicionadas nos limites orientais 
das Folhas SD 21-Z-B e SD.21-Z-D, sofreram reduções significati
vas no presente mapeamento, sendo que aquela mostrada na calha 
do rio das Mortes foi interpretada, com menor expressão areal, co
mo exposição da Formação Bauru. 

1.2 2.11 3 - Posição estratigráfica 

A Formação Aquidauana cantata maiormente em seus limites infe
riores de maneira discordante com a Formação Ponta Grossa, mas 
constatou-se para a área em estudo grande incidência de contatos 
falhados, para com os sedimentos devonianos. Localmente, há 
grande dificuldade em reconhecer o contato com a Forma cão Ponta 
Grossa, em vista da natureza argilosa da porção basal da Formação 
Aquidauana, o que levou no presente trabalho a considerá-lo transi
cional (?) para aqueles pontos. Os contatos superiores são admiti
dos como discordantes erosivos ou através de falhas de gravidade 
com as Formações Palerma, Botucatu e Bauru É ainda recoberta 
pela Cobertura Detrito-Laterítica Gonçalves & Schneider ( 1970) 
disseram ser discordante o contato superior com a Formação Paler
ma. Informaram ainda ser esta discordância no centro-leste do ex
Estado de Mato Grosso angular e marcada pela presenca local de 
conglomerado basal, não existindo tal fato no centro da· bacia. 

A idade absoluta para esta unidade guarda uma interrogação, 
visto a ausência de fósseis ou outro dado que, manipulado, possibili
te esta avaliação. Sabe-se entretanto que Daemon & Quadros 
( 1969 apud Gonçalves & Schneider, 1970), na região a sul de Me
rure, descreveram a ocorrência de microfósseis de idade stephania
na (Carbonífero Superior) Esses fósseis encontrados em folhelhos e 
siltitos argilosos, sobrepostos a uma seção de sedimentos verme
lhos afossilíferos, com cerca de 500 m de espessura, constituem
se das espécies Samarisporites, Maranhites, Ca!yptosporporytes, 
Rhabdosporites e Tasmanites. 

Daemon & Quadros ( 1969 apud Northfleet, Medeiros e Muhl
mann, 1969), através do estudo de diversos esporomorfos, admiti
ram a idade do pacote sedimentar ltararé-Aquidauana abrangendo 
do Carbonífero Superior (Stephaniano) ao Permiano Médio (Kungu
riano) Consideraram a ocorrência de toda sedimentação Aquidaua
na inclusa no intervalo bioestratigráfico G (Stephaniano) 

A idade permocarbonífera é baseada também no macrofóssil ve
getal do gênero Psaronius (Permiano), observado no Planalto do 
Roncador (Schobbenhaus Filho et alii, 1975a). Ribeiro Filho et alii 
(1975) separaram a Formação Aquidauana da Unidade Permocar
bonífero I e admitiram-na no período carbonífero. Acatando-se as 
opiniões dos vários autores que estudaram o problema coloca-se a 
deposição dos sedimentos desta unidade distribufda no intervalo 
Carbonífero Superior ao Permiano Inferior. 

1 . 2. 2. 11 .4 - Litologias e estruturas 

Esta formação morfologicamente é caracterizada por apresentar, 
através da enorme distribuição de arenitos na área, uma superfície 
plana, levemente ondulada ou mostrar escarpas abruptas em de
graus, que caracteriza e salienta acidentes geográficos como as 
serras das Parnaibas e do Roncador. 

Na imagem de radar, estas rochas mostram uma textura de fácil 
destaque, provocada pelas rápidas mudanças de fácies da unida
de, que se refletem muito na vegetação, relevo e drenagem. Ave
getação predominante é do tipo cerrado, desenvolvida em solo are
noso pobre e pouco espesso Quando da imposição dos arenitos, a 
drenagem é do tipo arborescente, tendo baixa densidade, consti
tuindo vales pouco profundos e por vezes matas ciliares. Nas partes 
mais argilosas os vales são mais abertos e a vegetação mais densa. 
Em regiões afetadas tectonicamente, a drenagem torna-se mais 
densa, os vales estreitam-se e tornam-se mais profundos consti-



tuindo um relevo acidentado, onde surgem morros testemunhos, 
com escarpas abruptas, formando por vezes típicos tabuleiros, me
sas, colunas, que se destacam na paisagem, salientadas que foram 
pela intensa erosão diferencial que afetou toda a região A sedimen
tação desta unidade é predominantemente arenosa, com cores que 
vão do vermelho-arroxeado, na parte inferior da seção a averme
lhado para as mais superiores Seus afloramentos são, via de regra, 
constituídos por escarpas íngremes, que repousam discordante
mente sobre os sedimentos da Formação Ponta Grossa. Em cortes 
de estradas e nos leitos dos córregos exibem boas exposições, sen
do representados por lajeiros, camadas e bancos com extensões 
consideráveis. Uma característica típica encontrada nesses sedi
mentos é o desenvolvimento em superfície de lajeados, de disseca
ções em forma hexagonal que lembra "casco de tartaruga" 

Gonçalves & Schneider (1970). ao comentarem sobre a geologia 
do centro-leste do ex-Estado de Mato Grosso, descreveram esta 
formação como constituída essencialmente por rochas arenosas, 
vermelho-arroxeadas, com grandes variações faciológicas Na parte 
basal predominam arenitos, com estratificações espessas a maci
ças e, subordinadamente diamictitos. siltitos. argilitos e uma fina 
camada de conglomerado basal Na porção média, ocorrem siltitos, 
folhelhos e arenitos, finamente estratificados, com intercalações 
de diamictitos. Na parte superior, tornariam a predominar arenitos 

Ribeiro Filho et alii ( 1 97 5) referiram-se a um pacote sedimentar 
muito variado, onde predominavam os arenitos. A cor em geral é a 
vermelha, que é característica da unidade. Seu relevo em degraus 
provém da intercalação de arenitos finos e grosseiros, conglomera
dos, siltitos e argilitos Os arenitos são mal classificados, às vezes 
feldspáticos, localmente argilosos, granulometria variável, predomi
nando os arenitos finos Quando intemperizados são muito friáveis, 
desagregando-se em areia 

Schneider et alii (1974) também identificaram nesta unidade 
sedimentos de cor vermelho-arroxeada, mostrando grosseiramente 
três intervalos. O inferior é constituído por arenitos vermelho
arroxeados, médios a grosseiros, estratificação cruzada, acanalada 
e desenvolvimento subordinado de diamictitos elásticos finos, are
nito branco, grosseiro/conglomerático e delgado conglomerado ba
sal. No intervalo médio têm amplo desenvolvimento siltitos finos, 
vermelho-arroxeados, finamente estratificados e, secundariamen
te, diamictitos vermelhos e folhelhos cinza e cinza-esverdeado. O 
intervalo superior apresentava predominância de sedimentos areno
sos 

Na Folha SD 21 Cuiabá observaram-se basicamente três inter
valos litológicos que são descritos pela intensa variação faciológica, 
mas devido à escala de trabalho não são mapeados, pois a mesma 
dificulta individualizá-los, além de fatores como falhamentos e pro
cessos erosivos, que ocasionam dificuldades em posicioná-los ou 
identificá-los O intervalo inferior é constituído por arenitos esbran
quiçados, avermelhados, médios a grosseiros, alterados, feldspáti
cos, níveis conglomeráticos, regularmente classificados, baixa es
fericidade, bastante conturbados, localmente bem limonitizados e 
com desenvolvimento subordinado de diamictitos finos Localmen
te ocorre delgado conglomerado basal No intervalo médio predomi
nam os arenitos finos, siltitos laminados finamente, com cores 
vermelho-arroxeadas ou vermelho-tijolo, e secundariamente areni
tos arcoseanos. Localmente, ocorrem folhelhos cinza a cinza
esverdeado (fossilíferos), segundo Gonçalves & Schneider (1970), e 
bolsões e lentes conglomeráticas (diamictitos). de cores avermelha
das Estes diamictitos são constituídos por grãos grosseiros, seixos, 
blocos e matacões, de forma e composição variadas, angulosos e su
barredondados, imersos em matriz síltico-argilosa, às vezes areno
~;:;. Constatam-se nos planos de estratificação concentrações de mi
nerais pesados, em forma de fluxos centimétricos, que indicariam 
uma possível deposição em fundo de canal. Intercalados nestas lito
logias desenvolvem-se estruturas de sobrecarga como diápiros e 
dobras convolutas. No intervalo superior observa-se a predominân
cia dos sedimentos arenosos com cores vermelho-arroxeadas, gra
nulação fina e melhor seleção. A estrutura sedimentar marcante é a 
estratificação plano-paralela, evidenciada pela alternância de cama
das delgadas de siltitos com níveis mais grosseiros. Para o topo é 
comum a presença de um banco de arenitos/siltitos com cores 
vermelho-tijolo, espessura ao redor de 20 m, regularmente classifi-

cados, finamente laminados, pintalgados de branco, com lentes 
conglomeráticas e níveis de pelitos Os arenitos que constituem es
te banco são quartzosos em sua maioria, pouco argilosos, friáveis, 
aspecto maciço, localmente com grau de litificação razoável, raras 
plaquetas de mica, sendo constituídos por grãos de quartzo angulo
sos a subangulosos e raros seixos de quartzo e arenitos dispersos 
caoticamente em sua matriz. Nos níveis mais superiores estes are
nitos mostram uma seleção granulométrica melhor, onde os grãos 
de quartzo variam de subangulares a arredondados e evidenciam 
até partículas bem arredondadas Nota-se também uma mudança 
na coloração, como também na dimensão dos componentes granu
lométricos. A partir da parte média deste intervalo são comuns in
tercalações pelíticas, com espessuras de 1 a 3 m, finamente lami
nadas, representadas por folhelhos/siltitos arroxeados ou amarron
zados. Nas vizinhanças de Poxoréo são encontrados calcários silici
ficados e níveis de sílex no topo da formação, já mencionados por 
Almeida (1954). 

Santos & Freitas (1979) relataram que as intercalações de peli
tos apresentam espessuras variadas, porém não excedendo 3 a 
4 m. Ocorrem argilitos arroxeados, marrom-avermelhados ou 
rosa-avermelhados, às vezes com manchas esverdeadas Geral
mente são quebradiços e intensamente fraturados Nos planos de 
fraturas aparecem impregnações de material escuro à semelhança 
de óxido de manganês 

Com relação aos diamictitos pode-se notar que os mesmos ocor
rem nos mais diversos níveis da unidade, porém guardam certa pre
ferência pelo terço médio a superior da mesma. Em locais restritos 
podem ser notados diamictitos, muito finos, com cores caracteristi
camente arroxeadas, onde em sua massa se destacam seixos de 
quartzo e de siltitos/arenitos finos, bem retrabalhados, com aspecto 
que lembra verdadeiros lamitos conglomeráticos. Tais sedimentos 
refletem possivelmente contribuições glaciais 

As estruturas sedimentares mais visualizadas na área são as es
tratificações acanaladas de médio a grande porte, seguindo-se 
plano-paralelas e cruzadas tabulares, estruturas de sobrecarga e do
bras convolutas Os argilitos amarronzados, relacionados ao topo 
da formação, quando alterados, tornam-se quebradiços, eviden
ciando uma típica fratura conchoidal. A literatura comenta que nas 
porções médias esta litologia chega a mostrar aspecto várvico. 

1.2 2 11.5 - Origem e ambiente de sedimentação 

O ambiente de deposição da Formação Aquidauana é um assunto 
que precisa ser estudado com mais detalhe As inúmeras opiniões 
existentes parecem convergir para uma origem fluvial e lacustre 
com influências glaciais locais, porém os dados reunidos são sem
pre temporários, faltando argumentos mais concretos que possibili
tem uma conceituação mais adequada. 

Almeida (1954) considerou como mais provável que grande par
te da. formação seja de origem pró-glacial, onde os sedimentos fo
ram depositai:los além dos limites da geleira continental em recuo, 
nos canais fluviais anastomosados, planícies aluviais encharcadas e 
lagos Almeida (op. cít.) observou que a existência de camadas de 
calcário silicificado, restritas à parte superior da formação, parece 
indicar clima quente, bem diverso daquele que reinava quando se 
depositara.m os drifts e tilitos da parte inferior 

Gonçalves & Schneider ( 1968) mencionaram que no centro
leste de Mato Grosso localmente os gelos exerceram influência 
maior, pois ali foi que constataram rochas semelhantes a tilitos, en
quanto na parte leste da Bacia do Paraná a variação heterogênea de 
sedimentos sugere ambientes variados, com as geleiras desempe
nhando importante papel. Posteriormente, Gonçalves & Schneider 
( 1970) relataram qúe os sedimentos vermelhos são resultado de 
uma deposição em ambiente continental (fluvial, lacustre e de planí
cies aluviais). 

Vieira (1968), baseado na continuidade das camadas, na ptesen
ça de fósseis marinhos nos arenitos da parte inferior, em argilitos 
basais com grãos de areia e bolsões de diamictitos, nas superfícies 
de corte e preenchimento muito perturbadas localmc11ie, intetcala
das com elásticos grosseiros (diamictitos, ateni<os songlomeráti
cos) e finos (siltitos, argilitos e arenitos finos). postulou uma origem 
predominantemente marinha, onde a presença próxima a geleiras 
traria uma contribuição elástica, e ao mesmo tempo provocaria o 
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surgimento de fatores erosivos e deposicionais tais como correntes 
de turbidez, em meio subaquático O mesmo autor analisou estes 
parâmetros, acima mencionados, na região ao sul de lporá (Folha 
SE.22 Goiânia) ao estudar os sedimentos Aquidauana, ali por ele re
feridos como Grupo Itararé. 

Farjallat (1970 apud Corrêa et alii, 1976) interpretou-a como 
depósitos subaquosos com importante contribuição do material tra
balhado por gelo, em área de subsidência, onde outros mecanis
mos, além de deposição por geleiras, foram evocados por explicar a 
formação desses depósitos tão mal selecionados. 

Já Schneider et alii (1974) relataram que as características lito
lógicas e sedimentares da Formação Aquidauana sugerem que sua 
deposição ocorreu em ambiente continental, por sistemas fluviais e 
lacustres associados A presença subordinada de diamictitos mos
traria influência glacial próxima à formação desses depósitos tão 
mal selecionados 

Recentemente, Ribeiro Filho et alii ( 1975) informaram que esta 
unidade apresentava características oxidantes, sendo depositada 
em ambiente periglacial. 

Para Fio ri ( 1977) a evolução ambiental desta formação foi ca
racterizada pela pró-gradação da sedimentação elástica de leques 
aluviais em lago periglacial. Estes leques aluviais mostravam um 
deslocamento para o norte, caracterizando movimentacão de gelo 
naquele sentido durante a época de deposição da For~ação Aqui
dauana 

Os autores do presente relatório, fundamentados nas inúmeras 
opiniões emitidas na literatura geológica, em parte conjugadas com 
as observações de campo, no tocante aos aspectos litológicos en
contrados, acatam o ambiente continental, onde os sistemas flu
viais e lacustrinos seriam os responsáveis maiormente pela sedi
mentação conturbada deste pacote sedimentar. A deposição inter
c;alada de elásticos grosseiros (diamictitos, arenitos grosseiros a 
conglomeráticos) e finos (siltitos, argilitos e arenitos finos) poderia 
ser desenvolvida pela atuação de possantes, mas confinados cones 
de dejeção. As contribuições glaciais, embora de influências locais, 
são marcadas pela presença de diamictitos ou la mitos conglomerá
ticos 

1 2 2.12 - Formação Palerma 

1 2.2 12 1 - Generalidades 

O nome Palerma foi empregado pela primeira vez, por Whité 
(1908), que o retirou da vila homônima do município de Lauro Müller 
(SC). A formação foi incluída, por este autor, na sua Série Tubarão, 
sendo descrita como Schistos de Palerma ou Camadas Palerma, so
breposta à Formacão Rio Bonito no sudeste do Estado de Santa Ca-
tarina · 

Washburne (1930 apud MLihlmann et a/ii, 1974), no Estado de 
São Paulo, designou de Formação Tatuí ao pacote sedimentar cons
tituído pelo atual Membro Paraguaçu (f-ormação Rio Bonito) e a For
mação Palerma. 

Maack (1947) designou a unidade em questão de "Formação 
Post Glacial ou Camadas Palerma", assinalando que a mesma não 
tinha qualquer relação com a glaciação Gondwânica, incluindo-a no 
Grupo Guatá da "Série Tubarão". 

Almeida ( 1 9 54) observou camadas de sílex, na serra da Sauda
de, nos arredores de Poxoréo, com 3 m de espessura, com cores 
cinza-claro a brancas, estratificado plano-paralelamente, repousan
do sobre arenito vermelho com estratificação cruzada, com conglo
merado local e sustentando relevo tabular O mesmo autor atribuiu 
estas exposições ao topo da Formação Aquidauana. 

Oliveira (1954b) empregou o nome Peylermo para designar as ca
madas intensamente silicificadas que se sobrepunham às rochas da 
Seqüência Itararé. Para esse autor a formação consistia de interca
lações de siltitos arenosos, arenitos finos, e raramente níveis de fo
lhelhos. com cores róseas ou arroxeadas, e intensamente silicifica
dos. 

Oliveira & Mühlmann (1965) informaram que sua área mapeada 
não foi adequada ao estudo das rochas do Grupo Estrada Nova e da 
Formação Palerma, visto suas intensas alterações pela silicificação 
que chegaram a atinqir os termos superiores da Série Aquidauana, 
além das reduzidas espessuras motivadas pela erosão pré-
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Botucatu. Englobaram as duas unidades para efeito de mapeamen
to, onde seus sedimentos incluíam leitos de sílex, por vezes oolíti
cos, folhelhos cinza, arenitos sílticos, branco-esverdeados, arroxea
dos ou amarelados 

Petri & Fúlfaro ( 1966 apud Schneider et alii, 1974) constata
ram nesta unidade lamelibrânquios Guiratinga mendesi, nas proxi
midades de Guiratinga, Mato Grosso Neste mesmo trabalho foram 
observadas também coquinas silicificadas, onde encontraram gran
de quantidade de conchas de lamelibrãnquios mal preservados. 

Vieira (1968) caracterizou a unidade na porção nordeste da Ba
cia do Paraná, através de uma fina camada de arenito silicificado, 
sobre o qual há camadas de sílex de variadas cores, com predomi
nância de violeta, resultantes da intensa silicificação sobre sedi
mentos originalmente síltico-argilosos 

Gonçalves & Schneider ( 1968) chamaram sob a denominação 
de Palerma-Estrada Nova rochas que supuseram corresponder aos 
estratos permianos da Formação Palerma e Grupo Estrada Nova. 
Admitiram como característica marcante uma intensa silicificação 
que destruiu as características primárias das rochas, com exceções 
localizadas Northfleet, Medeiros e MLihlmann ( 1969) caracterizam 
a Formacão Palerma por um pacote de siltito arenoso cinza
amarelado e esverdeado, localmente com arenito fino a médio, pró
ximo à base. A estrutura mosqueada produzida pela ação de orga
nismos escavonados é uma característica desta formacão Goncal
ves & Schneider ( 1 970) argumentaram estar a ocorrên~ia de mi~ro
fósseis na unidade em pauta comprometida pela intensa silicifica
ção epigenética que atingiu os sedimentos desta formação, ocor
rendo com relativa abundância coquinas silicificadas, com grande 
concentração de conchas (lamelibrânquios mal preservados). 

Para Mühlmann et alii ( 197 4), esta unidade situa-se concordan
te mente sobre a Formacão Rio Bonito e se constitui de siltitos are
nosos cinza em subsupe.rfície e esverdeados em superfície Costa et 
alii ( 197 5) coletaram fósseis que foram datados como Permocarbo
níferos (Psaronius sp ) e correlacionaram estas rochas com o Grupo 
Tubarão, denominando-as informalmente de Unidade Permocarbo
nífera I (PC I) A unidade em estudo integra no sul da Bacia do Paraná 
o grupo acima mencionado Oliva et alii ( 1979) registraram ocorrên
cias destes litótipos na região da serra das Parnaíbas a oeste de Po
xoréo 

Na opinião dos autores deste relatório, a Formação Palerma é 
constituída por arenitos cinza a arroxeados, finos a muito finos, silti
tos amarelados e avermelhados, finamente estratificados, areno
sos, muito silicificados, com inúmeras intercalações de sílex es
branquiçado, oolítico e/ou pisolítico, com laminação ondulada sua
vemente e presença de coquinas silicifícadas. 

1.2.2.12 2 - Distribuição na área e espessura 

A Formacão Palerma constitui-se na unidade de menor expressão 
areal, par·a a Folha em questão. Na área trabalhada suas exposições 
são caracterizadas por vários níveis silicificados que podem ser 
constatados na Folha SD 21-Z-D, sendo necessário, em locais res
tritos, um exagero na escala gráfica para sua representação em ma
pa Sua distribuição geográfica é confinada a uma faixa de direção 
NO-SE, na porção centro-sul do mosaico SD.21-Z-D, com largura 
média de 2 km, sob forma de franjas irregulares e sinuosas, que or
lam o topo da serra das Parnaíbas, sendo localmente controladas 
por falhamentos de gravidade Nos trabalhos de campo, desenvolvi
dos na região, constata-se uma espessura máxima de 40 m destes 
sedimentos, na serra acima mencionada. 

Gonçalves & Schneider (1970) relataram que no centro-leste de 
Mato Grosso, a Formação Palerma apresentava uma espessura da 
ordem de 1 5 m, que se mantinha constante em toda a região estu
dada. 

Já para Schneider et alii (1974), esta unidade apresentaria uma 
ocorrência generalizada em toda a Bacia do Paraná. Em Santa Cata
rina e Paraná a unidade mostrava espessuras da ordem de 90 m; 
em São Paulo, Goiás e Mato Grosso a mesma não excedia 50 m, 
sendo que no Rio Grande do Sul atingia uma espessura da ordem de 
1 50 m. Informaram ainda que, em subsuperfície, sua maior espes
sura constatada foi de 282 m no poço 2-AL-1-RS (Alegrete, RS). 



1.2 2 12 3 - Posição estratigráfica 

Na área estudada o contato inferior da Formação Palerma com a 
Formação Aquidauana se faz através de discordância erosiva por fa
lhas de gravidade. Porém Gonçalves & Schneider ( 1970) relataram 
que este contato além de discordante, para o centro-leste de Mato 
Grosso, é angular e marcado pela presença local de conglomerado 
basal, fato que não existe no centro da bacia Não se observa esta 
particularidade de contato angular nas áreas percorridas. Superior
mente, o contato com a Formação Botucatu se faz discordante e 
erosivo 

Northfleet, Medeiros e Muhlmann ( 1 969) consideraram seus 
contatos no flanco leste da bacia, tanto no topo como para base, 
concordantes O contato superior seria colocado na passagem dos 
siltitos cinza-esverdeado para os folhelhos e argilitos pretos da For
mação lrati. 

Mühlmann et alii (1974) e Schneider et alii (1974) disseram ser 
discordante o contato com a Formação Aquidauana em Mato Gros
so e Goiás, enquanto que o superior seria concordante com a For
mação lrati, exceção feita ao Estado de São Paulo, onde diversos 
autores o descreveram como discordante 

Segundo Schneider et alii (1974), no sul da bacia, esta forma
ção freqüentemente assinala a presença de troncos silicificados de 
Dadoxylon sp Já para a região norte a intensa silicificação epigené
tica que atingiu suas rochas mascara e prejudica a identificacão de 
seus microfósseis · 

Petri & Fúlfaro ( 1966, apud Muhlmann et alii, 1974) referiram
se a lamelibrânquios Guiratinga mendesi encontrados em estratos 
da Formação Palerma em Mato Grosso Daemon & Quadros ( 1969 
apud Muhlmann et alii, 1974), baseados na microflora rica em espo
ros dissecados que surgem juntamente com os siltitos desta forma
ção, identificaram o espectro palinológico do subintervalo bioes
tratigráfico 11, em grande parte da bacia. Na parte mais central da 
mesma, onde a unidade se espessa, a palinologia indicou os interva
los J e K, possibilitando situá-la no Permiano Médio a Superior (Kun
guriano e Kazaniano). 

Gonçalves & Schneider ( 1970) notificaram para esta unidade a 
ocorrência com relativa abundância de coquinas silicificadas, com 
grande concentração de conchas (lamelibrânquios mal 
preservados) 

Os autores deste relatório respaldados nas observacões acima 
aludidas colocâm esta formação, se correlacionável com aq~ela de mes
ma terminologia, no sul da bacia, como depositada do Kunguriano 
(Permiano Médio) ao Kazaniano (Permiano Superior) Esta correla
ção necessita ser melhor estudada, em função das dúvidas acerca 
dos critérios utilizados para comparação, sejam estratigráficos ou li
tológicos. 

Vieira ( 1968) admitiu a correlação estratigráfica, porém questio
nou a litológica, uma vez que as litologias da região diferem das 
existentes no sul da bacia. Esta diferença suscita de imediato duas 
questões: seriam os litótipos da área uma "fácies" setentrional da 
Formação Palerma ou por suas características representariam uma 
outra formação (?!). Os critérios estratigráficos podem ser aceitos 
com restrições, uma vez que entre a Formação Aquidauana (corres
pondente cronoestratigraficamente à Formação Campo do Tenen
te, no sul da bacia, segundo Schneider et alii, 1974) e a Formacão 
Botucatu existem várias unidades litoestratigráficas · 

No caso de uma proposição, o que seria um dos resultados posi
tivos deste mapeamento, haveria necessidade de estabelecer uma 
seção-tipo. Porém, diante da exigüidade de tempo, caráter e escala 
de mapeamento, tal incumbência não foi possível concretizar Ape
sar de baseados apenas no suporte litológico, sem o embasamento 
regional que seria fornecido por faixas aflorantes mais a leste da 
área, os autores deste relatório desejam aqui transcrever suas dúvi
das e opiniões, levantando um problema que necessita uma melhor 
investigação, seja através de um mapeamento em escala mais ade
quada ou por meio de um trabalho específico, que visem a determi
nar com precisão a correlação mencionada 

1.2.2.12 4 - Litologias e estruturas 

A Formação Palerma, em seu recobrimento restrito na Folha SD 21 
Cuiabá, apresenta pequenas escarpas verticais que se refletem mui
to bem na imagem de radar elaborando e delimitando as mesmas 

uma morfologia tabuliforme, em cuja superfície desenvolve-se uma 
drenagem de baixa densidade, vertentes rasas, vegetacão tipo cer
rado ralo, onde seu relevo exibe quebras negativas que ~a base indi
cam contato com a Formação Aquidauana. Os afloramentos são es 
cassas na região estudada e em cortes de estrada apresentam-se 
em forma de bancos e camadas com extensões laterais restritas 
Mostram-se formando verdadeiras "carapaças" silicificadas, fina
mente estratificadas, que sustentam o topo das elevacões (Est. 
1 XII A). . 

Na borda noroeste da bacia, Gonçalves & Schneider ( 1968) 
agruparam sob a denominação Palerma-Estrada Nova rochas que 
supunham serem correspondentes aos estratos permianos da For
mação Palerma e Grupo Estrada Novg no leste da Bacia do Paraná 
Caracterizaram estas litologias por uma intensa silicificação que 
destruiu em grande parte suas propriedades primárias. Entretanto, 
localmente constataram litótipos isentos daquele fenômeno, consti
tuídos por argilitos cinza-esverdeado, argilitos verdes, com acama
mentos incipientes, siltitos cremes, silicificados e finamente lami
nado, por vezes com níveis centimétricos de folhelhos betuminosos 
intercalados, sílex esverdeado com fratura irregular a subconchoidal 
e sílex esbranquiçado, oolítico e/ou pisolítico 

Para o flanco leste da bacia, Northfleet, Medeiros e Mühlmann 
( 1969) consideraram a Formacão Palerma constituída por um paco
te de siltitos arenosos, cinza-~marelado e' esverdeados, localmente 
com arenito fino a médio próximo ao topo e concreções e nódulos 
de sílex próximos à base. 

Já para a região centro-leste de Mato Grosso, Gonçalves & 
Schneider ( 1970) empregaram a terminologia Formação Palerma, 
considerando este pacote sedimentar constituído da base para o to
po de: delgado conglomerado basal (menos 50 em), raramente pre
sente, avermelhado, com seixos angulares esparsos em matriz are
nosa silicificada; siltito vermelho-arroxeado, arenoso, fina mente es
tratificado, muito silicificado; sílex esbranquiçado com estratifica
ção ondulada e coquina silicificada, esbranquiçada. 

Para Schneider et alii ( 1974), a Formação Palerma seria consti
tuída de siltitos e siltitos arenosos de cores cinza e, por alteração 
amarela, esverdeada Localmente desenvolveriam arenitos finos no 
Paraná e mesmo conglomerado em São Paulo. Informaram também 
que estes sedimentos, encontram-se bioturbados, resultando na 
quase completa destruição de suas estruturas sedimentares. Quan
do preservados, caracterizam-se laminações cruzadas de pequeno 
porte Na área em questão, os autores deste relatório consideram 
esta unidade constituída na base por um delgado e raro conglomera
do basal, com seixos esparsos numa matriz arenosa silicificada, al
terado, com espessuras inferiores a 0,40 m, passando nas porções 
medianas a intercalações entre siltitos róseos e esbranquiçados, si
licificados, com espessuras que oscilam entre O, 1 O m a 0,20 m, 
arenitos finos, róseos, friáveis quando não silicificados, aspecto 
maciço e níveis de silexitos brancos Na parte mais superior 
constatam-se bancos de silexitos esbranquiçados a avermelhados, 
oolíticos e/ou pisolíticos, intercalados com siltitos e argilitos subor

'dinados, cores avermelhadas, arroxeadas ou claras, silicificados e 
la minados fina mente. Localmente, é possível visualizar-se a presen
ça de coquinas silicificadas No topo da sequência destes litótipos é 
comum observar-se uma capa concrecionada com a formação de 
"bolachas achatadas", cimentadas por sílica, como também inter
calações centimétricas de siltitos alterados, laminados, roxos e ní
veis subordinados de silexitos. 

Os arenitos que constituem este pacote sedimentar são essen
cialmente quartzosos, finos, friáveis quando não silicificados, bem 
selecionados, classificação regular, grãos angulare-s, com pontua
ções brancas. 

Santo & Freitas ( 1979) descreveram próximo de Poxoréo (MT), 
na saída para Rondonópolis, um nível oolítico, estratificado e endu
recido, intercalado com níveis pelíticos arroxeados, os quais pos
suem finos leitos brancos a cinza-escuro de material concreciona
do, interpretados como Formação Palerma. O local acima descrito 
mostra ainda, na base do afloramento, uma camada de calcário 
cinza-escuro, com espessura de 2 m, bastante fossilífero, sobre
posto por siltitos/arenitos finos, róseos, alterados e friáveis, muito 
conturbados devido à proximidade da Falha de Poxoréo, litótipos es
tes que também são inseridos na sedimentação Palerma. 

GEOLOGIA/123 



As estruturas observadas na área mapeada, via de regra, são as 
laminações plano-paralelas e, localmente as camadas portam sua
ves ondulações 

1 2 2 1 2 5 - Origem e ambiente de sedimentação 

Devido às suas características litológicas e sedimentares, a maioria 
dos autores que estudaram a Formação Palerma foi unânime em 
considerá-la, como depositada em ambiente marinho 

Gonçalves & Schneider ( 1968) atribuíram-lhe um ambiente de 
águas rasas, movimentadas em clima quente. Gonçalves & Schnei
der ( 1970) consideraram-na como marinha nerítica. Para North
fleet, Medeiros e Mi.Jhlmann (1969), as rochas desta formação re
fletiram o ambiente de grande estabilidade que prevaleceu na bacia 
a partir do Permiano Médio, representando o máximo da transgres
são marinha iniciada ao fim do referido período Vieira ( 1968) afir
mou ser aceito para a Formação Palerma um ambiente continental 
subaquoso, de águas rasas, o que foi em parte comprovado pelo 
achado de troncos de madeiras silicificadas em área próxima a seu 
mapeamento (região sul-sudoeste de Goiás) 

Mi.Jhlmann et alii ( 1974) relataram que as características litológi
cas e sedimentares, relativamente uniformes, e a grande extensão 
da Formação Palerma, indicaram que, após a deposição da Forma
ção Rio Bonito, toda área atual da bacia foi recoberta por uma trans
gressão marinha, transformando-se em uma extensa plataforma ra
sa. Comentaram que a intensa bioturbação, que estes sedimentos 
revelam, indicariam deposicão abaixo do nível de acão das ondas. 
Localmente houve ações de correntes, que possibilitariam a for
mação de laminações paralelas associadas com marcas ondulares 
Segundo Ghignone (1975), o registro litológico desta unidade reve
laria condições de mar aberto, porém extremamente raso e ocupan
do uma área muito vasta Para Soares, Landim e Fúlfaro ( 1978) a 
Formação palerma, para as porções mais setentrionais da bacia, 
desenvolveu-se sob condições de uniformidade e moderada subsi
dência, em ambiente litorâneo, laguna r e intermares. Admitiram que 
estes diferentes ambientes de sedimentação para essa área teriam 
reflexos das atividades do clímax do Arco de Ponta Grossa no Per
miano Médio. 

Os autores deste relatório, diante das opiniões emitidas, admi
tem para esta unidade um ambiente de deposição em mares rasos e 
clima quente, que ocupavam plataformas extensas com influências 
locais de correntes com certa intensidade Na região estudada, 
após sua sedimentação, houve um marcante período de não 
deposição/erosão, evidenciado pelas intensas atividades epigenéti
cas que silicificaram de modo significativo seus registros deposicio
nais. 

1.2.2.13 - Grupo São Bento 

1 2.2 13.1 - Generalidades 

White (1908) foi quem pela primeira vez utilizou o nome São Bento, 
para assim designar a "série" situada no topo do seu Sistema de 
Santa Catarina. Essa "série" foi dividida, por esse mesmo autor, a 
partir da base dessa unidade, em camadas vermelhas do rio do Ras
to, Grês São Bento e rochas eruptivas da serra Geral 

Estudando essa "série" do Estado de São Paulo, Washburne 
( 1930 apud Mendes & Petri, 1971) distinguiu uma nova unidade, 
estratigraficamente acima dos derrames basálticos, a qual deu o no
me de Arenito Caiuá. 

Posteriormente, foi que essa "série" passou a ser considerada 
como constituída por: Formação Santa Maria, Arenito Botucatu, 
Formação Serra Geral e Arenito Caiuá (Gordon Júnio, 194 7) 

Maack (194 7) considerou a "Série São Bento" como corres
pondente às seqüências sedimentares depositadas no Triássico Su
perior ao Jurássico Da base para o topo, a "série" foi dividida em: 
Fácies Pirambóia, Arenito São Bento Inferior ou Botucatu, Lavas da 
Serra geral ou Trapp do Paraná e Arenito Superior ou Caiuá. 

Almeida ( 1948a e b) descreveu ocorrências da "Série São Ben
to" no Planalto de Rio Verde e na região do Alto Araguaia. 

A "Série São Bento" foi registrada na alta bacia do rio Araguaia, 
Mato Grosso, por Almeida ( 1954). assinalando que os arenitos da 
presente série não haviam sido identificados até então em tal re
gião, devido a confusão existente com relação a verdadeira posição 
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do Arenito das Torres Informou ainda que, através de uma expedi
ção da DGM/DNPM (Ministério da Agricultura) em 194 7, já havia si
do comprovada a extensão, para essa mesma região, da Série São 
Bento, representada pelo Arenito Botucatu e intrusões diabásicas. 
Beurlen ( 19 56) registrou que, para a maioria dos pesquisadores, to
do o Complexo Gondwânico do sul do ex-Estado de Mato Grosso 
correspondia à Série São Bento, sob a designação de Arenito Mara
caju. Considerou, por outro lado, como supérfluo este termo, pelo 
que sugeriu sua eliminação A Série São Bento do sul do ex-Estado 
de Mato Grosso foi, também, por ele correlacionada com a seção 
superior da Série Bento, da margem oriental, da Bacia do Paraná 

Goncalves & Schneider (1968), em sua coluna estratigráfica, 
designa~am de Série São Bento aos arenitos eólicos Botucatu, de 
idade triássica superior, e basaltos da Formação Serra Geral, de ida
de cretácea. Posteriormente, trabalhos de detalhe levaram Gonçal
ves & Schneider ( 1970) a individualizarem na presente região 
(centro-leste do Estado de Mato Grosso), apenas formações. 

MLihlmann et a/ii ( 197 4) consideraram o Grupo São Bento englo
bando as formacões Botucatu, Serra Geral e Caiuá. 

Corrêa et aliÍ ( 1976) foram os primeiros a usar o termo Grupo 
São Bento na área, dividindo este em duas formações: a inferior, 
correspondente ao arenito eólico infra basáltico da literatura (Forma
ção Botucatu); a superior, reunindo este mesmo arenito, agora in
tercalado no basalto e denominado intertrapeano, e os derrames ba
sálticos (Formacão Serra Geral) 

Luz et alii d 978) confirmaram no extremo leste da Província 
Serrana a existência do Grupo São Bento constituído apenas pela 
Formacão Botucatu 

Os 'autores do presente relatório aceitam a terminologia Grupo 
São Bento em face de seu emprego consagrado na literatura geoló
gica, em trabalhos feitos tanto no norte quanto no sul da Bacia do 
Paraná. Na área mapeada esse grupo está representado pelas For
macões Botucatu e Serra Geral. A Formacão Botucatu corresponde 
à p~rte final da sedimentação GondwânÍca que preencheu, nesta 
área, a referida bacia. 

1 2 2 13.2 - Formação Botucatu 

1 .2.2.13.2.1 - Generalidades 

Campos ( 1889 apud MLihlmann et alii, 1974) foi quem introduziu 
pela primeira vez, na literatura geológica, a designação Botucatu. 
Precisamente chamou de Grês de Botucatu aos arenitos que for
mam a serra homônima do Estado de São Paulo, descrevendo sua 
seção-tipo ao longo da ferrovia que liga as cidades de Conchas e Bo
tucatu (SP). 

A designação Grês São Bento foi dada por White ( 1 908) ao con
junto sedimentar situado entre as Camadas Rio do Rasto e a Forma
cão Serra Geral. Os geólogos da Comissão Geográfica e Geológica 
de São Paulo, em 1929, segundo Soares (1975), já consideravam 
distintamente, àquela época, a divisão Arenito Botucatu e Arenito 
Pirambóia, conforme era sugerido pela legenda do mapa geológico 
do Estado de São Paulo. 

Uma das melhores caracterizações dos pacotes 
Pirambóia-Botucatu foi feita por Washburne (1930 apud Soares, 
1975), designando-os, em sua monografia sobre petróleo no Esta
do de São Paulo, de Arenito Botucatu stricto sensu ao pacote supe
rior de arenitos eólicos, e de Arenito Pirambóia ao pacote inferior de 
arenitos fluviais 

Maack ( 194 7) chamou a presente unidade estratigráfica de Are
nito São Bento Inferior ou Botucatu, considerando-a como corres
pondente a depósitos de ambientes desérticos em forma de dunas e 
escudos arenosos, bem como depósitos fluviais de depressões sem 
escoamento. A deposição eólica teria também condições de deposi
ção durante o período vulcânico Serra Geral. 

Beurlen ( 1956) registrou que, no sul do ex-Estado de Mato Gros
so, o Arenito Botucatu se apresentava sob a forma de ocorrências 
restritas, pouco espessas intercaladas nos basaltos. Biga relia & Sa
lamuni (1959). estudando os estratos cruzados Botucatu, concluí
ram que a circulação eólica se fazia de N a NNE em Minas Gerais e 
São Paulo, infletindo-se para 50 ou O no Paraná. Loczy (1966) ob
servou que o Arenito Botucatu consistia de arenitos eólicos comes
tratificações cruzadas, freqüentemente contendo intercalações de 
conglomerados fluviais Diretamente sobre essa unidade repousa-



ram rochas eruptivas Esse autor também assinalou que o Botucatu 
cobria a maior parte da Bacia do Paraná, estendendo-se ao Para
guai Oriental e ao nordeste da Argentina, com área total de mais 
de 1 .300.000 km2, constituindo-se numa das maiores deposições 
eólicas do mundo 

Barbosa (1966), estudando a Formação Pastos Bons (Bacia do 
Maranhão), interpretou-a como típica de ambiente desértico; repre
sentando "na bacia sedimentar do norte de Goiás e do sul doMara
nhão a extensão setentrional do vasto deserto da Bacia do Paraná 
(deserto Botucatu)" 

Oliveira & Mühlmann (1967), em suas observações sobre a geo
logia da Chapada dos Guimarães, descreveram a Formação Batuca
tu. 

Goncalves & Schneider ( 1 968) consideraram esta unidade co
mo formada por arenitos eólicos típicos, de cor vermelho-tijolo, bem 
classificados ao longo das lâminas de estratificacão, mal classifica
dos no conjunto, com estratificação cruzada eóÍica Níveis de silti
tos vermelhos, argilosos e estratificados são relatados, por esses 
autores, a NE de Tesouro (MT). Posteriormente, registraram Gon
çalves & Schneider ( 1970) que, na quase totalidade da área, a for
mação era constituída por arenitos eólicos típicos 

Bortoluzzi (1974) considerou a Formação Botucatu, no sul da 
Bacia do Paraná, proximidades de Santa Maria (RS), como constituí
da por duas unidades litológicas, geneticamente distintas: a inferior, 
com características fluviolacustres; e a superior correspondendo a 
sedimentação típica de ambiente desértico 

Mühlmann et alii (1974) descreveram esta unidade como um 
conjunto de arenitos vermelhos, finos a médios, com arenitos argi
losos na base. 

Monaco et alii (1974) correlacionaram a Formacão Botucatu 
com o Arenito Tacuarembó do Uruguai e Missiones do. Paraguai, as
sinalando que na Argentina a unidade tem a mesma designação 
adotada em nosso País. Também foi correlacionada ao arenito Sam
baíba, da Bacia do Parnaíba. 

Na Chapada dos Parecis, norte da Bacia do Paraná, Padilha et alii 
(1974) e Figueiredo et alii (1974) reconheceram arenitos eólicos, 
que incluíram, porém, na base da Formação Parecis. 

Ribeiro Filho et alii (1975) descreveram, na região entre o rio da 
Casca e as cabeceiras do Culuene a Formação Botucatu como cons
tituída por arenitos vermelhos com características de deposição em 
ambiente desértico Tais arenitos são o prolongamento, para norte, 
daqueles descritos anteriormente por Oliveira & Mühlmann ( 1967) 
na Chapada dos Guimarães 

Soares ( 197 5), em projeto de mapeamento sistemático no Esta
do de São Paulo, caracterizou a Formacão Botucatu ao fazer uma 
análise estratigráfica regional como unidade de sedimentos de am
biente desértico A Formação Pirambóia, sotoposta à Botucatu, foi 
interpretada como de ambiente fluvial. Soares (op cit ) relatou ain
da ser a Fo mação Botucatu constituída por arenitos de granulação 
fina a muito fina dominante, com estratificação cruzada de grande a 
médio porte, muito friáveis, às vezes silicificados, apresentando, na 
sua parte basal, corpos de arenitos conglomeráticos e conglomera
dos. Também observou que a característica fundamental dessa uni
dade é sua monótona sucessão de corpos cuneiformes de arenitos, 
com seleção regular a boa, litologias estas que ocorrem extensiva
mente no flanco leste e sul da bacia Os autores deste relatório con
sideraram a presente formação assim constituída: arenitos (litolo
gias predominantes) de cores vermelho-tijolo e róseas, finos a mé
dios, bem classificados ao longo das lâminas da estratificacão mal 
classificados no conjunto, com grãos subarredondados a ~rr~don
dados, portando estratificações cruzadas eólicas e plano-paralelas, 
pintas esbranquiçadas dispersas, friáveis quando não silicificados. 
Arenitos róseos aparecem subordinadamente. Estes são finos a mé
dios, com estratificação plano-paralela, bimodais 

1.2.2.13.2.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Botucatu constitui na Folha SD.21 a parte basal do 
Grupo São Bento, estando sua distribuição confinada apenas a duas 
áreas, de contidas expressões areais. A primeira área mostra-se 
através de uma faixa em forma de "U", com largura média de 
1 O km e extensão aproximada de 1 20 km, formando seus sedi
mentos junto com os da Formação Bauru a subunidade geomorfoló· 

gica Planalto da Casca (vide 2 - Geomorfologia), localizando-se 
nas porções NE da Folha SD.21-Z-C e NO da Folha SD.21-Z-D. Nes
ta última Folha mencionada registra-se nas nascentes do rio da Cas
ca e córrego Ponte Alta. Já na SD. 21-Z-C encontra-se acompa
nhando a borda NO da Bacia do Paraná transgredindo sobre as for
mações inferiores até à embasamento, e elaborando parte das es
carpas ocidentais da Chapada dos Guimarães. Têm-se ainda a con
siderar nesta Folha três locais com limites restritos e afetados !ec
tonicamente, situados nas calhas dos rios Quilombo e Casca, cujas 
delimitações foram em parte interpretativas. A segunda faixa de 
distribuição está compreendida na posição centro-sul da Folha 
SD.21-Z-D, com visualização de suas manifestações ao longo da 
serra das Parnaíbas, em direção NO-SE e ao norte da cidade de Po
xoréo, demonstrando seus contatos nítidos controles por falhamen
tos gravitacionais, configurando localmente a subunidade geomor
fológica Planalto dos Alcantilados (vide 2 - Geomorfologia) 

Northfleet, Medeiros e Mt.ihlmann ( 1969) informaram ter esta 
formação, no poço 2-SD-1-MT (São Domingos), sua maior espessu
ra em subsuperfície, abrangendo 505 m Segundo Gonçalves & 
Schneider ( 1 970) raramente as espessuras dos arenitos Botucatu 
ultrapassam 1 00 m em superfície e a maior espessura encontrada em sub
superfície foi na região de Taquari (MT), onde o poço 2-TQ-1-MT perfurou 
436 m de sedimentos desta formação Corrêa et a/ii 
( 1976) informaram que na borda norte da serra de Maracaju, próxi
mo ao sopé, atinge a unidade uma espessura de 160 m Nesta Fo
lha, a maior espessura medida no presente mapeamento foi de 
1 50 m, a oeste da cidade de Chapada dos Guimarães (Folha 
SD 21-Z-C) 

1 2 2.13 2 3 - Posição estratigráfica 

Esta unidade sedimentar para a Folha SD.21 apresenta contatos in
feriores, já comentados anteriormente, por meio de discordâncias 
erosivas ou localmente falhados, com o Grupo Cuiabá e as Forma
ções Furnas, Ponta Grossa, Aquidauana e Palerma Superiormente 
seu contato, de maior expressão, é com a Formação Bauru através 
de relações discordantes ou falhadas Esta última situação está 
bem desenvolvida na Folha SD.21-Z-D, na Falha Jaciara-Serra 
Grande e na Região Falhada das Parnaíbas (vide 1 3 2 4. 5 - Falha 
Jaciara - Serra Grande e 1.3 2.4.6 - Região Falhada das Parnaí
bas) e Folha SD.21-Z-C com a Falha Água Fria 

Sem superfície de discordância, e às vezes por falha, cantata 
com a sobreposta Formação Serra Geral. É interessante mencionar 
que na intersecção do rio Quilombo com a MT-020, nas imediações 
da fazenda Passagem do Mamão (SD.21-Z-C), constatou-se restri
to e delgado derrame de basalto, sobrepondo os arenitos Botucatu, 
ali silicificados. Por falta de expressão de mapeabilidade esta rela
ção de contato não é representada, ficando apenas contida no texto 
deste relatório. É recoberta de modo restrito pela Cobertura Detrito
Laterítica (TQdl), conforme observado na serra Dourada, Folha 
SD.21-Z-D. O tipo de contato desta unidade com a Formacão Serra 
Geral tem fornecido interrogações em virtude da existênci~ dos are
nitos intertrapeanos. 

Baseados nestas evidências, autores como Almeida ( 1 946) e 
Soares (1975) consideraram este contato interdigitado. Entretan
to, a maioria dos autores é unânime em admiti-lo como discordante, 
baseados em conceitos litológicos ou diferentes origens de cada 
formação, como Gonçalves & Schneider (1970) e Mühlmann et a/ii 
( 1974), entre outros. Aceitando-se que o final da deposição Botu
catu tenha coincidido com o início dos derrames da Formação Serra 
Geral, fato registrado comumente em outras áreas da bacia, através 
da presença de inúmeras lentes de arenitos intertrapeanos, sempre 
reportadas as porções basais das efusivas, os autores do presente 
mapeamento não consideram este contato como discordante, no 
sentido temporal Todavia não se exclui a possibilidade de contatos 
discordantes entre estas em outras áreas. 

A Formação j3otucatu não possui fósseis que permitam datá-la 
precisamente. As referências fundamentais são as determinações 
geocronológicas efetuadas nos basaltos da Formação Serra Geral. 
Segundo Cordani & Vandoros (1967), a maioria destas determina
ções radiométricas situa-se entre o Jurássico Superior e o Cretáceo 
Inferior. 
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Por algum tempo foi atribuída uma idade Triássica para esta uni
dade, baseada na fauna reptiliana encontrada nos estratos Santa 
Maria (RS) Os recentes serviços de mapeamento realizados pelo 
Projeto RADAMBRASIL naquela área evidenciaram estarem os sedi
mentos Santa Maria inclusos na Formação Rosário do Sul (unidade 
litoestratigráfica que possui correspondência com a Formacão Pi
rambóia, SP), situação já admitida por vários pesquisadores 'Foram 
comprovadas também relacões de contato concordantes entre os li
tótipos Rosários do Sul e B'otucatu, assim como interdigitações en
tre as Formações Botucatu e Serra Geral. A idade da Formação Ro
sário do Sul, em suas porções superiores, é colocada comprovada
mente (suporte paleontológico) no Triássico Superior Baseados 
nestas relações de contato e idade, pode-se postular para a área de 
Santa Maria (RS), que a sedimentação Botucatu já tivesse registros 
ao final do Triássico, bem como admitir a hipótese do início (?) do 
paroxismo vulcânico no período Triássico Superior-Jurássico Infe
rior, naquela borda da Bacia do Paraná Almeida ( 1946) e Leinz 
(1949), entre outros, já haviam registrado tal idade para o começo 
das lavas basálticas 

Gonçalves & Schneider ( 1970) admitiram um contato discor
dante erosivo da Formação Botucatu com a Formação Serra Geral, e 
atribuíram-lhe uma idade juracretácea, baseados na idade absoluta 
dos derrames básicos. 

Mühlmann et alii ( 197 4) atribuíram à Formação Botucatu, atra
vés das relações estratigráficas, idade juracretácea, situando-a ime
diatamente abaixo dos derrames basálticos do Cretáceo Inferior e 
acima da Formação Rosário do Sul (Membro Santa Maria), de idade 
triássica média a superior, formação esta que tem tegistro no sul da 
Bacia do Paraná. 

Com base naquelas relacões de contato entre as Formacões Pi
rambóia e Botucatu e no co~teúdo fossílífero da primeira é admitido 
por vários pesquisadores a possibilidade do início da sedimentacão 
Botucatu ao final do Ttiássico Superior. No presente mapeamento 
não se descarta esta hipótese, porém se adotou como idade mais 
provável para o desenvolvimento de sua deposição o intervalo entre 
o período Jurássico, atingindo talvez o Cretáceo Inferior 

1.2.2.13.2.4- Lítologias e estruturas 

Na Folha SD.21 Cuiabá, a Formação Botucatu morfologicamente 
está caracterizada por um relevo ondulado, com vales abertos, for
mando eJ<tensos chapadões arenosos, onde quebras de topografia e 
dissecações são mascaradas pela friabilidade de suas rochas. Este 
aspecto friável permite o desenvolvimento de um espesso solo are
noso, que mascara os contatos com outras formações e suporta 
uma vegetação homogênea, representada por um cerrado ralo. A 
drenagem que se desenvolve tem baixa freqüência. Sua espessura 
é considerável, justamente onde existem fortes dissecações, carac
terizando quebras positivas e negativas de relevo, que podem ser 
seguidas por longas distâncias. Quando as camadas localmente sãc 
mais resistentes à erosão podem constituir grandes áreas planas, 
com vales encravados, vegetação densa e drenagem com freqüên 
cia elevada 

Almeida ( 1948b) comentou serem bastante heterogêneos os 
sedimentos cretáceos, principalmente os arenitos, formando nos 
principais divisores do planalto basáltico morros tabulares, longas 
plataformas estruturais, com arestas suavizadas em perfis conve
xos. O relevo tende rapidamente para a suavização e o desenvolvi
mento de chapadões, sem afloramento de rochas. Notou ainda ser 
o Arenito Botucatu um sedimento muito homogêneo, equigranular, 
de composição química bastante simples e uniforme, mostrando 
acentuada tendência para se desfazer em extensos areais, quando 
não silicificados pelos derrames basálticos; se silificados mostram 
relevos mais acidentados nas faldas do planalto basáltico. 

Almeida ( 19 54) descreveu o Arenito Batuca tu, no Alto Ara
guaia, como apresentando aqueles caracteres que o tornaram in
confundíveis para toda a Bacia do Paraná, constituindo-se em sedi
mento de granulação fina a média, pobre em cimento, com grãos ro
lados pelo trabalho tlólico e mostrando nas poucas exposições típi
cas estratificações cruzadas de dunas. 

Para Beurlen (1956), no sul do ex-Estado de Mato Grosso o 
Arenito Botucatu consiste quase que exclusivamente de grãos 'de 
quartzo de granulação média, bem rolados e arredondados, com su-
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perfície lisa ou mesmo polida. Grãos de feldspato são muito raros e, 
na maioria das vezes, faltam completamente. 

Goncalves & Schneider ( 1968) descreveram a Formacão Botu
catu co'mo constituída de arenitos eólicos típicos, cor ~ermelho
tijolo, finos a médios, bem classificados ao longo das lâminas de es
tratificação, mal classificados no conjunto grãos arredondados a su
barredondados, pouco argilosos, estratificação cruzada eólica, friá
veis quando não silicificados e portando níveis sílticos avermelha
dos localmente. Gonçalves & Schneider (1970) observaram que as 
principais litologias encontradas para a formação na região centro
leste do ex-Estado de Mato Grosso seriam arenitos cor de tijolo, fi
nos a médios, mal classificados no conjunto, grãos subarredonda
dos a arredondados, pouco argilosos, estratificações cruzadas eóli
cas, friáveis quando não silicificados; arenitos róseos, pintalgados 
de branco, finos a médios, regularmente classificados, grãos maio
res arredondados, pouco argilosos, calcíferos, finamente estratifi
cados plano-paralelamente e arenitos arroxeados, grosseiros, con
glomeráticos, pouco argilosos, com grãos subarredondados, mal 
classificados, estratificados, friáveis. 

Para Schneider et alii ( 1 974), a Formação Batuca tu constitui-se 
de arenitos avermelhados, finos a médios, normalmente bimodais, 
friáveis, grãos foscos e geralmente bem arredondados Localmente, 
e com maior freqüência na parte basal, ocorrem arenitos com grãos 
angulosos, mal selecionados. 

Segundo Ribeiro Filho et alii ( 1 9 7 5), a Formação Batuca tu 
constitui-se essencialmente de arenitos vermelhos, friáveis, pouco 
argilosos, caulínicos, feldspáticos, geralmente médios a finos, 
grãos bem arredondados a subarredondados, esfericidade boa, se
leção má no conjunto, sendo boa ao longo das abundantes e exten
sas lâminas que seguem os planos de estratificações cruzadas 

Na área do presente mapeamento a Formação Botucatu é cons
tituída essencialmente de arenitos vermelhos, arroxeados, friáveis, 
geralmente finos a médios, pouco argilosos, regularmente classifi
cados, grãos bem arredondados, esfericidade boa, seleção má no 
conjunto, sendo boa ao longo das abundantes e extensas lâminas 
que seguem os planos de estratificações cruzadas eólicas, finamen
te estratificados plano-paralelamente. Os grãos de quartzo apresen
tam superfícies foscas (esburacadas) e é comum a existência de 
uma película ferruginosa envolvendo-os. Seus afloramentos geral
mente não apresentam boas exposições estando bastante alterados 
devido a caracterizada friabilidade de suas rochas Nas regiões mais 
acidentadas, entretanto, mostram bons afloramentos, através de 
escarpas íngremes As estruturas sedimentares mais conspícuas 
são as estratificações cruzadas eólicas e as laminações plano
paralelas. 

1 2 2.13.2.5 - Origem e ambiente de sedimentação 

A maioria dos estudiosos parece concordar para esta unidade com a 
evidência de uma típica sedimentação eólica, em clima árido, onde 
em suas porções basais imperaram condições fluviais/lacustres de 
deposição. 

Conforme observou Almeida (1946) encontravam-se ocasional
mente, além dos horizontes intercalados de arenitos, diques de are
nito, mais ou menos íngremes e curvados, silicificados. Estes mes
mos fenômenos, segundo Beurlen ( 1956) foram observados por 
Freyberg no Rio Grande do Sul e por Almeida & Barbosa no Estado 
de São Paulo, indicando que esta silicificação nos arenitos dos di
ques se tratava de areia ainda não consolidada para arenito, deposi
tada antes da efusão da lava e introduzida na lava ainda plástica. 

Para Maack ( 1 94 7), o Arenito Batuca tu seria caracterizado por 
depósitos desérticos em forma de dunas, escudos arenosos e sedi
mentos fluviais de depressão sem escoamento. 

Posteriormente, Almeida ( 19 54) formulou que o Arenito Batuca
tu é produto de grandes ergs de um ambiente desértico, onde as du
nas eram varridas por ventos que sopravam do norte. 

De acordo com Salamuni & Bigarrella (1967), a variação climáti
ca (semi-árido para árido) poderia ter ocorrido, principalmente, devi
do ao arrasamento das áreas elevadas a oeste que permitiram a pas
sagem dos ventos secos de uma célula de alta pressão, "originada 
nos mares jura cretáceos do Oeste do Continente Americano". 

Já Gonçalves & Schneider ( 1970) informaram que para o 
centro-oeste do ex-Estado de Mato Grosso, os sedimentos Batuca-



tu resultaram de deposição eólica, porém localmente, como no ex
tremo sudeste onde a mesma se espessava, surgiam arenitos com 
características de deposição subaquosa (fluviolacustriana) 

Para o sul da bacia Bortoluzzi (1974) relatou que aparentemente 
houve uma passagem gradual de um clima semi-árido para árido, 
quando então passou a imperar francamente a sedimentação eóli
ca. 

Muhlmann et alii (1974) e Schneider et alii (1974) notificaram 
para esta unidade, baseados nas características litológicas e sedi
mentares, deposição eólica em ambiente desértico, destacando-se 
localmente nas porções basais, depósitos de origem fluvial. 

Soares (1975), em estudo detalhado do Mesozóico de São Pau
lo, caracterizou a Formação Botucatu como sedimentos de ambien
te desértico e a sotoposta Formação Pirambóia como sedimentos 
de ambiente fluvial, além de descrever suas relacões de contato 
Baseados em inúmeras opiniões emitidas em trab.alhos anteriores 
bem como nas características litológicas e estruturas sedimentares' 
fornecidas pelas observações geológicas de superfície, os autore~ 
deste relatório aceitam para a unidade em questão, um ambiente de 
deposição em condições desérticas, sob um clima árido e semi
árido, com sedimentação tipicamente eólica nas porções mais supe
riores, mostrando nas partes basais depósitos com contribuicões 
fluviais · 

1.2 2.13 3 - Formação Serra Geral 

1.2 2 13 3 1 - Generalidades 

A denominação foi utilizada por White (1908), indicando como 
seção-tipo as exposições que ocorrem na serra Geral, ao longo da 
estrada Lauro Müller-São Joaquim, Santa Catarina Washburne 
( 1 931 apud Leinz, 1949) e Moraes Rego ( 1932 apud Leinz, 1 949) 
forneceram alguns pormenores sobre estas rochas no Estado de 
São Paulo. 

Almeida ( 1 946). no sul do ex-Estado de Mato Grosso (Mato 
Grosso do Sul) descreveu os derrames basálticos de serra de Mara
caju, onde os mesmos apresentavam espessuras variáveis e se in
tercalavam com delgadas camadas de arenitos. 

Leinz (1949), estudando os derrames no sul de Santa Catarina e 
nordeste do Rio Grande do Sul, verificou sua inclinação para a calha 
em que se aloja a alta bacia do rio Pelotas, correspondendo a ela, em 
parte, o suposto eixo tectônico Torres-Posadas, tendo ali se acu
mulado a maior espessura, àquela época conhecida, dos derrames 
basálticos. 

Almeida ( 1 9 56) observou claramente no Triângulo Mineiro e no 
sul de Goiás, onde a borda dos derrames tinha somente alguns me
tros de espessura, que no reverso da cuesta recuada de sua fronte, 
os vales expunham 1 00 m ou mais de basaltos 

Segundo Beurlen (1956) o derrame basáltico, em seu aspecto li
tológico geral, ao sul do ex-Estado de Mato Grosso, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, etc., é perfeitamente concordante Buerlen (op 
cit.) não teve dúvida no tocante a correlação estratigráfica da se
qüência basáltica "sul mato-grossense" com aquelas do Sul do 
País, devido a continuidade geográfica dos derrames basálticos 
através da Bacia do Paraná. 

Almeida ( 1958) verificou o prolongamento do derrame basálti
co, coroando a cuesta de Campo Grande para norte, mas que se in
terrompe nas nascentes do rio Camapuã, um dos formadores do rio 
Coxim. De tal modo, fato excepcional às bordas do planalto basálti
co, que os sedimentos da Série Bauru repousam diretamente sobre 
o Arenito Botucatu infrabasáltico. 

Para Loczy ( 1966). o desnível gradual do trapp basáltico para 
oeste, na serra Geral, não teve origem devido a estrutura monoclinal 
regional e sim devido a uma sucessão de falhas en échelon. Afirmou 
aihda que a direção estrutural de falhamentos da serra Geral é dife
rente das direções dos sedimentos gondwânicos (NNO-SSE). sendo 
mais ou menos paralela à cuesta do Oceano Atlântico e à direcão 
geral das rochas do embasamento cristalino. · 

Sob a denominação de Basaltos de Tapirapuã, Hennies ( 1966) 
verificou a ocorrência de basaltos correlacionáveis ao vulcanismo 
básico que afetou toda a Bacia do Paraná. Segundo Hennies (op. cit.) 
os derrames basálticos seriam prolongados até a Bacia Amazônica, 
no vale do rio Arinos. 

Leinz et alii (1966) estudaram o comportamento espacial do 
trapp basáltico da Bacia do Paraná, informando que as últimas in
vestigações geocronológicas atribuíam àquelas efusivas idade eo
cretácea, ao mesmo tempo apresentaram dados sobre espessura, 
volume, estrutura e variação na composição dos derrames basálti
cos. 

Para Vieira ( 1968) a Formação Serra Geral é constituída por ex
tensos derrames basálticos com intercalações arenosas subordina
das. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann ( 1 969) consideraram a For
mação Serra Geral constituída por uma sucessão de lavas basálti
cas toleíticas e arenitos intercalados subordinados. 

Segundo Gonçalves & Schneider ( 1970), a Formação Serra Ge
ral é caracterizada por basaltos cinza-escuro, com granulação fina a 
afanítica, por vezes amigdaloidal, fraturas irregulares a subconchoi
dais, muito consistentes e com intercalações lenticulares e peque
nos diques de arenitos. 

O vulcanismo basáltico que afetou a Bacia do Paraná, no Cretá
ceo Inferior, segundo Minioli, Ponçano & Oliveira (1971) estendeu
se além dos limites desta bacia, ligando-se praticamente através 
dos diques do Planalto Brasil Central, com o vulcanismo que ocorreu 
nas bacias do Maranhão e do Amazonas. 

Para Schneider et alii ( 1974), a Formação Serra Geral compreen
dia a sequência de derrames de lavas basálticas, com intercalações 
de lentes e camadas arenosas que capeiam as formações gondwâ
nicas da Bacia do Paraná. 

Corrêa et alii (1976) informaram que esta unidade compreendia 
os derrames basálticos da Bacia do Paraná, aos quais se intercala
vam lentes mais ou menos extensas, de arenitos eólicos, agora sili
cificados, freqüentemente compactos e com melhor seleção e ar
redondamento dos grãos. 

Recentemente Cordani, Sartori e Kawashita ( 1 980) notificaram 
que os derrames de lavas da Bacia do Paraná possuíam descrições 
de forma generalizada no âmbito petrográfico, classificando-os co
mo basaltos, embora comportando tipos diferenciados 

Os autores deste relatório caracterizam a Formação Serra Geral 
como constituída por basaltos cinza-escuro, de granulometria fina a 
afanítica, localmente apresentando níveis de arenitos intertrapea
nos, ocorrendo em extensão restrita na área trabalhada, mostrando 
tipos amigdalóides no topo 

1.2 2 13.3.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Serra Geral, que representa a parte superior do Grupo 
São Bento. tem ocorrência bastante localizada constituindo-se 
na unidade de menor expressão areal da Bacia do Paraná, na Folha 
em pauta. Sua distribuição geográfica na Folha SD.21-Z-C mostra 
dois locais aflorantes, situados ao norte da cidade de Chapada dos 
Guimarães, respectivamente na fazenda Passagem do Mamão, nas 
margens do rio Quilombo e a 6 km ao sul da localidade de Água Fria, 
no cruzamento da MT-020 com o córrego Estiva. A primeira exposi
ção não mostra seus traços no mapa geológico em anexo, devido a 
pouca expressão de mapeabilidade de seu recobrimento. Volta a 
expor-se nas porções noroeste e centro-sul do mosaico SD.21-Z-D, 
entre as cidades de Dom Aquino e Poxoréo, em forma de corpos ta
bulares e alongados, com direção predominantemente NS, partici
pando do acidente geográfico serra das Parnaíbas As maiores es
pessuras encontradas no presente mapeamento situam-se a NE da 
cidade de Dom Aqui no, onde mediram-se possanças entre 40-50 m. 

Santos & Freitas ( 1979) relataram que a maior espessura en
contrada de basalto na Folha SD 21 atinge 50 m e está localizada 
entre as cidades de Dom Aquino e Poxoréo (mosaico SD.21-Z-D). 

Almeida ( 1 946) constatou, no sul do atual Estado do Mato Gros
so do Sul, uma espessura máxima de 1 90 m, verificada para um só 
pacote de derrames, sem intercalações arenosas aparentes. 

Para Leinz ( 1 949), os maiores derrames basãlticos estariam lo
calizados no nordeste do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Cata
rina, onde constatou numa pilha de 13 derrames, na seção Tainhas 
a Três Forquilhas, cerca de 1.025 m de lava basáltica. 

Segundo Gonçalves & Schneider ( 1 968), na região de Tesouro e 
Batovi, as espessuras dos basaltos não ultrapassavam 1 O m, e a NE 
de Guiratinga alcançavam possanças da ordem de 30 m. Gonçalves 
& Schneider ( 1970) afirmaram que as espessuras máximas de ba-
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saltos no centro-leste de Mato Grosso foram encontradas nas proxi
midades de Taquari, onde o poço 2-TQ-1-MT perfurou 68 m desta 
formação. 

Para Schneider et alíi { 197 4) a maior espessura medida em sub
superfície na Formação Serra Geral foi de 1 . 529 m no poço 2-PE-1-
SP (Presidente Epitácio, SP). 

1.2.2 13.3.3 - Posição estratigráfica 

Na Folha SD 21 Cuiabá a Formação Serra Geral contacta sem dis
cordância com a sotoposta Formação Botucatu. Superiormente o 
contato é discordante com a Formação Bauru. A maioria dos estu
diosos que se dedicaram ao estudo çjos basaltos chegou à conclu
são de que a maior extrusão de derrames provavelmente ocorreu 
durante o Jurássico ou Cretáceo Inferior. 

Para Du Toit ( 1939 apud Leinz, 1949), a idade jurássica seria a 
mais provável. 

Já para Almeida (1946), as lavas basálticas que constituíam o 
grande planalto do rio Paraná fariam parte da Série São Bento, de 
ampla distribuição no sul do Brasil. A parte superior desta, constituí
da pelas lavas, era atribuída uma idade triássica superior (Rético), 
ou jurássica inferior (Liássico). 

Leinz (1949) comentou que no fim do Triássico (Rético) ou no 
Jurássico, o sul do Brasil e os países adjacentes foram atingidos por 
extensas atividades vulcânicas, produzindo vastos derrames e in
trusões sob a forma de sills e diques. 

Para Loczy ( 1 966). possivelmente durante o Jurássico ou Cretá
ceo Inferior, seguiu-se a maior extrusão de derrames de lava do 
mundo. 

Hennies ( 1966) correlacionou os Basaltos Tapirapuã com o vul
canismo que afetou toda a Bacia do Paraná, baseado nas datações 
geocronológicas efetuadas pelo método K/Ar, admitindo uma idade 
cretácea inferior 

Cordani & Vandoros (1967), através de medidas radiométricas, 
indicaram que a idade principal deste vulcanismo estaria no Cretá
ceo Inferior ( 120 a 130 MA), porém com derrames inciais no Jurás
sico Inferior. 

Northfleet, Medeiros e MLihlmann ( 1969), Gonçalves & Schnei 
der ( 1968 e 1970). Schneider et alii ( 1974). Mühlmann et alii 
(1974) e Corrêa et alii ( 1976) concordaram plenamente com a ida
de atribuída por Cordani & Vandoros (1967). 

Vieira (1968) relatou que datações geocronológicas recentes ti
nham determinado para os basaltos e diabásios dessa formação 
uma idade absoluta em torno de 130 MA, o que a colocaria no Cre
táceo Inferior. 

Minioli, Ponçano e Oliveira (1971) efetuaram datações radiomé
tricas K/Ar e obtiveram valores entre 112,3 a 125,7 MA para as ro
chas desta unidade, o que as colocariam no Cretáceo Inferior 

Recentemente, Teixeira (1980) realizO'U através do método 
Rb/Sr algumas datações radiométricas e, ao compará-las com as 
idades K/Ar preexistentes, definiu uma época em torno de 130 MA 
para o ápice desta atividade magmática. 

Os autores deste relatório, baseados na vastíssima literatura 
geológica que abarca o problema, aceitam a idade jurocretácea para 
estas efusivas básicas. Admitem ainda sua correlação com a For
mação Tapirapuã respaldados na proximidade regional e dados geo
cronológicos existentes em trabalhos técnicos predecessores. 

1.2.2.13.3.4 - Litologias e estruturas 

Nesta Folha ao milionésimo, a Formação Serra Geral é de pequena 
extensão e, na imagem de radar, é facilmente reconhecida devido 
as suas características texturais serem contrastantes com a Forma
ção Botucatu. Estes basaltos, quando alterados, formam um solo 
avermelhado típico, onde se desenvolve uma vegetação de médio 
porte, tipo mata. Seu contato com a Formação Botucatu é bem níti
do, caracterizado pela quebra negativa de relevo. Suas restritas ex
posições são incluídas nas subunidades geomorfológicas Planalto 
da Casca e Planalto dos Alcantilados (vide 2 - Geomorfologia). 

Almeida (1946) relatou que os basaltos do Planalto de Maracaju 
se caracterizavam, ao microscópio, pela associação de plagioclásio 
cálcico, Am geral labradorita, a um e por vezes dois clinopiroxênios 
{augita e pigeonita). · 
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Para Goncalves & Schneider ( 1970). a Formacão Serra Geral se
ria constituída de basaltos cinza-escuro com gra~ulação fina a afa
nítica, por vezes amigdalóide, fratura irregular a subconchoidal, 
muito consistentes e com intercalações lenticulares e pequenos di
ques de arenito. 

Segundo Schneider et alii (1974). a formação consiste em lavas 
basálticas toleíticas, de textura afanítica, coloração cinza a negra, 
amigdalóides no topo dos derrames e com grande desenvolvimento 
de juntas verticais e horizontais 

Os autores deste relatório admitem as rochas desta formação 
constituídas por basaltos que macroscopicamente apresentam as 
seguintes características: cor cinza-esverdeado a preta, quando al
terado, marrom, maciço, isotrópico, aspecto homogêneo com varie
dades amigdalóides constantemente presentes no topo. A granula
ção varia de fina a fanítica, com composição mineralógica represen
tada basicamente por plagioclásio, piroxênio e/ou anfibólio e mais 
raramente biotita (?), com pontuações aleatórias de óxido de ferro 
como acessórios. Não foram constatados tipos como gabros e dia
básios. 

1.2.2.13.3.5 - Origem 

A grande maioria dos estudiosos parece concordar que estas rochas 
são provenientes de vulcanismo fissura! de caráter básico, em am
biente continental. 

Leinz ( 1949) relatou que houve um hiato na sedimentação do 
Arenito Botucatu, antes do vulcanismo, com reativação desta depo
sição durante as efusões basálticas. 

Já Beurlen ( 1 9 56) mencionou que as grandes efusões basálticas 
são mais ou menos contemporâneas, devido a um tectonismo de 
distensão que produziu grandes fendas abertas, possibilitando as
sim a saída destas lavas 

Vieira ( 1968) relatou que essas rochas provinham em sua por
ção ígnea de vulcanismo básico de fissuras, não explosivo, e na sua 
porção sedimentar (intertrapes). onde é eólica e parte subaquosa, 
ambas seriam continentais. 

Gonçalves & Schneider (1970) admitiram-na como produto de 
vulcanismo fissura! 

Minioli, Ponçano e Oliveira ( 1971) comentaram que o vulcanis
mo no Cretáceo Inferior que afetou a Bacia do Paraná estendeu-se 
mais além dos limites desta, ligando-se praticamente através dos di
ques do Planalto Central, com o vulcanismo que ocorre nas Bacias 
do Maranhão e Amazonas. Tal correlação dá origem ao que possi
velmente é um grande ciclo vulcânico, indubitavelmente ligado a 
processos infracrustais de escala continental, de caráter essencial
mente anorogênico e com continuidade temporal na era mesozóica. 

Segundo Mühlmann et alii ( 1974), a Formação Serra Geral é re
sultado do intenso magmatismo de fissura, iniciado quando ainda 
perduravam as condições desérticas de sedimentação da Formação 
Botucatu. 

Recentemente, Corrêa et alii (1976) afirmaram que todos os au
tores que estudaram os basaltos são unânimes em admiti-los como 
resultado de vulcanismo fissura!, de caráter básico. 

Os autores do presente relatório admitem para estas rochas efu
sivas uma origem ligada a um intenso vulcanismo fissura!, de cará
ter "eminentemente básico". 

Torna-se necessário mencionar os resultados interpretativos 
magnéticos, emitidos no projeto geofísico desenvolvido pela LASA 
- Engenharia e Prospecções S.A ( 1977), devido a recobrirem a 
parte meridional da Folha SD.21-Z-D e consideráveis extensões da 
borda da Bacia do Paraná na Folha SE.21 Corumbá. Os dados deste 
projeto mostravam grandes falhas magnéticas, orientadas entre 
N 1 5°-50 o E, coincidindo com falhas geológicas por vezes mapea
das ou visíveis nas fotografias aéreas, provocando algumas anoma
lias de grau linear elevado. Estas anomalias foram atribuídas em par
te, segundo observações do projeto acima, a diques de diabásio, 
orientados paralelamente à direção predominante do sistema de fa
lhas regionais, coincidentes na região mapeada, com a direção da 
foliação do Grupo Cuiabá. Tal fato, se confirmado em subsuperffcie, 
iria atestar a presença de vulcanismo básico fissura I em forma de di
ques extensos nesta borda, ligados possivelmente ao Magmatismo 
Serra Geral (?!), tipo de ocorrência tão comum em outras áreas da 
bacia. Estas suposições chocam-se com o transcrito por Northfleet, 



Medeiros e Muhlmann (1969), que admitiram a não existência de 
intrusivas associadas ao longo dos planos de fraqueza, no seu "Sis
tema de Falhas do Centro-Leste de Mato Grosso", embora em áreas 
adjacentes houvesse notícias de remanescentes de basaltos e algu
mas soleiras em superfície e subsuperfície. 

1 2.2.14- FormaçãoTapirapuã 

1 2.2 14.1 - Generalidades 

Os eventos magmáticos mesozóicos de composição básica e de 
grandes extensões nas Bacias do Paraná e do Maranhão têm sua 
presença marcante também no centro-sul do Estado de Mato Gros
so sob a forma de derrames Estes derrames vulcânicos básicos que 
ocorreram na Folha SD.21 Cuiabá são responsáveis pelo marcante 
relevo da serra de Tapirapuã. As rochas que ali ocorrem foram pri
meiramente citadas nos trabalhos de Evans (1894), que relatou a 
existência do basalto grosseiro, aproximando-se de um dolerito. 
Nesta região, Evans (op cit ) não encontrou evidências para "posi
cionamento destas rochas, referindo-se, no entanto, que provavel
mente são mais novas que as litologias de Matto Shales. 

Leme ( 1 911), recompondo as anotações legadas por Cícero 
Campos, citou a ocorrência de derrames de diabásios na serra Tapi
rapuã e uma constante alternância de arenito e diabásio a partir de 
Chico Antônio. 

Oliveira ( 191 5) reportou a ocorrência na serra de Tapirapuã de 
um lençol de rocha eruptiva do tipo diabásio porfirítico, com uma es
pessura de 1 80 m. Afirmou ainda que esta rocha vulcânica é seme
lhante à existente na Bacia do Paraná, sendo muito rica em diácla
ses, responsáveis pela formação de blocos que muitas vezes 
assemelham-se a ciclópicos 

Almeida ( 1964) relatou que a serra de Tapirapuã é constituída 
por derrames basálticos, com uma leve inclinação para norte ou rio
roeste, tendo sua maior espessura na parte sul com 31 O m e de
cresce para nordeste reduzindo-se a uns 35 m no vale do rio Santa
na Admitiu para estas rochas ígneas uma provável idade triássica, 
tendo em vista a imensa extensão do vulcanismo que ocorreu neste 
período no País 

Vieira ( 196 5b) descreveu extensos derrames basálticos na serra 
de Tapirapuã, com espessuras variando de 30 m a norte de Dia
mantino, a 31 O m medidos entre Afonso e Nova Olímpia Classifi
cou esta rocha como sendo um basalto de cor negra, granulacão 
muito fina e correlacionou-a com os basaltos da Formacão Serra Ge-
ral da Bacia do Paraná · 

Hennies (1966) relatou que os derrames basálticos da serra de 
Tapirapuã são superiores àqueles inicialmente observados visto 
atingirem o vale do rio Arinos, mais precisamente na região' da fa
zenda São João Nos formadores do rio Preto, afluente da margem 
esquerda do rio Arinos, foi observada uma espessura de 50 m para 
estes derrames 

Minioli, Ponçano e Oliveira ( 1971) relataram que através de data
ções geocronológicas foi possível confirmar as suspeitas de que o 
vulcanismo básico mesozóico abrangeu uma área além dos limites 
atuais da Bacia do Paraná Os dados analíticos por eles observados 
em várias amostras, inclusive em dois basaltos da serra de Tapira
puã e outros da Bacia do Maranhão e das regiões do Nordeste brasi
leiro, levaram-lhes a supor que os eventos vulcânicos ocorridos no 
Cretáceo Inferior seriam realmente de escala continental. 

Corrêa & Couto (1972) foram os primeiros geólogos a denomi
narem de Formação Tapirapuã aos basaltos tipo toleítico que ocor
rem em Arenápolis, na serra homônima, e citaram que a norte de 
Nortelândia estes derrames possuem uma espessura estimada em 
100m. 

Almeida, Melo e Friaça ( 1972) também denominaram de Forma
ção Tapirapuã aos derrames basálticos que ocorrem ao norte das 
sedes dos municípios de Barra do Bugres, Nortelândia e Alto Para
guai, classificando-os como basalto andesítico 

Figueiredo et a/ii ( 197 4) descreveram que a Formação Tapirapuã 
é formada por rochas de granulação muito fina, de cor cinza
chumbo, classificadas como basalto, que nas cabeceiras do rio An
gelim mostram-se ricas em amígdalas de 2 em. Este derrame possui 
uma espessura variando de 1 5 a 70 m, valores estes encontrados 
respectivamente no salto das Nuvens e cabeceira do rio Angelim, 

evidenciando um gradativo adelgaçamento da unidade de leste para 
oeste 

Padilha et alii ( 197 4) relataram a ocorrência de rochas básicas 
na quadrícula SD 21-X-D-VI, ao longo do rio Jatobá a norte e a sul 
da localidade de Barbudinho. Classificaram-na como sendo diabásio 
e rochas alteradas de aspecto brechóide, as quais foram correlacio
nadas com o Grupo I porá de Guimarães, Glaser e Marques ( 1968), 
mas não descartaram a possibilidade de correlação destas rochas 
com o derrame basáltico da Bacia do Paraná 

Ribeiro Filho et alii ( 197 5), por ocasião do levantamento geológi
co realizado na área do Projeto Serra Azul, fizeram referência à 
ocorrência de metamorfismo de contato decorrente do vulcanismo 
básico sobre as rochas da Formação Diamantino, na região de Are
nápolis. Neste local mediram uma espessura de 70 m de derrames 
básicos constituídos por diabásios finos a médios de composicão 
toleítica e basaltos amigdaloidais · 

Santos et alii ( 1979), trabalhando na Folha SD 20 Guaporé loca
lizada a oeste da Folha em pauta, citaram a ocorrência de rochas bá
sicas denominadas formalmente de Basalto Anari, o qual marca a 
presença do Ciclo Vulcânico Mesozóico na porção ocidental da re
gião Centro-Oeste brasileira. 

Neste relatório adotou-se a denominação da Formação Tapira· 
puã de Corrêa & Couto (1972) para os derrames básicos que ocor
rem na serra homônima e para os escassos afloramentos de basalto 
encontrados por Hennies ( 1 966) na região da fazenda São João. 
Entretanto, é importante acrescentar que as diversas intercalacões 
de basaltos, conglomerados e arenitos feldspáticos (verdadeira's in
tertrapes), encontrados nas imediações do rio Sepotuba (rodovia 
estadual MT-358), indicaram uma relação entre o topo dos derra
mes da Formação Tapirapuã e a base da seqi.Jência sedimentar do 
Grupo Parecis, permitindo concluir que os basaltos da serra de Tapi
rapuã, provavelmente, devem constituir as últimas manifestações 
do grande vulcanismo fissura! que atuou no Brasil, principalmente 
na Bacia do Paraná, onde constituem a Formacão Serra Geral Por 
outro lado, não se descarta a possibilidade de· que corpos básicos 
(basaltos) encontrados no rio Jatobá, nas terras da fazenda Três 
Corações (Folha SD 21-X-D), ainda estejam ligados àquele evento, 
bem como também os corpos kimberlíticos existentes ao longo do 
rio Batovi localizados no extremo sudeste da Folha SD 21-X-D 

1.2.2.14 2 - Distribuição na área 

Os derrames básicos do Mesozóico na Folha em estudo distribuem
se totalmente na serra de Tapirapuã e em pequena faixa ao longo do 
rio que corta terras da fazenda São João Na primeira, mais impor
tante, seus derrames elaboraram uma feição geomórfica com as
pecto "cuestiforme" com frente voltada para sul. Apresenta dire
ção geral NE-SO, limitada entre o Salto das Nuvens e poucos quilô
metros a norte de Nortelândia (Folhas SD 21-Y-B e SD 21-Z-A), co
brindo uma extensão aproximada de 11 5 km por 1 O a 20 de largu
ra. Com relação à segunda distribuição apenas de ocorrência bas
tante restrita, constituem pequenas manchas de terras roxas em 
meio a solos arenosos ou mesmo afloramentos de basaltos altera
dos ao longo de pequena drenagem, que corta terras da fazenda 
São João. 

Litologicamente, os basaltos da Tapirapuã apresentam-se bas
tante homogêneos, cor cinza-chumbo, de natureza toleítica, granu
lometria fina e ocasionalmente mais grosseira quando assume cará
ter de diabásios, em conseqüência de resfriamento mais lento. Suas 
melhores exposições ocorrem na subida da serra homônima (rodo
via estadual MT-358), onde registra a maior espessura com valor 
próximo de 240 m. Nesta região, os derrames apresentam ligeira 
inclinação para norte como bem atesta o relevo tabular no topo da 
serra, onde o sistema de drenagem busca as águas do rio Sepotuba 
(Fig. 1.17). Como feições estruturais são comuns disjunções colu
nares, provocadas pelo resfriamento da lava, bem como estruturas 
amigdaloidais que atestam o caráter extrusivo da rocha. 

1.2 2.14.3 - Posição estratigráfica 

Estratigraficamente, a Formação Tapirapuã está sobreposta ao Gru
po São Bento e sotoposta à Formação Salto das Nuvens. Também 
seus derrames basálticos repousam sobre as Formações Sepotuba 
e Diamantino, evidenciando uma discordância litológica, observada 
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em toda a borda sul da serra de Tapirapuã, onde os basaltos reco
brem os siltitos da Formação Sepotuba, principalmente ao longo da 
rodovia MT-350 no trecho compreendido entre os povoados de No
va Olímpia e Progresso e na borda ocidental da serra, nos domínios 
da fazenda Paraná Os derrames básicos sobre os arenitos arcosea
nos de granulação fina da Formação Diamantino foram observados 
a noroeste do povoado de Arenápolis, na rodovia MT-160, quando 
esta transpõe a serra de Tapirapuã Concernente à Formação Salto 
das Nuvens, os dados observados permitiram a conclusão de que o 
início da deposição destes sedimentos foi sincrônico com o final do 
vulcanismo básico da Formação Tapirapuã Tal suposição está cal
cada na descoberta de intertrapeamento entre estas unidades, ob
servado em um corte da rodovia MT-358, perto do córrego Russo, 
afluente da margem esquerda do rio Sepotuba 

1.2.2.14 4 - Geocronologia 

Do magmatismo básico relacionado ao Mesozóico são conhecidas 
datações geocronológicas pelo método K/Ar nos trabalhos de Hama 
( 1 97 6 apud Tassinari, 1 981) e Minioli, Ponçano e Oliveira ( 1971), 
cujos resultados analíticos encontram-se na Tabela 1.XXV. Des-

tas amostras, três estão relacionadas à Formação Tapirapuã, com 
idades de 123 ± 13 MA, 1 26 ± 4 MA e 112 ± 4 MA, possuindo 
boa concordância entre si e interpretadas como próximas da época 
de sua formação. Por outro lado, uma quarta amostra localizada na 
região de Água Fria e relacionada à Formação Serra Geral, da Bacia 
do Paraná, apresentou uma idade pouco mais antiga, com valor de 
1 52 ± 9 MA, em relação àquelas obtidas para os basaltos dP. Tapi
rapuã Com relação a esta diferença de idades convém salientar que 
Mel fi ( 1967) estudou a possibilidade de existência de um zonea
mento das idades obtidas para os basaltos da Bacia do Paraná, mos
trando que há uma certa tendência de aumento nos valores das ida
des de leste para oeste, correspondendo assim às i9ades mais anti
gas do vulcanismo básico do que aquelas obtidas para os basaltos 
da Formação Serra Geral. 

Esta grande atividade ígnea básica já fora observada por Amaral 
et alii ( 1966), Me Dougall & Ruegg ( 1 966). Melfi (1967) e Minioli, 
Ponçano e Oliveira (1971 ), em escala continental, encaixando-a 
perfeitamente no modelo da grande reativação mesozóica, que afe
tou a Plataforma Sul-Americana 

TABELA 1 XXV 
Dados analíticos K/Ar em rochas da Formação Tapirapuã 

. N o de campo 
Folha 

Litologia 11 :250 0001 N' lab Material 

57 WP-20 SD21-Y-B Basalto 3123 Rocha total 
58 Tapirapuã 1 SD 21-Y-B Basalto 127 Rocha total 
59 Tapirapuã 2 SD 21-Y-B Basalto 129 Rocha total 

* Numeras seqUenciais, plotados na Figura 1 3 
Referências: 2 - Hama 11976 apud Tassinari, 1981); 3 - Minioli, Ponçano e Oliveira 119711 

1 2 2 1 4 5 - Petrografia 

Macroscopicamente, são rochas de coloração cinza-escuro, mos
trando por vezes tons pretos e esverdeados. São isotrópicas, granu
lação fina, mostrando em alguns casos dispersas pontuações mé
dias, preenchendo cavidades A rocha constitui-se essencialmente 
por plagioclásio e máficos Ao microscópio, exibe textura intergra
nular hipidiomórfica, com relações de forte tendência subofítica, 
constituindo-se essencialmente por ripas subédricas a anédricas de 
plagioclásio e, mais raramente, por cristais tabulares, seguidos de 
clinopiroxênio e vidro. Massas de opacos constituem-se no principal 
acessório; apatita, epídoto, quartzo e álcali-feldspatos são raros. 
Clorofeíta, bowlingita e clorita são produtos das alterações máficas 
(clinopiroxênio/olivina) (Tabela 1 .XXVI) 

O plagioclásio é labradorita com 60% a 70% An e apresenta-se 
constantemente maclado segundo a lei da Albita e Albita-Carlsbad. 
Pode constituir-se em microfenocristais, particularmente os de for
mas tabulares, por vezes zonados. Ocupando os interstícios inter 
granulares do plagioclásio crescem grãos anédricos de piroxênio 
que também ocorrem parcial ou totalmente englobando o plagioclá
sio; o piroxênio está representado por pigeonita ou augita, podendo 
conter inclusões schiller. Ainda em complemento, ocorre com am
pla distribuição nos interstícios intergranulares do plagioclásio e pi
roxênio material vítreo de coloração castanha, por vezes em forma 
de "espinha de peixe" (textura esqueletal) 

Na amostra 592/EG-05/MR-AM/96/SD.21-Y-B, observam-se 
nos intervalos intergranulares do plagioclásio e piroxênio, em parti
cular nas bordas dos cristais de plagioclásio, desenvolvimento de 
massa felsofírica, com produção de intercrescimento simplectítico, 
e formação por vezes de textura micrográfica e esferulítica Tais fei
ções advêm de resíduos magmáticos tardios, que um pouco antes 
de cristalizar-se começaram a corroer os bordos do plagioclásio 
pretérito; entretanto, este fenômeno foi sustado por uma cristaliza
ção muito rápida, que deflagrou com configurações eutéticas e in
terrompimento do processo metassomático É notável a presença 
de finíssimas agulhas euédricas imersas nas massas felsofíricas, as 
quais não ocorrem inclusas em plagioclásio granular ou piroxênio; 
notam-se ainda nesta amostra duas distintas granulações de plagio
clásio, uma média e outra fina, onde a última pode possuir relação 
ofítica. Em algumas amostras, observam-se pontuações de serpen
tina e clorofeíta, normalmente em cavidades e pequenas fraturas. O 
quartzo ocorre como participante da massa felsofírica intercrescido 
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%K Ar:t~l cc~TP I x 10-6 %Aratm Idade IMAI Ref 

0,371 188,7 79,0 123 + 13 2 
0,412 214,0 41,6 126 + 4 3 
0,567 267,0 27,7 112 ~ 4 3 

TA BELA 1 XXVI 
Mineralogia Basaltos (Formação Tapirapuã) 

Basalto toleftico 

Plagioclásio X X 

~La~b~ra~d~o~ri~ta~--------~~X·--+-~--+-~--+-~X~-+~X~-4~x~ ___ 
Clinopiroxênio X X X X X X 

Serpentina X? X X? 

Quartzo X 
Álcali-feldspato X 
Vidro X X 18 
Opacos X X X X 
Óxido de ferro X X X X 
Clorofeíta X X X 
Clorita X X 
Apatita X 
Epldoto X 
Bowlingita X 
Zeolita X 

X - Sem percentagem determinada • Diabásio 

em feldspatos e distribuído granularmente (vide Tab. 1.XXVI). 05 
basaltos e diabásios que constituem a Formação Tapirapuã repre
sentam tipos toleíticos, Turner & Verhooger ( 1961 '). os quais 
caracterizam-se petrograficamente por consistir dr labradorita, 
pigeonita/augita, vidro, ausência de olivina ou, raramente, compre
sença de clorofeíta e zeolitas, além de resíduos tardios (quartzo
feldspato alcalino). 

1.2.2.15 - Grupo Parecis 

1 . 2 2 1 5 1 - Generalidades 

As primeiras citações de que se tem notícia sobre o Planalto dos Pa
recis devem-se a D'Orbigny (apud Derby, 1 89 5) em viagens realiza
das no Brasil e Uruguai em 1828, com relatório publicado em Paris 
no ano de 1 B42. 

Derby (1895) referindo-se sobre a serra dos Parecis deu uma 
idéia de seu relevo, esclarecendo que o mesmo seria formado por 



camadas horizontais, fracamente onduladas. Adiantou ainda a im
possibilidade de D'Orbigny referir-se sobre a idade carbonífera das 
Camadas Parecis, devido à falta de maiores dados, já que este pos
suía. somente correlações litológicas com rochas semelhantes ocor
rentes na distante Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia 

Vogel ( 1893 apud Hennies, 1966) "foi o primeiro a tecer consi
derações sobre coberturas arenosas de idade secundária ou terciá
ria, ocorrentes além das nascentes do rio Batovi" 

Evans ( 1 894) teceu considerações sobre a morfologia, repre
sentada pela serra dos Parecis, pouco adiantando sobre a litologia e 
cronologia das rochas que sustentam tal feição geomorfológica. 

Leme ( 1911), estudando o material deixado por Cícero de Cam
pos, tragicamente falecido em 1909, no Estado de Mato Grosso, 
comentou que este, ao descer a serra dos Parecis em direcão ao va
le do Sepotuba, referiu-se à ocorrência de rochas areníti~as dando 
alguns aspectos de ordem petrográfica e estrutural. 

Couberam a Oliveira (1915). ao participar da Expedição Roosevelt
Rondon, realizada no Estado de Mato Grosso em 1 91 3 e 1914, as 
primeiras considerações detalhadas sobre a geologia, posiciona
mento estratigráfico e caracterizações litológicas do arenito Pare
eis. O autor descreveu: "o planalto dos Parecis é constituído de are
nito vermelho ou amarelo, com escasso cimento feldspathico, en
cerrando sempre numerosas concreções silicosas, entre as quais 
predominam as pederneiras Intercaladas na massa de arenito exis
tem camadas de argilla arenosa, cujos affloramentos estão frequen
temente encobertos por depósitos superficias. 

Esta série depositou-se depois dos derrames das rochas erupti
vas que formam a serra de Taperapoam É portanto, mais recente 
do que o arenito de Botucatu que se encontra frequentemente asso
ciado com essas rochas eruptivas Differe do arenito de Bauru pela 
ausência de cimento calcário e presença de nódulos de pederneiras. 

É portanto, uma série nova a ser intercalada no quadro das for
mações geológicas do Brasil" 

Moura ( 1934 apud Oliveira & Leonardos, 1 943) correlacionou 
arenitos ocorrentes no médio e alto Tapajós com o arenito Parecis 

Oliveira & Leonardos ( 1 943), baseados nos trabalhos de Oliveira 
( 191 5 e 1936), estabeleceram a correlação do arenito Parecis com 
os sedimentos da Formação Urucuia, apesar das diferenças litológi
cas salientadas por Oliveira (op cít.), e concluíram que tanto a For
mação Parecis como a Formação Urucuia serão em trabalhos mais 
detalhados desdobradas em duas novas formacões: a inferior, de 
idade triássica, correspondendo à Formação Botucatu e a superior, 
de idade cretácea, correspondendo à Formação Bauru. 

Almeida (1948b). abordando as características geomórficas dos 
planaltos divisores das bacias Amazônica e do Prata, comentou que 
"os sedimentos cretácicos são heterogêneos, predominando os 
arenitos Formam nos principais divisores do planalto basáltico 
morros tabulares, longas plataformas estruturais, com arestas sua
vizadas em perfis convexos. O relevo tende rapidamente para a sua
vização e o desenvolvimento de chapadões, sem afloramento de ro
chas". 

Ab'Sáber ( 1954) afirmou que a superfície do Planalto dos Pare
eis apresenta-se geralmente desprovida de afloramentos rochosos, 
sendo o chapadão constituído por areões, provenientes da decom
posição de rochas subjacentes, salientando, porém, que a área do 
Planalto dos Parecis, situada entre Tombador, Estivado e a região 
norte de Diamantino até a barra do Preto e do Arinos, pertence ao 
Paleozóico Inferior (Série Bodoquena?) 

Almeida ( 1964) refutou a idéia proposta por Oliveira ( 19361. 
adiantando que a inexistência do termo calcífero e a presença de sí
lex na Formação Parecis não seriam critérios suficientes para 
separá-la da Formação Bauru, admitindo que a Formação Parecis é 
muito semelhante aos termos não calcários daquela. Afirmou ainda 
que a parte inferior da Formação Bauru em grandes extensões de 
São Paulo e Mato Grosso nada tem de calcário. 

Vieira (1965b) caracterizou as rochas da Formação Parecis, na 
descida da serra para o rio Formoso, ao norte da gleba São Jorge. 
Ali, descreveu um arenito vermelho (branco quando alterado). gra
nulação fina a muito fina, boa classificação, bom arredondamento e 
alta esfericidade, apresentando superfícies lisas e foscas. Este areni
to mostra-se finamente estratificado, com lâminas de areia média e 
grossa, tendo na composição mineralógica da porção inferior felds-

pato caulinizado, o qual diminui em direção ao topo, chegando a de
saparecer da mesma. Também observou como estruturas sedimen
tares primárias a presença de estratificações cruzadas de grande 
porte, tipo planar e em forma de cunhas. 

Hennies ( 1966) estendeu a Formação Parecis mais para leste 
daqueles limites já conhecidos em trabalhos anteriores, identifican
do três planaltos: Parecis, Tombador e Daniel, cobertos por rochas 
de idade cretácea superior. Caracterizou o arenito Parecis como 
uma associação complexa de fácies diversas, onde dominam as ca
madas arenosas. 

Mendes & Petri ( 1 971) admitiram a idéia de Almeida ( 1 9641. no 
que se refere ao fato de ser a Formação Parecis nada mais nada me
nos que uma extensão lateral da Formação Bauru. 

Guimarães (1971 ), citou: "O arenito da bacia do rio Roosevelt é 
representativo da formação denominada Parecis ou "Série 
Parecis", considerada até então como Mesozóica e talvez Cretá
cea. A identidade com o arenito Uatumã impõe revisão sedimento
lógica" Concluiu que a idade pré-siluriana sugerida por P de Moura 
foi confirmada em determinação cronogeológica de um vulcanito in
trusivo no arenito. 

Corrêa & Couto ( 1972) reconheceram uma grande variação lito
lógica existente na Formação Parecis, em perfil norte-sul realizado 
no município de Nortelândia entre a fazenda Camargo e a BR-364 
Observaram os autores entre o rio Santana e até próximo às escar
pas salientes do Parecis afloramentos de arenitos finos, constituí
dos dominantemente por quartzo e pequena percentagem de felds
pato. Próximo às escarpas ocorrem sobrepostas aos arenitos argilo
sos camadas com até 5 m de espessura, de conglomerados oligo
míticos, com matriz arena-argilosa e clastos grosseiros de forma e 
tamanho variados, constituídos por quartzo, quartzito e sílex; sobre 
estes conglomerados ocorrem camadas horizontalizadas de arenito 
com estratificação cruzada em cunha de grande porte. 

Almeida, Melo e Friaça ( 1972) reconheceram na BR-165, tre
cho Cuiabá-Cachimbo, a Formação Parecis constituída por siltitos, 
siltitos arcoseanos e arenitos, por vezes com níveis de conglomera
dos intercalados no pacote A presença de cimento completamente 
calcedonizado naquelas rochas encontradas sobre os basaltos da 
Formação Tapirapuã sugeriu para os autores um sincronismo entre 
a deposição das rochas e o magmatismo ou, então, as rochas da 
Formação Parecis um pouco mais novas 

Padilha et alii ( 1 9 7 4) reconheceram a existência de dois pacotes 
sedimentares distintos: um superior, constituído por sedimentos 
maturas (arenitos protoquartzitos e conglomerados, na maioria das 
vezes, constituídos de quartzo bem rolado), correspondendo à For
mação Parecis, e um inferior, formado de sedimentos imaturos, 
com uma grande variação faciológica (caracterizando a multitude 
de ambiente que presenciou sua formação). definido pelos autores 
(op. cit.) como Unidade Eopaleozóico lndivi!iO No que se refere à 
Formacão Parecis, ainda individualizaram dois membros: um inferior 
com c~racteristicas eólicas e um superior de ambiente aquoso. 

Figueiredo et alii (1974) estenderam para sul do Projeto Centro
Oeste de Padilha et alii ( 1974) as idéias definidas naquele projeto, 
com relação à Formação Parecis e Unidade Eopaleozóico Indiviso. 

Ribeiro Filho et alii (1975) comentaram que a realização de tra
balhos mais detalhados possibilitaria caracterizar as duas "fácies" 
de Padilha et alii (op cit ) como duas novas formações, mantendo
se a denominação Parecis somente para os arenitos da fácies aquo
sa, sobrepostos aos basaltos da Formação Tapirapuã, concluindo 
que a fácies eólica parece ser correi acionável à Formação Botucatu. 

Pinto Filho et alii (1977) também reconheceram as duas fácies 
eólica e fluviolacustre, dentro da Formação Parecis, propondo as
sim o seu desdobramento em duas novas unidades litoestratigráfi
cas. Denominaram a inferior de Formação Botucatu por suas carac
terísticas semelhantes aos arenitos homônimos que ocorrem na Ba
cia do Paraná, preservando a denominação de Formação Parecis pa
ra a fácies superior. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976) restringiram a Formação Parecis à 
fácies aquosa de Padilha etalii(1974). enquanto os arenitos eólicos 
foram incluídos na Formação Botucatu, reduzindo assim considera
velmente em superfície aflorante as rochas da Formação Parecis. 
Por outro lado, aquelas rochas definidas como Unidade Eopaleozói
co Indiviso, por Padilha et alii (op. cit. ). foram por Olivatti & Ribeiro 
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Filho (op. cit.) denominadas de Unidades Permocarbonífero I, propo
sição esta feita por Costa et alii (1975) 

Leal et alii (1978), trabalhando no extremo sudeste da área da 
Folha SC 20 Porto Velho, denominaram informalmente de Arenito 
da Fa~enda Casa Branca uma seqüência sedimentar constituída por 
arenitos, conglomerados, siltitos, argilitos e lamitos, mantendo sua 
idade duvidosamente no Permocarbonffero, por falta de dados que 
possibilitassem qualquer correlação com outra unidade litoestrati
gráfica conhecida 

Santos et alií (1979) mantiveram para a Formacão Parecis a 
mesma conceituação de Pinto Filho et alii (1977) Aqueles autores 
baseados em análises paleontológicas efetuadas por Campos & 
Castro ( 1978), em madeiras silicificadas, procedentes da fazenda 
Noroagro (Folha SD 20-X-B), que se mostraram semelhantes àque
las encontradas por Oliveira ( 1915 e 1936) e admitidas como e >pé
cimes de idade cretácica, concluíram pela ampliação da área de 
ocorrência da Formação Parecis, nas imediações da fazenda Noroa
gro, até então admitida como pertencente ao Eopzi de Padilha et alii 
(1974) Santos et alii (1979) foram muito felizes na proposição de 
que a sedimentação da borda sudoeste da Chapada dos Parecis per
tencia à Formação Parecis. 

Entretanto, salienta-se aqui que estes autores mapearam na por
ção norte, nos limites das Folhas SD.20 Guaporé e SD.21 Cuiabá, 
os sedimentos ali existentes como pertencentes à unidade formal 
Arenito da Fazenda Casa Branca (Leal et alii, 1978), de idade per
mocarbonífera. Neste trabalho verificou-se que esses sedimentos 
têm características similares às daqueles encontrados na borda su
doeste da Chapada dos Parecis e assim sendo os autores do presen
te relatório discordam de Santos et alii (op cit.), passando assim to
da a seqüência sedimentar do extremo noroeste da Folha SD 21 
Cuiabá a pertencer ao Grupo Parecis 

Silva et alii (1980) estenderàm para leste da Folha SC.20 Porto 
Velho o Arenito da Fazenda Casa Branca de Leal et alii (op. cit ), 
passando a ocupar quase toda porção sul da Folha SC 21 Juruena, 
adentrando assim para os limites da Folha SD 21 Cuiabá 

No presente relatório, através dos trabalhos de campo realizados 
pelo Projeto RADAMBRASIL, constatou-se a precisa posição cro
noestratigráfica da Formação Parecis, baseando-se na presença de 
trapes basálticos da Formação Tapirapuã (Est 1 XII B), encontrados 
nas seções mais basais da Formação Parecis, entre o córrego Russo 
(afluente pela margem esquerda do rio Sepotuba) e o rio Sepotuba 
(Folha SD 21-Y-B) Após o rio Sepotuba, desaparecem em direcão 
ao Planalto dos Parecis os trapes basálticos e surge uma seqüê~cia 
sedimentar constituída em sua seção inferior por conglomerados, 
com matriz arcoseana, arenitos feldspáticos com intercalacões de 
conglomerados, ambos dispostos ao longo de estratificacõe~ cruza
das de grande porte e de origem aquosa A seção superi~r é consti
tuída essencialmente por arenitos ortoquartzíticos, depositados em 
bancos maciços 

Diante do exposto, concluiu-se que houve um sincronismo entre 
as últimas manifestações magmáticas responsáveis pelos derrames 
basálticos da Formação Tapirapuã e o início da deposição da seção 
basal da Formação Parecis Sobre esta, toda sequência sedimentar 
em direção à Chapada dos Parecis é, portanto, mais nova que os ba
saltos de Tapirapuã, como já observada por Oliveira ( 1 91 5 ). Estes 
dados associados à perfeita caracterização de dois pacotes sedi
mentares distintos, através de estruturas, composição litológica e 
posicionamento cronoestratigráfico, permitiram a proposição da 
elevação da Formação Parecis à categoria do Grupo Parecis, consti
tuído da base para o topo pelas Formações Salto das Nuvens e Utia
riti 

1 2.2 15.2 - Formação Salto das Nuvens 

1.2.2 15.2 1 - Generalidades 

O nome da unidade litoestratigráfica presentemente criada pelo Pro
jeto RADAMBRASIL, neste trabalho, foi tirado de uma 
queda-d'água denominada Salto das Nuvens, localizada no rio Se
potuba, na sede da fazenda Santa Amália, cujo acesso é feito pela 
rodovia MT-358 com entrada à esquerda no sentido do rio Sepotu
ba na placa das fazendas Salto das Nuvens e Calcário Tangará S A. 
Indústria e Comércio, a 1 6,4 km de Tangará da Serra. Nesta região 
e áreas circunvizinhas ocorrem as melhores seções-tipo da base do 
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Grupo Parecis, cujas relações de campo com a unidade litoestrati
gráfica imediatamente sotoposta, basaltos da Formação Tapirapuã, 
são marcantes, permitindo uma visualização real de seu comporta
mento cronoestratigráfico 

Como já referido anteriormente, a presença de trapes basálticos 
nos conglomerados e arcóseos encontrados entre os rios Russo e 
Sepotuba e, consequentemente, seu desaparecimento em direção 
ao Planalto dos Parecis, região onde predomina uma sequência sedi
mentar, cujas rochas se dispõem de maneira suborizontal e em co
tas superiores àquelas do córrego Russo, aliada à presença de hori
zontes conglomeráticos com seixos de basaltos da unidade subja
cente, ratificam o posicionamento preciso do Grupo Parecis sobre 
os basaltos de Formação Tapirapuã e, portanto, de idade mais nova 
que aqueles derrames À luz destes fatos, éluéidam-se no presente 
trabalho as inúmeras divergências encontradas nos trabalhes ante
riores. É bem conhecido que muitas daquelas rochas do Grupo Pare
eis foram mapeadas como Formação Botucatu pela presença de es
truturas, tipo estratificação cruzada de grande porte que se asse
melhavam àquelas encontradas para a Formação Botucatu da Bacia 
do Paraná; entretanto, salienta-se aqui que os arenitos daquela for
mação na Bacia do Paraná apresentam-se trapeados pelos derrames 
básicos, apenas no topo da sequência sedimentar, o que significa 
dizer que seu sincronismo é diferente daquele encontrado na base 
do Grupo Parecis, levando-se a concluir que os arenitos da Bacia do 
Paraná são anteriores ao vulcanismo geral que atuou naquela bacia 

Por outro lado, as características deposicionais encontradas no 
Grupo Parecis segundo Ghignone (1980) indicaram um predomínio 
dos mecanismos de transporte e deposições fluviais, com pequena 
contribuição eólica seja de arenitos preexistentes ou mesmo pene
contemporâneos, características portanto bem diferentes daquelas 
onde o agente de transporte principal foi o vento, como ocorreu na 
Bacia do Paraná 

1 2 2.15 2 2 - Distribuição na área e espessura 

Por constituir a Formação Salto das Nuvens a base do Grupo Pare
eis, seus afloramentos estão condicionados a um processo de dis
secação ativa do Planalto dos Parecis, assim é que suas maiores ex
posições ocorrem de maneira descontínua em toda porção meio
norte da Folha SD.21 Cuiabá, distribuindo-se nas regiões mais bai
xas, modeladas pela rede de drenagem dos principais rios que cor
rem para a Bacia Amazônica, destacando-se entre eles os rios Teles 
Pires, Arinos, do Sangue, Papagaio, Juruena e Doze de Outubro 
(Fig 1 42) 

Já na parte centro-sul e oeste, suas rochas estão imediatamente 
posicionadas na base do Planalto dos Parecis, conseqüentemente 
acompanhando aproximadamente sua configuração morfológica 
Assim é que na parte mais oeste está representada por uma estreita 
faixa de direção geral NO-SE, com extensão aproximada de 
21 O km, abrangendo as Folhas SD 21-Y-C, SD 21-Y-A e parte da 
Folha SD 21-Y -C Na porção centro-sul, sua distribuição está repre
sentada por uma faixa de direção NE-SO, com 1 80 km de exten
são, limitada a sudoeste pelas terras da fazenda São Jorge e a nor
deste pela rodovia federal BR-364; sua largura média de 5 a 7 km 
limita-se ao norte pelo Planalto dos Parecis e ao sul pelo reverso da 
serra de Tapirapuã Quanto a sua espessura, estima-se para esta 
unidade um pacote sedimentar com 330 m, baseado em diferenças 
altimétricas entre as cotas de 160 m, medida no rio Sepotuba, e 
490 m, medida ao longo da MT-358, nas proximidades de seu to
po 

1 2. 2 1 5 2 3 - Posição estratigráfica 

As rochas sedimentares da Formação Salto das Nuvens, base do 
Grupo Parecis, mostram suas relações de contatos bem definidos 
com as rochas das unidades litoestratigráficas subjacentes Assim 
é que no extremo oeste da Folha em estudo, ela recobre em discor
dância ( "nonconformity") as rochas do Complexo Xingu, fato este 
observado em uma das descidas da escarpa do Planalto dos Pare
eis, na estrada que demanda para a fazenda Guanabara (Fig. 1.43). 

Também recobrem em discordância litológica os gabros e diabá
sios do Grupo Rio Branco bem como os metassedimentos do Grupo 
Aguapef, na região da fazenda Sudamata, localizada na Folha 
SD.21-Y-B. 



Com o Grupo Alto Paraguai, mostra contatos em discordância 
angular com as rochas da Formação Diamantino, na região próxima 
da cidade do mesmo nome e no extremo norte do Planalto Daniel; 
também são observados contatos com a Formação Sepotuba no ex
tremo nordeste da Folha SD. 21-Z-A, na região do rio Novo Conta
tos por falhas são observados com a Formação Raizama nas proxi
midades da foz do rio Novo com o Arinos. 

Entre o córrego Russo e o rio Sepotuba na rodovia MT-358, for
mam verdadeiros intertrapes com o basalto da Formação Tapirapuã, 
caracterizando assim um sincronismo entre sua deposição e as ma
nifestações magmáticas daquele vulcanismo Seu contato superior 
é também concordante e gradacional com os arenitos maciços aver
melhados da Formação Utiariti, observados no perfil realizado na fa
zenda Mamori, localizada na Folha SD 21-V-C. No que se refere à 
idade da base do Grupo Parecis, notaram-se, desde os primórdios 
trabalhos geológicos no Planalto dos Parecis, grandes controvérsias 
com relacão ao seu posicionamento dentro da coluna estratigráfica 
na Geolo.gia do centro-oeste de Mato Grosso A primeira datação 
proposta para estas rochas deveu-se a D'Orbigny em 1842, segun
do Derby ( 1895), que referiu-se sobre a idade carbonífera para ca
madas do Parecis Posteriormente, coube a Oliveira ( 1 91 5) a maior 
contribuição no posicionamento da Formação Parecis, visto que co
locou indiscutivelmente esta seqüência sedimentar sobre os derra
mes das rochas eruptivas que formam a serra Tapirapuã 

Oliveira & Leonardos ( 1943) admitiram o desdobramento da 
Formação Parecis em duas outras novas, supondo a inferior como 
correspondente à Formação Botucatu e, portanto, de it.ade jurássi
ca 

Hennies ( 1 966) caracterizou o arenito dos Parecis como uma 
associação complexa de fácies diversas, admitindo idade cretácea 
superior. 

Guimarães ( 1 9 71) questionou a idade cretácea para a Formacão 
Parecis, baseado no fato da semelhança com o Arenito Uatu~ã, 
concluindo que a idade pré-siluriana sugerida por P. de Moura esta
ria confirmada em determinação geocronológica de um vulcanito in
trusivo naquele arenito 

Almeida, Melo e Friaça (1972) também deram grande contribui
ção para a precisa datação da base do Grupo Parecis, reconhecendo 
que a presença de cimento completamente calcedonizado, encon
trado em arenitos depositados sobre os basaltos da Formação Tapi
rapuã, sugeriu um sincronismo entre a deposicão das rochas e o 
magmatismo ou então as rochas da Formacão. Parecis seriam um 
pouco mais novas que os derrames. · 

A partir de Padilha et alií ( 1974), surgiram novos conceitos geo
lógicos que levaram os referidos autores a desmembrarem, na épo
ca, outra vez a Formação Parecis, reconhecendo esta sequência se
dimentar inferior como nova unidade litoestratigráfica de idade ec
paleozóica indivisa 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976), baseados nos fósseis (Psaronius 
sp.). coletados por Costa et alii (1975) e datados como permocarbo
nfferos, adotaram a denominação informal daqueles autores, Unida
de Permocarbonífero I para a sequência sedimentar inferior do Gru
po Parecis. 

Leal et alii (1978) mantiveram duvidosamente a idade permo
carbonífera para a sequência sedimentar da base do Grupo Parecis 
por falta de dados que possibilitassem qualquer correlação com ou
tra unidade litoestratigráfica conhecida, idade esta aceita por Silva 
et alií (1980) 

Santos et alii (1979), trabalhando no extremo leste da Folha 
SD.20 Guaporé, limite oeste da Folha SD 21 Cuiabá, reconheceram 
as rochas do Grupo Parecis como uma única formacão no caso Pa
recis. Os autores determinaram sua idade no Cretác'eo baseados na 
coleta de maGleiras silicificadas na fazenda Noroagro (Folha S0.20-
X-B). que foram comparadas por Campos & Castro ( 1978) com 
aquelas encontradas por Oliveira ( 1936) na serra do Norte e cuja 
semelhança em uma das amostras com dicotiledôneo possibilitou a 
identificação por parte do Or F W Sommer de um fragmento da 
mesma espécie Isto permitiu a conclusão de Campos & Castro (op 
cit ), de que as madeiras da fazenda Noroagro poderiam ser cretáci
cas e provenientes de sedimentos semelhantes da Formacão Pare
eis. A idade da Formação Salto das Nuvens, base do Grup~ Parecis, 
no presente trabalho, foi determinada para o início de sua sedimen-

tação, no final do Cretáceo Inferior, em função das datações geo
cronológicas obtidas para os basaltos de Tapirapuã, cuja idade de 
126 ± 3 MA e as relações de campo entre estas duas unidades li
toestratigráficas conduziram a tal conclusão Entretanto a deposi
ção do pacote como um todo deve ter se processado no Cretáceo 
Médio a Superior 

1 2. 2.1 5 2.4 - Litologias e estruturas 

A melhor visualizacão de seus caracteres litológicos, estruturas se
dimentares e posic'ionamento cronoestratigráfico ocorre na porção 
central da área em estudo, abrangendo as Folhas S0.21-Y-B e 
SD.21-Z-A Nestas regiões percebem-se, em toda a sua grandeza, 
as variacões faciológicas, tanto na vertical como na lateral A princi
pal seção geológica estudada localiza-se na MT-358 entre o córre
go Russo e as faldas do Planalto dos Parecis, numa sequência per
feita entre a base e o topo da Formação Salto das Nuvens Sua depo
sição inicia-se pela presença de conglomerados petromíticos, ma
triz argila-arenosa conglomerática, arcoseana, vermelha, possuindo 
na fracão rudácea seixos, calhaus e blocos das mais variadas litolo
gias e' formas (alguns facetados e triangulares). intercalados por 
lentes de arenitos vermelhos, granulometria muito fina a conglome
rática, mal classificado, composição quartzo e feldspato alterado 
(arcóseo), minerais pesados (ilmenita e magnetita) e baixa estabili
dade (epídoto, hornblenda). Este conjunto acha-se trapeado por ba
saltos em determinados locais em vários níveis como uma repetição 
cíclica, possuindo os arenitos e conglomerados seixos e fragmentos 
de basalto alterado Estas seções geológicas estão bem expostas 
nas proximidades do córrego Russo, no Salto das Nuvens e no rio 
Sepotuba (entre o salto e poucos quilômetros acima da ponte) (Est 
1.XII B e 1.XIII A). 

Acima dos derrames e arenitos intertrapeados, já na margem di
reita do rio Sepotuba, desenvolve-se imediatamente a seqüência se
dimentar com o mesmo conglomerado petromítico descrito no Salto 
das Nuvens, e a seqüência a partir destes está muito bem represen
tada por Ghignone ( 1980). à medida que se sobe na coluna litoes
tratigráfica em direção ao Planalto dos Parecis. Assim é que o próxi
mo horizonte é constituído por arenito imaturo, com estratificação 
cruzada de médio porte, contendo seixos, grânulos e calhaus poli
gênicos, concentrados na base dos conjuntos cruzados Sobre es
tes ocorre sublitoarenito a quartzo-arenito, submaturo, graduação 
normal de médio a fino, possuindo duas frações modais bastante 
distintas, sendo que a mais grosseira é de grãos de quartzo subesfé
ricos e esféricos e a segunda, fina com algum feldspato e mica, 
possui estratificação de grande porte contendo seixos esparsos 

Como terceiro nível ocorre um arenito bimodal, de mineralogia 
semelhante à anterior, porém estratificado em bancos maciços, de 
espessura variável, apresentando ocasionalmente laminações dis
tintas no topo dos bancos; os bancos maciços apresentam-se cru
zados, uns em relação aos outros É importante salientar a presença 
de leitos de argila vermelha bem como pelotas de argila entre os 
bancos macicos. 

Como últi;,o nível já quase no topo desta sequência, o arenito 
apresenta-se com granulometria bimodal, bem laminado, com es
tratificação de grande porte, tendo a fração mais grosseira grãos es
féricos e subédricos, matura e imperfeitamente gradada, por outro 
lado sua fracão fina é imatura Intercalados nestes arenitos estão 
presentes c~nglomerados poligonais, com matriz argila-arenosa, 
vermelha, disposta em bancos maciços e possuindo na fração rudá
cea seixos e fragmentos de arenitos, quartzito e basalto alterado. 
Salienta-se também aqui a presença de um dique de arenito, pene
trando de cima para baixo, no banco conglomerático (Est 1 .XIII B) 

Como se pode observar, esta é a seqüência mais completa da 
Formacão Salto das Nuvens, entretanto também são marcantes as 
suas v~riações laterais e é neste sentido que se destaca a presença 
de vários níveis conglomeráticos, oligomíticos, com seixos bem re
trabalhados de quartzo e quartzitos, que se intercalam com arenitos 
finos a muito finos, composição predominantemente de quartzo, 
com pequena percentagem de feldspato alterado, que ocorrem 
no extremo noroeste, na região da fazenda Camargo Correa (Folha 
SO 21-Z-A) 

Ainda nos domínios das Folhas SD.21-Y-B e S0.21-Z-A, chama
se a atenção para a análise de suas respectivas imagens de radar na 
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Fog 1 4 2 Região da reserva mdlgena Nemboquara. Destaque das FormaçOos U toeroto !Kul e Salto das Nuvons tKsnt do Grupo Parocos Folha SD.21-V-A. 

área situada entre a rodovia MT-364 , a qual mostra uma morfologia 
plana, suavemente ondulada e com uma rede de drenagem pouco 
desenvolvida. Esta região apresenta grande escassez de afloramen
tos, que normalmente estão cobertos de areias provenientes da de
sagregaçllo das rochas do Planalto dos Parecis, entretanto nas dre
nagens mais profundas ainda se observam afloramentos de rochas, 
como acontece nas proximidades de Marilêndia, onde aflora um are
nito, rOseo-avermelhado, argiloso, fino a médio, com estratificaçl!o 
plano-paralela, milimétrica E-O 8 • 5 , parecendo esta corresponder a 
set de estratificaçl!o cruzada. ' 

Também na base do Planalto dos Parects, na entrada norte para 
a fazenda Pecuama. ocorrem as melhores exposições de arenitos 
com estratificaçllo cruzada nas mais variadas direçOes e em formas 
de cunha (Est. 1 .XIV A). Os sets apresentam-se ora nitidamente es-
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tratificados ora maciços com granulometria que varia de fina a gros
sa. com quartzo predominante e presença de feldspato alterado em 
porcentagens variadas. Pelas carac terlst icas sedimentares dos are
nitos acima descritos. principalmente suas estratificações cruza
das. supõe-se que sob a grande capa de solos arenosos, existentes 
naquela região, haja uma continuidade f lstca entre as rochas encon
tradas na MT-358 e aquelas que ocorrem nos limites das Folhas 
50.2 1-Y-B e 50.21 -Z·A . 

Por outro lado as rochas que ocorrem no extremo centro-oeste 
:la Folha 50.21 Cuiabá, acompanhando a borda do Planalto dos Pa
recis , apresentam algumas características deposicionais diferentes 
daquelas da MT -3 58, principalmente no senttdo de estruturas sedi
mentares. Nos perfis realizados entre a base e o topo do Grupo Pa· 
recis , destaca-se a seçllo geoiOgica, localizada entre a margem di· 



Ftg 1 4 2 - Conclusão. 

reita do rio Margarida na região da fazenda Mamori e o topo da ser
ra. Nesta, também visualiza-se a Formação Salto das Nuvens como 
base no Grupo Parecis e, para melhor entendimento, sua descriçêo 
será efetuada observando-se todas suas variações faciol6gicas en
tre base e topo, destacadas por horizontes: ai base da seção -com 
cota altimétrica de 460 m, ao nível do rio Margarida, constitulda 
por 7 m de arenito arcoseano. cor creme, matriz argilosa, granulo
metria muito grossa, conglomerâtica, contendo grãnulos e seixos 
de quartzo, fragmentos e feldspato alterado e mica, mal classifica
do, sem retrabalhamento indicando rápida deposição. Intercalada 
neste pacote arenoso ocorre uma lente de siltito vermelho, com 
manchas brancas. maciço e micáceo; bl horizonte com 1,6 m. 
constitufdo por arenito branco manchado de vermelho e amarelo, 
argiloso com granulometria fina, maciço, composição quartzo e 

feldspato alterado; cl nota-se neste horizonte a repetição do arenito 
da base com 1,6 m de espessura; dl arenito vermelho com pigmen
tos brancos, argiloso, granulometria fina, maciço e friével, compos
to de quartzo e pequena percentagem de feldspato alterado; e) argi
lito cinza-esverdeado, com manchas vermelhas, com 5 m de espes
sura; fi intercalações do arc6seo descrito na base com arenito argi
loso num pacote de 14 m de espessura; gl siltito vermelho, maciço 
e bastante micéceo, com intercalaçao do arc6seo da base, num ho
rizonte de 4 m de espessura; hl pacote com 1 O m de espessura, 
constituldo por arenito vermelho mosqueado de branco, friável, gra· 
nulometria fina a média e grossa, composição mineralógica quartzo, 
feldspato e alguns opacos, apresentando estratificações plano
paralelas, suavemente inclinadas; mais uma vez são freqüentes as 
intercalações do arc6seo conglomerético da base e camadas de sil-
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Flg 1 4 3 - Região da fazenda Kananxuê Destaque dos sed•montos crctâcicos do Grupo Pareeis recobrindo d•scordantament& os polimetamorfitos do Comptexo Xmgu (pEJe i, na borda &u· 
doeste da Chapada dos Parecia, com alguns corpos écidos pertencentes à Sulte Intrusiva Guapé (pCygl. Folha 50.21 Y·A . 

tito argiloso neste honzonte; i) 4 m de espessura do arc6seo con
glomerático da base; j) 1 O m de arenito com cores variegadas nos 
tons predominantes, branco e amarelo, maciço, granulometria mé· 
dia a f ina, grãos de quartzo subarredondados a arredondados, cons
tituldo de quartzo, considerável percentagem de feldspato alterado 
e alguma mica. Salienta-se que este horizonte constitui já o topo da 
serra, indicando já uma passagem gradacional para os arenitos da 
parte superior do Grupo Parecis, caracterizado pela maior espessura 
do arenito com caracterlsticas deposicionais mais homogêneas. 

Analisando-se sumariamente a descrição acima, observa-se que 
as freqüentes intercalações nas porções mais basais da seção entre 
sedimentos mal retrabaihados com presença de grande quantidade 
de feldspato alterado e sedimentos pellticos evidenciam uma alter
nância de ambientes deposicionais. atuando nas primeiras condi
ções de forte energia com rápida deposição e nos segundos uma 
calmaria, possibilitando a deposição daqueles.sedimentos finos. A 
medida que se eleva na estratigrafia, notam-se maiores espessuras 
de arenitos finos e mais homogêneos, indicando condições deposi· 
cionais mais duradouras culminando com o aparecimento dos areni. 
tos do topo do Grupo Parecis (Formaçilo Utiarit i). 

Na porçilo norte (Planalto Dissecado dos Parecis) suas rochas 
apresentam boas exposições nos cursos dos rios Juruena, Papagaio 
e do Sangue. Na localidade Barranco Vermelho, distante 1 O km de 
Fontanillas (Folha SC.21 -Y·DI, no rio Juruena, e portanto fora dos 
dominios da Folha SD. 21 Cuiabá, a seqüência sedimentar começa 
por arenitos avermelhados, matriz argilosa, mal classificados, granu
lometria f ina, média, Qrossa e conglomerática, compostos por quart· 
zo, feldspato alterado em grandes porcentagens (arc6seo) e mine· 
rais pesados. maciços e às vezes linamente estratificados. lnterca-
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lados neste pacote arenoso, estão presentes arenitos finos argilo
sos, lentes de siltitos, argilitos vermelhos e bolas de argila. 

Já nos domlnios da Folha SD .21 Cuiabá (Folha SD.21 -V·AI seus 
representantes litológicos são caracterizados predominantemente 
por arenitos de cores variegadas, predominando os tons avermelhe· 
dos. ora maciços ora com estratificações cruzadas de pequeno a 
grande porte, composiçilo mineralógica quartzo e feldspato altera
do, sendo este em porcentagem bastante variada. A granulometria 
varia entre fina a média, silo bastante argilosos, localmente 
mostram-se bastante silicificados, associados a zonas de falhas 
Estas caracterlsticas silo comumente encontradas nos rios Juruena 
e Doze de Outubro. 

Por outro lado, as rochas que afloram na porção oeste da Folha 
SD.21-Z-A, na região da reserva indígena dos Nambiquaras, são ca
racterizadas por uma topografia escalonada, evidenciando as altar· 
nancias litol6gicas entre siltitos, arenitos e arenitos conglomeráti
cos (Fig. 1.42). 

1.2.2.15.2.5 - Origem e ambiente de sedimentação 

A interpretação da gênese da Formação Salto das Nuvens está ba
seada em suas caracterfsticas litol6gicas e no comportamento de 
suas estruturas primárias. Assim é que se visualiza o seu ambiente 
sedimentar segundo Ghignone ( 1980) como de domfnio continental 
fluvial de semi-aridez. A presença no extremo oeste (fazenda Ma
mori) de freqüentes intercalações de conglomerados, arenitos finos 
e camadas de argila evidencia o predomrnio dos mecanismos de 
transporte e deposição fluvial, provavelmente de cursos de água in· 
termitentes, de regime freqüentemente torrencial. Também contri
buem para uma deposição por agente de transporte em meio aquo-



so a presença de bolas de argila, seixos concentrados na base dos 
conjuntos cruzados (arraste), bancos maciços espessos de base ir
regular indicando deposição rápida e regime hidrodinãmico superior 
de escoamento, e o topo cruzado indica redução do regime de es
coamento. A presença do dique de areia (Est. 1.XIII B), penetrando 
verticalmente as camadas lutiticas e conglomeráticas subjacentes, 
exige plasticidade dessas camadas ou fendas de dissecação de 
grandes dimensões. Num caso e noutro torna-se indispensável a 
presença de água. 

Por outro lado as manifestações desérticas são evidenciadas pe
la presença no topo da seção de arenitos bimodais, que indicam 
uma inversão textura!; e a presença de três gerações de quartzo, 
encontradas já nos níveis de transição para a Formação Utiariti, indi
ca diferentes fontes de material e que o aporte eólico para o interior 
da bacia de deposição da Formação Salto das Nuvens era prove
niente de arenitos eólicos preexistentes ou mesmo penecontempo
rãneos e retrabalhados durante a sedimentação da mesma É inte
ressante lembrar que as condições continentais semi-áridas impli
cam, sempre, uma série contínua de fácies híbridas, cujos mem
bros extremos são as fácies eólica e fluvial e ocasionalmente lacus
tre. 

1 2.2.1 5.3 - Formação Utiariti 

1.2.2.15.3.1 - Generalidades 

Desde os primeiros estudos geológicos executados no Estado de 
Mato Grosso, notou-se uma unanimidade no reconhecimento das 
rochas que constituem as partes mais elevadas do Planalto dos Pa
recis dentro de uma unidade litoestratigráfica na categoria da For
mação Parecis Entretanto, com o advento de novos conhecimen
tos, sentiu-se a necessidade de redefini-la, por tratar-se de uma 
mesma seqüência sedimentar, porém com características distintas 
de sua porção inferior. Assim, obedecendo às leis regidas pelo Códi
go de Nomenclatura Estratigráfico, optou-se pela preservação do 
termo prioritário Parecis, na categoria de grupo, e elegeram-se 
aqueles sedimentos de topo do Planalto dos Parecis à categoria de 
formação, cuja denominação proposta como Utiariti representa 
uma queda-d'água no rio Papagaio com cerca de 30 m de altura, 
constituída por arenitos essencialmente quartzosos e depositados 
em bancos maciços, localizada no extremo noroeste da Folha 
SD.21-Y-D (Est. 1.XIV B). 

1.2.2.15.3.2- Distribuição na área e espessura 

As rochas desta unidade litoestratigráfica sustentam os Planaltos 
do Parecis e Daniel, razão pela qual seus constituintes litológicos 
ocupam quase toda a porção norte, ue leste a oeste da Folha SD.21 
Cuiabá. Já na parte meio-centro-oeste, constituem importante divi
sor de águas entre os rios que compõem a Bacia AmazÔnica e a Ba
cia do Prata. Sua espessura foi estimada com altímetro "Everest", 
em torno de 21 O m, na subida do Planalto dos Parecis (rodovia MT-
358). 

1.2.2.15.3.3 - Posição estratigráfica 

A Formação Utiariti, por constituir uma unidade litoestratigráfica re
lativamente nova e ocupar grandes extensões areais, transgride 
grande parte sobre as formações mais velhas. Repousa sobre as ro
chas do Complexo Xingu, em pequena faixa situada no extremo su
deste da Folha SD.21-Y-B, na região do sítio São José, e no extre
'TlO noroeste da Folha SD.21-Y-D, a sudoeste de vila Progresso. 

Sobre as rochas do Grupo Aguapeí, assenta em discordância an
gular e erosiva sobre os metarenitos das Formações Fortuna, Morro 
Cristalino e sobre os metapelitos da Formação Vale da Promissão, 
nos domfnios da Folha SD.21-Y-B; na região de cabeceiras dos rios 
Branco e Juba. Também estas unidades litoestratigráficas são colo
cadas em contatos por falhamentos. Seu contato com as rochas do 
Grupo Alto Paraguai só é observado com os arcóseos da Formação 
Diamantino em discordância angular e erosiva nas cabeceiras dos 
afluentes do rio Batovi, localizadas no extremo sudeste da Folha 
SD. 21-X-D (Fig. 1 .44). 

No Grupo Parecis, seu contato inferior e gradacional e concor
dante com as rochas da Formação Salto das Nuvens, muito bem ob
servado na descida para a fazenda 1\,.t,amori. Por outro lado seu con-

tato superior é transicional para os horizontes- superiores das cober
turas lateríticas, uma vez que estas apresentam em sua base vestí
gios dos processos de alteração das rochas subjacentes pertencen
tes em sua maior extensão ao Grupo Parecis (Fig. 1 .42). Com rela
ção a sua idade, está posicionada provavelmente no Cretáceo Su· 
perior, baseado no fato de possuir contato gradacional com a For
mação Salto das Nuvens, a qual tem seu posicionamento alicerçado 
nas datações geocronológicas do Basalto Tapirapuã. Também no 
presente trabalho, admite-se uma possível correlação entre a For
mação Utiariti e a Formação Bauru, pertencente à Bacia do Paraná 
visto que no extremo leste da Folha em estudo aquelas formações 
apresentam características deposicionais muito semelhantes. 

1.2.2.15.3.4 - Litologias e estruturas 

Litologicamente, o pacote sedimentar é constitufdo em quase sua 
totalidade por sedimentos arenosos, em cores variegadas nas mati
zes branca, amarela, roxa e avermelhada, depositados em bancos 
maciços e espessos; e localmente com estratificações cruzadas de 
pequeno porte; composição essencialmente quartzosa e feldspáti
ca, sendo esta última em percentagens variáveis em direção ao to
po, onde chegam até desaparecer; apresentam três gerações de 
grãos de quartzo, desde fina, média e grossa, com predominância 
das duas primeiras; observa-se nas seções mais basais a presença 
de seixos de quartzo, com distribuição esparsa, de um modo geral 
os grãos de quartzo são bem arredondados e com boa esfericidade. 
possuindo superfície hialina, fosca e normalmente envolta por pelí
cula ferruginosa. Devido à falta de matriz ou cimento químico, o po
der de desagregação destas rochas é muito grande, razão pela qual 
formam espessos solos arenosos e profundas voçorocas, que muito 
caracterizam chapadões do Planalto dos Parecis, paisagem comum 
em toda a extensão da rodovia federal BR-364; outras vezes eles se 
apresentam bastante endurecidos e compactados, por silicificação 
diagenética ou zonas de falhas, assumindo aspectos de "quartzi
tos" com fraturas conchoidais (Est. 1 XV A) 

Suas melhores exposições acontecem nos paredões verticaliza
dos do Planalto dos Parecis, destacando-se na parte mais ocidental. 
a descida para a fazenda Guanabara (Folha SD.21-Y-A), onde os are
nitos têm coloração vermelho-tijolo, apresentando por efeitos erosi
vos formas bizarras que modelam um aglomerado de testemunhos 
isolados com 20 m de altura, nos quais são observadas intercala
cões de níveis finamente estratificados e às vezes levemente cruza
dos; de um modo geral o arenito nesta região mostra-se bastante 
homogêneo com granulometria fina a média, grãos de quartzo su
barredondados a arredondados, esfericidade boa, superfície fosca e 
geralmente envolta por fina película ferruginosa, composição es
sencialmente quartzosa, com cimento muito escasso, razão pela 
qual são totalmente desagregados à simples pressão dos dedos. É 
importante salientar que estes arenitos se apresentam horizontali
zados e em um nível topográfico de cota mais elevada, em torno de 
550 m; por conseguinte os arenitos da usina hidrelétrica do posto 
Uirapuru (Folha SD.21-Y-A). distante apenas 25 km daquela região 
e com cota altimétrica de 620 m, representam camadas mais próxi
mas do topo de sequência sedimentar e constitufda por arenitos 
creme-esbranquiçados e amarelados, predominantemente maciços, 
localmente com estratificação plano-paralela, bastante homogê
neos, granulometria fina a muito fina, composição mineralógica es
sencialmente quartzosa, com grãos de quartzo arredondados a su
barredondados e boa esfericidade. À medida que se caminha para o 
interior do Planalto dos Parecis, ou seja, nas regiões dos chapadões 
próximo da BR-364, estes arenitos apresentam-se totalmente in
consolidados, formando extensos areiões. Outra boa exposição po
de ser visualizada na descida do Planalto dos Parecis, pela estrada 
que liga a rodovia BR-364- Tangará da Serra, com entrada na fa
zenda Diamante (Folha SD.21-Y-B). Na descida da serra, mediu-se 
um pacote de rochas areniticas com cerca de 1 20 m, cujas cari:ICte
rfsticas apresentadas são: cores vermelhas com manchas amarela e 
branca, depositadas predominantemente em bancos maciços es
pessos, localmente com estratificações cruzadas de pequeno porte 
e baixo ângulo, composição essencialmente quartzosa, localmente 
feldspática, granulometria fina a média, às vezes grossa e com al
guns seixos esparsos, rara matriz argilosa e pouca consistência 
(Est. 1 .XV B). 
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Fig. 1.44 - Região do Posto Indígena M arechal Rondon. Destaque da F01maç:to Utiariti (Ku) recobrindo discordantemente a Formação Diamantino (PE<HJ, refletindo em imagem de radar pa · 
drões texiurais e morfoiOgicos distintos.' Folha 50.21 -X-0 . 

De um modo geral, nota-se nos sedimencos ao topo do Grupo 
Parecis uma grande homogeneidade na sua composição mineralógi· 
ca e textura! com parâmetros modais dominando entre a fração de 
areia média e fina, também são constantes o grau de arredonda· 
mento e esfericidade de seus grãos quartzosos, dominando uma 
boa classificação entre eles; assim come sua sedimentação em 
bancos maciços espessos é uma constante em todas suas exposi
ções. 

1.2.2.15.3.5 - Origem e ambiente de sedimentação 

A maioria dos autores à luz dos sedimentos que caracterizam o topo 
do Grupo Parecis (Formação Utiariti) é unânime em admitir uma ori· 
gem aquosa ligada a-seu ambiente deposicional, tanto assim que no 
presente trabalho se mencionam algumas características que refor
çam sua origem em ambiente fluvial, tai~ como: a presença de ban
cos maciços espessos de base irregular, indicando uma deposição 
rápida com regime hidrodinâmico superior ao de escoamento, a pre· 
sença de seixos esparsos em bancos maciços, indicando sedimen
tação por saltitação, e a presença de estratificações cruzadas de 
pequeno porte e baixo ângulo e formas acanaladas tipicamente 
aquosas. 

1.2.2 . 16 - Formação Bauru 

1 .2. 2. 16. 1 - Generalidades 

DFlsde a sua primeira citação, a terminologia Bauru obteve uma con
sagração generalizada, contorme se observou no decorrer dos anos, 
no seu uso constante na literatura geológica, através de muitos es
tudiosos, que lhe atribuíram diferentes categorias na nomenclatura 
estratigráfica, como Gres do Bauru, Arenito Bauru, Série, Grupo ou 
Formação Bauru. Foram ainda abordados termos como sedimento-
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logia e paleontologia, com o intuito de estabelecer sua definição lí
toestratigráfica . 

O termo Bauru teve seu emprego pioneiro através de Gonzaga 
de Campos ( 1 905 apud Almeida, 1946), ao descrever sedimentos 
areno-calcários do planalto do rio Paraná em São Paulo, 
designando-os como Grês Bauru. 

Lisboa (1909) foi·o primeiro a mencionar a ocorrência de areni 
to, em parte calcário, pós-basáltico, em planalto ao norte do Mato 
Grosso do Sul, quando o correlacionou com o Arenito Bauru do pla
nalto basáltico de São Bento (SPl-

Aimeida ( 1 946) aumentou a área de ocorrência desses sedimen
tos no planalto basáltico a norte do Estado do Mato Grosso do Sul 
reconhecendo exposições destes arenitos desde Ponta Porã até o 
norte da cidade de Campo Grande. 

Almeida ( 1948a e b), através de descrições geológicas e reco
nhecimentos geomorfológicos nos Estados de Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, informou da existência de sedimentos cretá· 
ceos, que desenvolviam extensos capeamentos arenosos, 
incluindo-os no segundo trabalho na Série Bauru. 

Almeida (1 954), descrevendo o comportamentc das camadas 
da sua Fácies Furnas na Chapada dos Guimarães, englobou, nesta, 
rochas das Formações Botucatu e Bauru, apesar de informações an
teriores sobre vestlgios mesozóicos ao norte desta área. 

Beurlen ( 1 956} reconheceu a existência de arenitos da Série 
Bauru entre Ponta Porã ao sul e Alto Araguaia ao norte, ao longo da 
zona marginal ocidental do planalto basáltico do sul de Mato Gros
so, quando admitiu que existiria originalmente uma capa continua 
destes sedimentos, de até 250m, mas que intensas ações destruti
vas reduziram-na a pOucos metros, onde a ocorrência de abundan· 
tes lentes conglomeráticas, tlpicas de seu perfil, seriam argumentos 
que serviriam para excluir sua correlação com o Arenito Caiuá. 



Fig 1.44 - Conclusao 

Bauer & Largher (1 958). estudando a região da Chapada dos 
Guimarães, reconheceram um pacote de rochas sedimentares. que 
denomtnaram Bauru t:quivalent. 

Almeida ( 1 964) considerou o Arenito Parecis muito semelhante 
as porções não calcárias da Série Bauru, apesar da definição em 
contrário do mesmo autor, que o julgara inconfundlvel. Segundo es· 
te, a ausência de calcário e silexistos no arenito dos Parecis não se· 
ria critério suficiente para distingui-lo dos pertencentes à Série Bau
ru, em cuja parte inferior foi constatada a ausência de calcário em 
grandes extensões nos Estados de São Paulo. Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. 

Oliveira & Mühlmann (1 965) reconheceram a Formação Bauru 
no centro-leste de Mato Grosso. dividindo-a em três unidades: A , B 
e C. 

Loczy (19661 utilizou o termo Série Bauru para caracterizar os 
sedimentos consolidados mais recentes da bacia, que repousavam 
sobre o Caiuá ou diretamente sobre os derrames basálticos, "que 
se estendiam de M inas Gerais e Goiás a Silo Paulo e Mato Grosso", 
considerando-a de idade cretácea superior. 

Ao tentar correlacionar o que denominou arenito dos Parecis 
(Planalto dos Parec is) com aqueles descritos no Planalto Daniel, 
Hennies ( 1966) parece haver concordado com Almeida ( 1964). no 
que se refere a sua correlação com a parte basal do Grupo Bauru. 

Gonçalves & Schneider ( 1968) apresentaram a Formação Bauru 
dividida em dois membros, A e B. onde na sua área estudada so
mente o Membro B é caracterfsttco. A espessura de seus sedimen
tos fot esttmada em :.!0 m. sendo litologtcamente composta por are
nito rosa-esbranquiçado, silicificado, maciço e conglomerado de 
matriz arenosa, com grãnulos e seixos df' sllex, geralmente silicifi
cado e sllex oolftico. Esta unidade, no sudoeste de Goiás (Vieira. 
1 9681. mostra na base uma zona conolomerética com matriz argila· 

sa , com elásticos de basaltos, arenitos silicificados e sflex. arredon
dados. passando nas porções superiores a um arenito vermelho
tijolo, matriz argilosa abundante, camadas maciças, com vários nl 
vais de arenitos silicificados. 

Em trabalhos posteriores. a Unidade B !Oliveira & Mühlmann, 
1965) foi denominada por Gonçalves & Schneider ( 1970) como 
Membro Borolo e pâra a Unidade C (Oliveira & Mühlmann, ou. cit.) 
foi proposta a denominação de Formação Cachoeirinha. Mantive· 
ram a terminologia Formação Bauru. caracterizando-a como forma
da inferiormente por conglomerados espessos com seixos arredon
dados de basalto e por arenitos róseos, calclferos. com intercala
ções de calcários arenosos, brancos, cristalinos. Supenormente 
(Membro Borolo), ocorreriam arenitos róseos médios. com lentes de 
conglomerados, apresentando-se geralmente muito sil icif icados. 

Para Mühlmann et alii ( 197 4 ). esta unidade compreende a se· 
qüência suprabasáltica, sendo cons titulda por conglomerados, are
nitos, argilitos e calca nos de cores avermelhadas e. roseas, onde foi 
destacado o aspecto maciço de grande parte de seus sedimentos. 
Para oeste e norte de São Paulo, a Formação Bauru pode ser dividi
da em dois pacotes, com base principalmente na intensidade de ci
mentação por calcário (Soares, 1975). 

Ribeiro Filho e r alii ( 1975) argumentaram, baseados nas data
ções dos basaltos de Tapirapuã (M T), ser a idade cretácea superior 
bastante aceitável para a Formação Parecis. mencionando que, a 
longo período, suas lítologias vinham sendo correlacionadas com as 
rochas da Formação Bauru , mencionando para esta última unidade 
serem seus litótipos caracterizados por uma estratif icação de con
glomerados, arenitos e sil ti tos, com cimento carbonático. tendo 
ocorrência restrita na região do rio da Casca, onde falhas gravitacio
nais condicionaram estruturas tipo graben. que os protegeram da 
erosão. 
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Coimbra (1976) em suas conclusões sobre as áreas-fonte dos 
arenitos da Formacão Bauru acreditou, em primeiro lugar, não ser 
válido o uso do te o~ de carbonato em cimento de arenitos desta uni
dade, mas antes a presença importante de nódulos carbonáticos, 
como critério estratigráfico Ao integrar suas observações de cam
po com os estudos sedimentológicos efetuados em laboratório, pô
de dividir a Formacão Bauru em três unidades (Fácies A, B e C) A 
Fácies A !Inferior. 'considerou provindo fundamentalmente da ero, 
são de rochas básicas da Formação Serra Geral, com contribuição 
secundária de rochas metamórficas. A Fácies B (lntermedit:ria) e C 
(Superior), caracterizou-as como evoluídas de fontes diversificadas, 
com contribuicões de rochas metamórficas, retrabalhamento de se
dimentos pale~mesozóicos da Bacia do Paraná e rochas básicas da 
Formacão Serra Geral 

Par~ Corrêa et alii ( 1976), esta unidade na sua área mapeada 
não se mostrou com boas exposições, estando configurada na 
maior parte da mesma pelos extensos areiões que capeiam a serra 
de Maracaju, sendo seus sedimentos essencialmente quartzosos e 
cimentados por sílica, com a presença de níveis conglomeráticos 
com seixos de quartzo. Oliva et alii ( 1979) registraram a Formação 
Bauru em sua área mapeada, constituída por arenitos calcíferos, 
calcários, siltitos e conglomerados 

Recentemente, Soares et alii ( 1980) propuseram a passagem da 
Formação Bauru para Grupo Bauru, no Estado de São Paulo, onde os 
mesmos definiram e caracterizaram quatro formações: Caiuá, San
to Anastácio, Adamantina e Marília. 

Os autores do presente relatório, diante da consagração do ter
mo e com suporte das verificações litológicas de superfície, que são 
análogas à maioria dos trabalhos consultados, inclusos no âmbito 
regional, mantêm a terminologia Formação Bauru, considerando-a 
constituída por conglomerados de matriz argilosa, cores avermelha
das, silicificados, com grânulos e seixos arredondados e subarre
dondados, níveis de sflex, interestratificados, nas porções mais su
periores, arenitos róseos, médios, com grânulos esparsos, maciços, 
mal classificados, quartzosos, silicificados localmente 

1.2.2.16.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Bauru apresenta-se na Folha SD 21 com uma extensão 
areal considerável, onde esta distribuição se condiciona principal
mente pelos falhamentos penecontemporâneos que a afetaram e 
secundariamente pela intensa erosão que a arrasou Sua maior re
presentatividade areal ocorre ao norte da Chapada dos Guimarães, 
Folha SD.21-Z-C, onde confi(:lura uma mancha de proporções e~
pressivas, cuja largura atinge aproximadamente 50 km no rumo 
NS, infletindo bruscamente para leste, até o extremo oriental na Fo
lha SD.21-Z-B, quando se mostra através de uma faixa estreita, 
com largura média de 1 O km, que orla grosseiramente a borda NO 
da Bacia do Paraná Volta a expor-se na Folha SD.21-Z-D, a sudes
te, nordeste e noroeste da cidade de Poxoréo, desenhando man
chas, cuja. maioria dos limites sofre controle pela intensa tectônica 
de direção NE-SO, que afetou a região. A maior espessura medida 
nestes sedimentos foi nas proximidades da cidade acima aludida, 
ao longo do bloco baixo da falha homônima, onde atingiu 1 20 m 

Segundo Gonçalves & Schneider (1970), a maior espessura me
dida na Formação Bauru, no centro leste de Mato Grosso, está rela
cionada à porção baixa da Falha de Poxoréo, Folha SD 21-Z-D, on
de os dois membros passíveis de mapeamento apresentaram 
120 m para o inferior e 100 m oara o superior. A maior espessura 
perfurada da Formação Bauru foi de 222 m na localidade Pirapozi
nho (SP), numa sondagem realizada pelo Instituto Geográfico e 
Geológico do Estado de São Paulo (Mühlmann et a/ii, 1974). 

1. 2. 2 16.3 - Posição estratigráfica 

A Formação Bauru na Folha SD.21 Cuiabá apresenta seus contatos 
com as unidades inferiores através de marcantes superfícies discor
dantes, erosivas, consolidadas por esoessos conglomerados basais 
Sobre as Formações Serra Geral, Botucatu, Palerma, Aquidauana e Ponta 
Grossa. Por vezes estas manifestações rudáceas tornam-se 
extremamente delgadas a quase imperceptfveis Superiormente é 
recoberta extensivamente pela Cobertura Detrito-Laterítica. A gran
de influência estabelecida pelos falhamentos contemporâneos mo
tiva o grande número de relações tectônicas com as formações so-
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topostas Algumas mostram-se claramente como no caso das Fa
lhas de Poxoréo e Jacira-Serra Grande, onde se verificaram conta
tos com as Formações Aquidauana e Ponta Grossa na primeira e 
com as Formações Serra Geral e Botucatu no segundo falhamento. 

Segundo Gonçalves & Schneider (1970), a Formação Bauru es
taria sobreposta às Formações Serra Geral, Botucatu, Palerma, 
Aquidauana, Ponta Grossa e Furnas, sendo este contato marcado 
por espesso conglomerado basal. Superiormente, consideraram o 
contato com a Formação Cachoeirinha feito de forma discordante 
Deve-se ressaltar que esta última unidade citada foi considerada pe
los autores deste relatório com características ligadas mais a uma 
unidade edafoestratigráfica, sendo mapeada como tal, recebendo o 
nome de Cobertura Detrito-Laterítica (TQdl) em detrimento do no
me "Cachoeirinha" 

Já Mühlmann et alii ( 1 974) relataram que esta unidade é encon
trada sobreposta às Formações Serra Geral, Botucatu, Palerma, 
Aquidauana, Ponta Grossa, Furnas e sobre embasamento no extre
mo nordeste da bacia (Minas Gerais) No centro-leste de Mato Gros
so estaria recoberta discordantemente pela Formação Cachoeiri
nha. 

Corrêa et alii ( 1976) consideraram seu contato inferior com a 
Formação Serra Geral, marcado por discordância erosiva, e com a 
Formação Cachoeirinha, suprajacente, contatos com caracteres in
definidos Notificaram ainda para a Formação Bauru ser a idade cre
tácea superior a mais provável, se baseada em ocorrências fossilífe
ras ou correlações a nível regional. 

Hennies ( 1966) notificou que o arenito dos Parecis era conside
rado como Cretáceo Superior desde os encontros fossilíferos de Eu
zébio de Oliveira Esta idade tornou-se mais provável através das 
datações dos basaltos de Tapirapuã, que indicaram Cretáceo Infe
rior, citando ainda sugestões de Almeida ( 1964), onde o último au
tor correlacionava estes sedimentos com os termos inferiores do 
Grupo Bauru. 

Loczy ( 1966), Vieira ( 1968), Gonçalves & Schneider ( 1968) e 
Corrêa et alii ( 1 976) confirmaram a idade cretácea superior para es
ta unidade, baseados no conteúdo fossilífero. Os autores do presen
te relatório, diante da opinião consagrada de inúmeros estudiosos 
do assunto, que está alicerçada por um característico conteúdo fos
silífero (representante das ordens crocodília, dinosáuria e que
lõnia), atribuem a esta formação a idade cretácea superior (Se
noniano) As semelhanças litológicas e sedimentares, posições es
tratigráficas e cronoestratigráficas, bem como a proximidade regio
nal, tornam admissível sua correlação com a Formação Utiariti (Gru
po Parecis). 

1.2.2.16 4 - Litologias e estruturas 

Os litótipos desta unidade apresentam uma grande variação litológi
ca e semelhanças texturais com as Formações Botucatu e Aqui
dauana, o que dificulta bastante a sua caracterização no imagea
mento de radar Em determinados locais na área mapeada, são ob
servados relevos característicos, resultado da intensa erosão dife
rencial e tectônica contemporânea que afetou suas rochas, onde se 
fazem presentes escarpas abruptas. 

Na Folha SD.21 Cuiabá, a topografia da unidade é geralmente 
ondulada e monótona, com extensos chapadões arenosos, relevo 
dissecado e rebaixado, localmente com bancadas concrecionárias 
que mantêm a superfície de erosão. A vegetação é do tipo cerrado 
ralo e savana, com solos arenosos e espessos e drenagem de fre 
qüência e densidade baixa. Ocorrem ainda relevos residuais, com 
topos tabulares e convexos, onde é constante o solo estar recober
to por sflex e quartzo leitoso, com as vertentes encravadas. Sua 
grande variedade sedimentar parece estar ligada a constantes mu
danças da área-fonte, com sua deposição grandemente influencia
da pelos já citados falhamentos contemporâneos. Seus afloramen
tos apresentam boas exposições aflorantes em regiões mais aciden
tadas, representados por escarpas, algo abruptas, onde seus areni
tos e níveis de conglomerados e silexitos encontram-se estratifica
dos, constituindo camadas ou bancos de aspecto maciço, silicifica
dos e/ou friáveis. Nas regiões mais planas, definidas pelas chapa
das, estão totalmente mascarados pela erosão diferencial. 

Gonçalves & Schneider ( 1970), a noroeste da Falha de Poxoréo, 
admitiram possuir esta unidade um bom desenvolvimento. que pos-



sibilitou sua divisão em dois membros mapeáveis O inferior seria 
constituído por conglomerados espessos e grosseiros, principal
mente com seixos de basalto alterado e matriz arena-argilosa ver
melha e arenito róseo, médio, calcífero, com intercalacões de calcá
rio arenoso e calcário branco O membro superior estaria formado 
por arenito róseo, médio. mal classificado, estratificação plano
paralela, com níveis ou lentes de conglomerados, silicificados Este 
último recebeu o nome de Borolo. 

Os trabalhos de campo desenvolvidos pelo Projeto RADAMBRA
SIL, nos domínios da Folha SD 21, não visaram à individualização 
de cada divisão acima, que foi reconhecida, tendo em vista a difícil 
representação na escala gráfica do mapeamento do membro supe
rior, como também na área, os problemas de identifica cão dos litóti
pos estão bastante comprometidos pelas ações exu~ativas e inú
meras influências estruturais locais 

Segundo MLihlmann et alií (1974) e Schneider et alíí (1974), a 
Formação Bauru compreende a sequência suprabasáltica, constituí
da por arenitos, siltitos, argilitos e calcários, de cores avermelhadas 
e róseas. Na porção inferior haveria argilitos, siltitos e arenitos calei
feros e, na superior, arenitos com leitos conglomeráticos. Os con
glomerados ocorreriam em toda a formação, com maior incidência 
na base 

Já para Ribeiro Filho et alíí (1975), a rormacão ~auru constitui 
se de uma seqüência interestratificada de congÍomerados, arenitos 
e siltitos, com cimento carbonático Os conglomerados são abun
dantes e ocorrem ao longo de todo o perfil Possuem uma matriz 
arena-argilosa, cor rosa-amarelado e avermelhada, fina a média, 
com algum cimento calcítico e pintas brancas onde está concentra
da a calcita Os arenitos são de cores rosadas e amareladas, ricos 
em pontos brancos de carbonato, com feldspatos e fragmentos de 
rochas, bastante sílticos, evidenciando grande imaturidade. 

Ribeiro Filho & Olivatti ( 1 976) definiram a Formacão Bauru co
mo constituída por arenitos rosa-avermelhado, pintalg.ados de bran
co, calcíferos, com intercalações de conglomerados avermelhados 
e calcários arenosos, rosa-esbranquiçado No topo do pacote, ocor
rem arenitos rosados, silicificados, e nos blocos altos (horsts), con
temporâneos à sedimentação, têm-se sobre as formacões anterio
res apenas conglomerados basais, com seixos de qua;tzo, arenitos 
e rochas básicas, imersos em matriz arenosa avermelhada, recober
tos por pacotes arenosos detrito-lateríticos. 

Corrêa et alií ( 1976) constataram nas regiões próximas a Campo 
Grande (MS) serem os arenitos desta unidade essencialmente 
quartzosos, granulação fina a média, silicificados, macicos e mal 
selecionados, presença de níveis conglomeráticos, com s~ixos pre
dominantemente de quartzo. Entretanto, verificaram que a maior 
parte da área de distribuição da unidade está recoberta por produtos 
de alteração da mesma, representada por depósitos inconsolidados, 
constituídos por areias e cascalhos com cores claras e/ou averme
lhadas e quando da proximidade com solos basálticos essas areias e 
cascalhos elevam seu teor em silte e argila 

No extremo leste da Folha SD 21 -Z-B, próximo de Paranatinga, 
Ribeiro Filho et alíí (1975) e Luz et alií (1978) relataram ocorrências 
de Arenito Botucatu, em restos conspícuos de erosão, contituindo 
verdadeiros testemunhos, em contato com as rochas epimetamórfi
cas do Grupo Cuiabá, sobrepondo-se em discordância angular e ero
siva. As afirmações acima divergem das verificações de superfície 
do presente mapeamento, onde as observações geológicas consta
taram níveis silicificados, de cores avermelhadas, aspecto maciço, 
espessura aflorante em torno de 3 m, mostrando blocos imersos 
em solo areno-argiloso; outras revelaram ao longo da borda seten
trional da Chapada dos Guimarães níveis de conglomerados silicifi
cados, de cores avermelhadas a róseas, arenitos róseos macicos 
friáveis quando não silicificados, mal classificados, grãds sub~rre: 
dondados, estratificação espessa ou plano-paralela, níveis centimé
tricos de sílex sem disposição preferencial e grânulos esparsos Es
tas ocorrências foram interpretadas como típicas exposicões da 
Formação Bauru. · 

Ao norte da cidade de Chapada dos Guimarães (Folha SD.21-Z
C), a Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo da Folha SD.21 Cuia
bá (Oliva et alíí, 1979) apresentou traços significativos envolvendo 
a Formação Botucatu Os atuais levantamentos geológicos efetua
dos pelo Projeto RADAMBRASIL observaram nessa região litótipos 

como conglomerados de matriz síltico-argilosa, cores avermelha
das, com seixos arredondados de quartzo leitoso e hialino, silicifica
dos, intercalados com arenitos amarelados e róseos, finos, friáveis 
quando não silicificados, mal classificados, grãos subarredondados, 
aspecto maciço, estratificação plano-paralela e espessa, solo coa
lhado por seixos de sílex, identificando estas características mani
festacões da Formacão Bauru. 

A. sudoeste da ~idade de Poxoréo (Folha SD 21-Z-D), temos 
afloramento em pedreira de arenitos calcíferos, finos a médios, co
res róseas, com níveis silicificados, maciços, estratificação plano
paralela e espessa, grãos subarredondados, raros subangulares, 
grânulos esparsos, matriz argilosa, cimento calcffero, que represen
tam porções mais inferiores da Unidade Bauru, os quais sofrem ex
tração para emprego como corretivo de solos. 

Os autores do presente relatório consideram a Formacão Bauru 
na Folha SD. 21 Cuiabá, constituída dos seguintes litótip~s: conglo: 
merado interestratificado, ocorrendo ao longo de todo o perfil, pre
dominando seixos arredondados de basaltos, quartzo e raros de are
nito silicificado; níveis de sílex esbranquiçados, intercalados com 
arenitos róseos, quartzosos, arenitos calcíferos e arenitos averme
lhados a róseos, médios, mal classificados, feldspáticos, imaturos, 
tendo constantes pontos carbonáticos, com grânulos e seixos es
parsos, silicificados, leitos conglomeráticos intercalados, estratifica
ção plano-paralela, bancos espessos. As estruturas sedimentares 
mais destacáveis na área foram estratificações plano-paralelas, es
tratificações cruzadas de pequeno porte e localmente aleitamentos 
gradacionais. O aspecto macico é uma das características de seus 
sedimentos. · 

1 2 2 1 6 5 - Origem e ambiente de sedimentação 

A grande variação de seus litótipos associados às suas característi
cas litológicas e sedimentares, aliadas ainda aos conteúdos fossilí-

. feros verificados, são dados empregados para caracterizar e definir 
suas origens e mecanismos deposicionais. 

Segundo Beurlen ( 1956), esta unidade seria continental, em 
maior parte subaquosa, com sedimentos fluviais e lacustres, tendo 
nas porções inferiores, onde se destacam as inúmeras lentes con
glomeráticas, a predominância do caráter fluvial e, na parte supe
rior, o caráter lacustre de deposição 

Loczy ( 1966) achou que a Série Bauru representa sedimentos 
consolidados resultantes de depósitos límnicos e fluviais 

Para Hennies (1966), as características litológicas dos depósi
tos detríticos do arenito dos Parecis, que foram correlacionadas à 
parte inferior do Grupo Bauru, indicavam um ambiente gerador con
tinental, onde os conglomerados grossos surgem associados a are
nitos e argilas, formando lentes e apresentando estratificacão cru
zada aquosa, que evidenciavam, portanto, a ação fluvial qu~ os ge
rou 

Gonçalves & Schneider ( 1968) relataram que os sedimentos 
pertencentes à Formação Bauru resultaram de deposição continen
tal, fluvial e lacustrina (planícies de inundação, canais e deltas flu
viais), sendo que no centro-leste de Mato Grosso sofreram grande 
influência tectônica na sua sedimentacão e distribuicão 

Os trabalhos de Bjornberg et alíí .(1970 apud Corrêa et alií, 
1976) mostraram que os sedimentos da Formacão Bauru teriam co
mo fontes principais rochas ígneas eruptivas, ·de caráter básico e 
idade mesozóica, e metamórficas cristalinas, com 3 distribuicão dos 
minerais pesados indicando contribuição maior das primeiras·, na ba
se, e das últimas, no topo. 

Schneider et alíí (1974) comentaram que as características lito
lógicas e sedimentares, aliadas ao conteúdo fossilífero, indicavam 
origem continental fluvial e lacustre para a formação 

Já Ribeiro Filho et a/íí (1975) admitiram que o ambiente deposi 
cional da Formacão Bauru é fluviolacustre. 

Soares (19Úi) dividiu esta unidade em dois pacotes, onde o in
ferior apresentava características de depósitos fluviais de rios 
meandrantes, enquanto o superior lembrava sedimentos fluviais de 
rios anastomosados, faltando apenas os depósitos de inundação. 

Arid (1973 apud Coimbra, 1976) admitiu que o clima da Forma
ção Bauru fora úmido e alterando com fases secas no início de sua 
sedimentação, hipótese também acatada por Coimbra ( 1976), sen
do que para o topo da unidade as fases secas ficariam mais frequen-
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tes e severas, justificadas pelas presenças mais assíduas de nódu
los carbonáticos e pelotas de argila naquela direção. 

Os autores do presente relatório, com o suporte das opiniões dos 
diversos pesquisadores que se dedicaram à questão, além das ca
racterísticas litológicas e sedimentares mostradas pela formação na 
região ora mapeada, admitem para esta unidade uma origem conti
nental fluvial para a sua sedimentação, onde houve contribuições 
de caráter lacustrino associadas, sob várias condições climáticas, 
que se tornam mais áridas à medida que se sobe neste pacote sedi
mentar 

1 2.2 17 - Cobertura Detrito-Laterítica 

1.2.2.17.1- Generalidades 

De fácil identificação nas imagens de radar da Folha SD 21 Cuiabá, 
destaca-se uma vasta superfície de aplainamento, que na metade 
norte da área em estudo recobre somente as rochas pertencentes 
ao Grupo Parecis, e na porção sudeste edifica-se provavelmente so
bre a maioria das unidades da Bacia do Paraná e em parte sobre os 
metamorfitos do Grupo Cuiabá Tal feição geomorfológica desper
tou interesse em todos os estudiosos que por ela passaram, desde o 
final do século XIX até os dias atuais Muitos dos trabalhos, com cu
nho científico, eram voltados apenas para reconhecimento da área, 
a fim de: implantação de vias de acesso, observações sobre recur-
sos naturais e descrições de natureza geográfica • 

Oliveira (1915) pela primeira vez chamou a atenção para o es
pesso solo vermelho ferruginoso, contendo horizontes ricos em 
cangas lateríticas, que recobriam a então Formação Parecis. 

A partir de Oliveira (op. cit.). vários estudos geológicos e geo
morfológicos foram desenvolvidos principalmente sobre o Planalto 
dos Guimarães, destacando-se entre eles Roxo ( 1937). Erichsen & 
Lõfgren (1940), Almeida (1948a e b), Almeida (1954), Almeida 
(1959) e Beurlen (1959) (vide 2 - Geomorfologia). 

Beurlen (1959) admitiu para aquela área um aplainamento, que 
se processou após o Triássico e considerou a existência de uma ca
pa sedimentar de origem fluviolacustre, a qual correlacionou com 
sedimentos da Unidade Bauru. 

No início dos anos 60, a PETROBRÁS iniciou uma série de traba
lhos geológicos de semidetalhe, abarcando a borda noroeste da Ba
cia do Paraná, quando aquelas acumulações arenosas laterizadas e 
relacionadas no topo das chapadas tiveram sua inclusão em uma 
formação de cobertura A primeira informação com este cunho é 
devida a Oliveira ( 1 964b), que denominou estes sedimentos de For-· 
mação Superior, caracterizando-os como arenitos avermelhados, 
argilosos, laterizados, com presença de concreções irregulares de 
canga ou corpos nodulares, exposições locais de argilitos na região 
de Cachoeirinha (30 km a norte da cidade de Poxoréo), restritos 
conglomerados, aos quais admitiu uma possível semelhanca com 
depósitos aluvionares recentes. Descreveu, ainda, a destac~da pre
sença de um solo argiloso e impermeável, com cores vermelho
escuras, mencionando seu endosso ao proposto por Beurlen 
( 1959), correlacionando estes sedimentos em origem e idade com 
a Formação Bauru. 

Oliveira & Múhlmann ( 1965) identificaram esta mesma unidade 
sedimentar descrita por Oliveira ( 1 964b), na Chapada dos Guima
rães, região localizada a leste da vila de São Vicente, denominando
a informalmente de Unidade C, atribuindo-lhe tentativamente uma 
idade cretácea superior ou terciária, baseados nas posições estrati
gráficas 

Barbosa et alii ( 1966), quando da realização do Projeto Ara
guaia, definiram uma nova unidade terciária, denominando-a de For
mação Araguaia Esta unidade de cobertura englobaria uma suces
são de conglomerados, siltes e areias siltosas parcialmente lateriza
das. Pela interpretação do mapa deste projeto, observou-se inten
ção dos autores em estenderem esta nova unidade tanto para a Fo
lha SD.22 Goiás como para a SD.21 Cuiabá. 

Gonçalves & Schneider ( 1 968) mantiveram a mesma denomina
ção de Oliveira & Mühlmann ( 1965). ao descreverem-na no mapea
mento de semidetalhe do noroeste da Bacia do Paraná, em área si
tuada _no centro-leste_ de_ Mato Grosso, nas regiões de Sangradouro, 
Batov1, Tesouro e Gwratmga, onde mostrou bom desenvolvimento a 
NO da área mapeade~, sendo constituída por material arena-argiloso 
avermelhado inconsolidado 
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Para Vieira ( 1968), a unidade seria predominantemente argilo
sa, onde na base sempre se encontrava um leito fino de laterito, re
presentando o papel de verdadeiro conglomerado basal, o qual é re
coberto por argilas cinza-creme e verde-claras, com grãos de areia 
disseminados, aspecto espermacj!ltico, sem estratificação, pouco 
consolidadas. 

Gonçalves & Schneider ( 1970) criaram uma nova unidade li
toesti'atigráfica (Formação Cachoeirinha). de idade terciária, com a 
finalidade de dar nome a todas as coberturas detrito-lateríticas 
ocorrentes em chapadões elevados, a norte, sudeste e na por
ção central da área de atuação do Projeto Centro-Leste do Mato 
Grosso, localizada entre os paralelos 1 5o 25'S e 18 o OO'S e os me
ridianos 52 o e 56 o O, com uma área de cerca de 80.000 km2 De
finiram uma seção-tipo constituída por sedimentos inconsolidados, 
arena-argilosos, argilitos e arenitos conglomeráticos, parcialmente 
laterizados, na região da fazenda Cachoeirinha, cerca de 30 km ao 
norte da cidade de Poxoréo 

Corrêa & Couto (1972), no Projeto Aluviões Diamantíferas de 
Mato Grosso, teceram considerações a respeito de uma intensa ca
pa areno-laterítica ferruginosa, recobrindo rochas da antiga Forma
ção Parecis. 

Padilha et alii ( 1974) mostraram a passagem gradativa de areni
tos subjacentes para rochas argila-arenosas laterizadas, que consti
tuiriam uma cobertura terciária com espessura variável de 1 O a 
40 m Referiram-se ainda à presença de argilas mosqueadas e can
gas ferruginosas na base do pacote. No mesmo trabalho introduzi
ram a Formação Araguaia, no sentido de Barbosa et a!ii (1966). na 
parte nordeste da Folha SD.21 Cuiabá. 

Figueiredo et alii ( 1974) mostraram que acima da cota altimétri
ca de 500 m desenvolve-se uma superfície laterizada, formando es
carpas de até 30 m de altura "Trata-se de perfis lateríticos típicos, 
maduros e em fase final de erosão. As escarpas sobreexistem sus
tentadas por blocos de cangas Sua área de ocorrência são as par
tes mais elevadas na Chapada dos Parecis, entre as cotas de 500 a 
700 m, notadamente nos topos dos interflúvios dos rios que dre
nam para a Bacia do Amazonas " 

Ribeiro Filho et alii ( 1975) comentaram a ocorrência de cobertu
ras lateríticas e areno-lateríticas, na Chapada dos Parecis, serra de 
Tapirapuã, Baixada Cuiabana e sobre a Formação Diamantino Divi
diram a cobertura em três horizontes, com uma espessura máxima 
de 40 m, e comentaram que a unidade é produto da pediplanização 
terciária, hoje restrita a cotas entre 500 e 600 m de altitude 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976) concordaram com a maioria dos 
autores que se referiram a Coberturas Terciário-Quaternárias, 
acrescentando que tais coberturas são unidades edafoestratigráfi
cas, ocorrendo sobre rochas arenosas, nos divisores de águas das 
Chapadas dos Parecis, dos Guimarães, serras Daniel, Formoso e Ta
pirapuã. 

Oliva et alii ( 1979), quando da elaboração da Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo da Folha SD.21 Cuiabá, estenderam as unida
des terciárias Formações Araguaia e Cachoeirinha, às porções nor
deste e sudeste da referida Folha. 

Ghignone ( 1 980) comentou que "um afloramento de la mitos e 
folhelhos sílticos e arenosos, situado nas proximidades da fazenda 
Cachoeirinha, conduziu os geólogos da PETROBRÁS a uma arrisca
da generalização que os levou a considerar as superfícies arrasadas, 
que se distribuem por vastas áreas dos Estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás, como representativas de uma unidade 
litoestratigráfica distinta No entanto, as pesquisas não têm confir
mado a presença dessa litologia em qualquer outra localidade. O 
que se observa é que as superfícies arrasadas e elevadas 
constituem-se de elúvios e colúvios, sustentados por níveis lateríti
cos, às vezes bastante espessos A litologia Cachoeirinha parece 
estar restrita ao curso superior do rio das Mortes, representando de
pósitos de sua planície de inundação De qualquer forma, os proce
dimentos estratigráficos corretos não permitem que se lhe atribua o 
status de formação, em virtude da manifesta ausência de mapeabi
lidade". 

Cunha et alii (1981 ), ao concluírem a Folha SC 22 Tocantins, 
suprimiram a Formação Araguaia no sentido de Barbosa et a!ii 
( 1966) e englobaram seus sedimentos às coberturas sedimentares 
terciário-quaternárias 



Os autores do presente relatório, através das observações geo~ 
lógicas naquelas. superfícies aplainadas constituídas dominante
mente por solos argila-arenosos, cor vermelha, ricos em concreções 
ferruginosas, que variam em concentrações e desenvolvimento, de
pendendo do seu horizonte de formação, com níveis também de ar
gilas coloridas e areias inconsolidadas, que parecem tipificar perfeita
mente coberturas lateríticas maturas e zonadas, concluíram que a 
melhor caracterização para aquelas coberturas está inserida no tra
balho de Figueiredo et alii ( 1974), no qual enquadraram com muita 
propriedade aquela superfície aplainada e laterizada no Terciário
Quaternário como uma unidade edafoestratigráfica. 

1 .2. 2 -1 7. 2 - Distribuição na área e espessura 

A Cobertura Detrito-Laterítica representa no âmbito da Folha SD. 21 
Cuiabá, sem dúvida, a unidade de maior expressão areal. Sua distri
buição destaca-se em duas porções distintas. A primeira (Fig 1.42) 
localiza-se na metade norte da Folha em pauta, constituindo as par
tes mais elevadas da região, edificadas sobre a Chapada dos Pare
eis, em cotas altimétricas que oscilam entre 500 e 7 50 m. Mode
lam nesta região superfícies planas, suavemente onduladas, com 
bordas escarpadas, normalmente posicionadas nas cabeceiras dos 
rios que drenam a norte para a Bacia Amazônica ou a sul para a Ba
cia Platina (Est. 1 .XVI A) A segunda ocorre na porção sudeste, re
cobrindo grande parte das rochas da Bacia do Paraná, ocupando aí, 
também, as partes mais elevadas, estendendo-se no sentido leste
oeste por uma extensão aproximada de 1 60 km, com largura média 
de 50 km, constituindo a Chapada dos Guimarães. Outra distribui
ção significativa destas coberturas ocorre sobre os metamorfitos do 
Grupo Cuiabá, em área restrita à borda leste da serra das Araras. As 
espessuras destas coberturas variam em média de 20 a 50 m, me
didos ao longo de suas escarpas ao norte da vila de São Vicente (Fo
lha SD.21-Z-D) e cabeceira do rio Santo Antônio (Folha SD 21-Y-B) 
com base de diferença de cotas altimétricas entre bases e topo das 
mesmas; por outro lado, as espessuras observadas sobre as rochas 
do Grupo Cuiabá são de ordem bem inferior, constituindo apenas uma capa 
delgada. 

1.2.2.17.3 - Posição estratigráfica 

Estas coberturas argila-arenosas com horizontes lateríticos 
encontram-se recobrindo os metamorfitos do Grupo Cuiabá na bor
da leste da serra das Araras, nitidamente identificada em imagem 
de radar (Folha SD.21-Z-C). visto que constitui uma superfície lisa 
com tons cinza mais escuro, em contraste com as rochas metamór
ficas do referido grupo, que estão claramente orientadas na direção 
geral NE-SO. Na Bacia do Paraná, recobre quase todas as unidades 
litoestratigráficas desta depressão deposicional (Formações Fur
nas, Ponta Grossa, Aquidauana, Botucatu e Bauru). incluindo ainda 
as rochas de seu embasamento na borda ocidental constituídas pelo 
Grupo Cuiabá e Granito São Vicente. Em toda a metade norte da Fo
lha em pauta e na porção sudoeste da rodovia federal BR-364, os 
solos vermelhos laterizados recobrem as rochas do Grupo Parecis. 
A idade de formacão destas coberturas foi determinada no 
Terciário-Ouaternári~ com base nos eventos epirogenéticos e da fa
se ativa de erosão que aplainaram aquela região durante aqueles pe
ríodos 

1 2.2 17 4 - Litologias 

Na borda noroeste da Bacia do Paraná, esta unidade edafoestrati
gráfica apresenta-se normalmente nos níveis mais elevados, for
mando extensas chapadas ou planaltos arenosos, mostrando local
mente em termos regionais distintas características topográficas e 
geomórficas, cuja extração do imageamento de radar é de fácil ob
tenção. Estas características possuem visíveis semelhanças com 
aquelas do Planalto dos Parecis. Na área representada pela Bacia qo 
Paraná, constituem as maiores frações da unidade geomorfológica 
Planalto dos Guimarães. 

Encontra-se esta Cobertura Detrito-Laterítica delimitada, na área 
em apreço, por ressaltas topográficos, realçados por atividades ero
sionais, com espessuras que oscilam entre 20 e 50 m, onde é co
mum nestes escarpamentos a presença de camadas de material 
argila-arenoso associado a crostas ferruginosas, que definem ban-

cadas algo concrecionárias Na superfície das chapadas arenosas, 
têm-se a implantação de um relevo com suaves ondulações, drena
gem de baixa freqüência, vegetação de cerrado ralo ou campo sujo, 
altitudes que variam entre 300 e 600 m, com desenvolvimento de 
um latossolo espesso O contato com as unidades sotopostas obe
dece à quebra de relevo, sendo na maioria das vezes inferido, devi
do ao intenso aporte de detritos que escorrem para as posições 
mais baixas. As cores mais características destes detritos são as 
vermelhas, marrons e amareladas, estando via de regra parcialmen
te laterizados. 

Ao descreverem a Formacão Cachoeirinha, Goncalves & Schnei
der ( 1 970) observaram ·sedimentos inconsolidados, a reno
argilosos, de cores vermelhas, parcialmente laterizados. Localmen
te, verificaram haver arenitos amarelados, médios e grosseiros, 
com níveis de conglomerados e argilitos cinza-esverdeado Os auto
res deste relatório em observacões efetuadas na área desta sedi
mentacão incluíram os sedimen.tos inconsolidados de Goncalves & 
Schner'der (op. cit.) na Cobertura Detrito-Laterítica (TOdi); e aos 
arenitos grosseiros, argilitos e níveis de conglomerados, interpreta
ram como depósitos residuais, que seriam testemunhos em paleo
vales, de possíveis correntes fluviais em uma fácies de planície de 
inundacão. 

Par~ a Folha SD.21 Cuiabá, os dados fornecidos pelos trabalhos 
da Divisão de Pedologia do Projeto RADAMBRASIL, na parte abran
gida pela Bacia Gondwânica do Paraná, trazem respaldos para a 
atribuição de categoria de unidade edafoestratigráfica a estas co
berturas. Os diversos perfis pedológicos executados nos topos dos 
planaltos arenosos mostraram latossolos de textura argilosa (35% 
de argilas) e média, cores vermelho-amareladas; nas porções inter
mediárias, onde se verificam as quebras mais marcantes do relevo, 
foram identificadas unidades de solos concrecionários, e nas partes 
inferiores, areias quartzosas inconsolidadas, de cores amareladas e 
esbranquiçadas Os depósitos residuais existentes, se mapeáveis, 
também seriam classificados nas devidas classes de solos Alicer
cados nos dados obtidos por aquela Divisão, os autores deste rela
tório consideram para a Folha SD.21 Cuiabá, na região abrangida 
pelo Planalto dos Guimarães, esta unidade composta por três hori
zontes, a saber: um inferior onde se caracteriza a presença de areias 
inconsolidadas, argilas de cores variegadas e mosqueadas, concre
ções limoníticas e produto de alteração das rochas subjacentes O 
médio é constituído por espessos lateritos ferruginosos, concrecio
nários, com seixos de quartzo; e o superior onde predomina solo 
;ugilo-arenoso, marrom-avermelhado, com concreções ferrugino
sas. 

Sobre a Chapada dos Parecis, a superfície laterizada (TQdl) apre
senta suas melhores exposições nas cabeceiras do rio Santo Antô
nio e na descida de um de seus escarpamentos, localizado na estra
da que demanda para a fazenda Pecuama Nestas regiões, o perfil 
laterítico apresenta-se constituído em sua parte mais inferior por se
dimentos arena-argilosos inconsolidados, provenientes da alteração 
e desagregação das Formações Salto das Nuvens e Utiariti, ambas 
pertencentes ao Grupo Parecis; apresentam cores branca, amarela 
e vermelha, granulometria fina a média, contendo lentes de arenito 
ferruginoso, irregulares, concreções limonfticas; em direção ao topo 
deste horizonte, há uma maior contribuição de argila em cores varie
gadas. Como segundo horizonte aparecem níveis lateríticos concre
cionários (cangas lateríticas), desenvolvidos a partir de arenitos 
subjacentes ricos em ferro e argila, do desaparecimento da vegeta
ção e da oscilação do lençol freático. Estas cangas lateríticas são 
responsáveis pela sustentação da topografia elevada presente mis
ta região. Finalmente o horizonte superior já em fase matura de for
mação dos lateritos é constituído por solos argila-arenosos de cor 
vermelha, com concreções ferruginosas. De um modo geral, os per
fis característicos da unidade edafoestratigráfica (TOdl) 
apresentam-se de maneira homogênea em toda sua exposição ao 
longo da Chapada dos Parecis, como descrita acima 

1.2.2.17.5- Origem 

Admitindo-se as coberturas detrito-lateríticas como unidade eda 
foestratigráfica, logicamente sua evolução estará ligada a proces
sos pedogenéticos a partir de uma superfície aplainada em condi
ções climáticas tipicamente tropical, devido à necessidade de alter-
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nância de estações secas e chuvosas. Dentro destes fatores, as 
condições ideais para a formação de coberturas lateríticas são en
contradas em Maignie (1971 apud Figueiredo et a/ii, 1974), 
destacando-se a necessidade de uma temperatura média anual em 
torno de 25°C, no solo; o índice pluviométrico superior a 950 mm 
ao ano; a topografia plana com leve caimento entre 8% e 10% e o 
clima tropical úmido, Aw de Kõppen, quente e úmido, com estações 
chuvosas e secas bem definidas "O fenômeno produz-se em toda a 
formação geológica permeável de topografia suborizontal percorri
da por águas contendo ferro " Dentro do exposto, verifica-se que 
tanto a Chapada dos Parecis como a dos Guimarães preenchem to
dos os requisitos necessários para a formação de tais coberturas la
terítkas 

1 2 2 18 - Formação Xaraiés 

1.2.2.18.1 - Generalidades 

Almeida ( 1945) definiu a Formação Xaraiés no município de Corum
bá no Estado de Mato Grosso do Sul. Tal unidade proveniente da 
dissolução de rochas calcárias subjacentes seria constituída por tu
fos calcários, conglomerados com cimento calcário e travertinos; 
todas estas rochas tipicamente quaternárias teriam registros fós
seis, tais como: vegetais fósseis (angiosperma), impressões de fo
lhas e tubos formados de restos de galhos e gastrópodes 

Almeida ( 1 964) introduziu esta unidade na Folha SD 21 Cuiabá, 
õ.o denominar de Formação Xaraiés a ocorrência de tufos calcários e 
travertinos nas vertentes orientais da serra das Araras com uma es
pessura máxima de 1 00 m 

Figueiredo et alii ( 1 9 7 4) defenderam a idéia de que a unidade em 
pauta seria estratigraficamente mais antiga que a Formação Panta
nal; e produto da desagregação e coluvionamento da Formação Ara
ras, como admitiu Almeida ( 1964) 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1 976) informaram que tais ocorrências 
travertinas raramente apresentam-se laminadas ou estratificadas e, 
na base do pacote, esporadicamente ocorrem fragmentos quartzo
sos, englobados por tufos calcários, dando à ocorrência aspectos 
conglomeráticos. 

1 2 2.18.2 - Distribl'iição na área 

Concordando com trabalhos anteriores, durante a realizacão do ma
peamento da Folha SD 21, esta unidade só foi encontrada na parte 
sudeste da Folha SD.21-Y-D, mais especificamente na borda orien
tal da serra das Araras, em uma faixa descontínua de no máximo 
10 km2. 

1.2.2.18.3 - Posição estratigráfica 

Sobrepõe-se às rochas da Formação Araras e Grupo Cuiabá, em 
contatos do tipo discordante erosivo. Almeida ( 1964) referiu-se à 
intensa presença de impressões de folhas de várias espécies de an
giospermas, galhos e gastrópodes, adiantando que as ocorrências 
da serra das Araras seriam mais interessantes para estudos paleo
botânicos que na região de Corumbá. 

As amostras coletadas durante a realizacão deste trabalho mos
traram também intensas impressões de folhas e galhos, que prova
velmente se referem às mesmas, datadas como recentes por Josué 
Camargo Mendes (apud Almeida, 1945). 

1.2.2 18.4 - Litologias e estruturas 

Os litótipos observados assemelham-se aos tufos calcários, citados 
por Almeida (1945 e 1964) e posteriormente por Figueiredo et Blii 
(1974). Trata-se de tufos calcários, com estruturas concrecioná
rias tubiformes, bastante porosas, com impressões de folhas do tipo 
angiosperma e abundantes orifícios e tubos ocos constituídos pelos 
moldes de caules e galhos de plantas. A coloracão é acinzentada, 
com cimento calcário englobando grânulos ~icrocristalinos de 
quartzo e calcita, que muitas vezes aparecem em agregados crista
linos, microscópicos nos orifícios tubulares da rocha. Não se obser
vou nestes depósitos a presença de estratificações, considerando
se que o caráter maciço é, sem dúvida, a mais notável feição estru
tural exibida por estas rochas calcárias. A análise química efetuada 
por Almeida ( 1945) demonstrou uma constituição de até 54,3% de 
C aO. 
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1 2 2 18.5- Origem 

Acredita-se que os tufos calcários da Formação Xaraiés tenham si
do formados por precipitação de CaC03, a partir da dissolução de 
rochas calcárias preexistentes, com posterior petrificação parcial 
de restos vegetais, provavelmente, em ambiente fluviolacustre. Al
meida ( 1964) considerou que tais depósitos foram constituídos 
"pela acumulação, às faldas da serra das Araras, de carbonato tra· 
zido do interior da morraria dolomítica, por águas que buscavam o 
pantanal As águas saturavam-se em CaC03, precipitando-os devi
do à agitação e, talvez em parte, à ação de organismos, para formar 
cimentos do material elástico e restos orgânicos que elas trazem, 
bem como crostas na superfície do solo". 

1.2.2.19 - Depósitos Detríticos 

1 2.2.19 1 - Generalidades 

Almeida (1964), na Folha SD.21 Cuiabá, mais precisamente nas 
bordas da Província Serrana, entre os rios Jauquara e Paraguai, re
gistrou a presença de acumulações conglomeráticas constituídas 
por blocos arredondados de arenitos, cimentados por hidróxidos fér
ricos, que caracterizam a presença de restos de leques aluviais, ele
vados até 30 m acima do nível dos rios, com provável formação de
vido a climas diversos dos atuais. 

Dei'Arco et alii (1982), corroborando com Almeida (1964), re
gistraram a presença das mesmas ocorrências no extremo sul da 
Província Serrana, durante o mapeamento da Folha SE.21 Corum
bá, porém com restos de rochas carbonáticas, provavelmente 
oriundos da Formacão Araras No mesmo trabalho, De I' Arco et alii 
( 1982) reuniram a~umulações sedimentares de elúvios, colúvios, 
alúvios e late ritos ferruginosos, já referidos por Almeida ( 1 964 e 
1965a), em uma mesma unidade sob a denominação de Depósitos 
Detríticos 

No âmbito da Folha SD 21 Cuiabá, registra-se a presença desta 
nova unidade quaternária na porção centro-meridional da Folha 
SD 21-Y-D, mais precisamente no s-opé da serra da Poção, em uma 
faixa irregular de aproximadamente 20 km de extensão por 7, 5 km, 
em sua parte mais larga, e no extremo sudeste da Folha SD 21-Z
C, onde ocorrem com menor expressão, nos sopés das serras de 
São José e Morro do Sal, acidentes geográficos localizados a leste 
do rio Cuiabá Estas ocorrências estendem-se para a Folha SE 21 
Corumbá, onde possuem maiores expressões areais e onde foram 
primeiramente individualizadas e, por isto, tratadas com maiores 
detalhes por De I' Arco et alii ( 1982). Das poucas evidências litológi
cas registradas, detectaram-se, na Folha SD.21-Y-D, acumulações de 
sedimentos areno-siltosos, grosseiros e parcialmente laterizados, 
provenientes da desagregação de rochas da Formação Raizama, e 
na Folha SD 21-Z-C ocorrem sedimentos provenientes do Grupo 
Cuiabá. Estas ocorrências evidenciam processos erosivos recentes 
com acumulações do tipo principalmente coluvial. 

Sob a assessoria da Prof a Margarida Maria Penteado Orellana, 
De I' Arco et alii ( 1982) propuseram que tais <1epósitos teriam ori
gem concomitante com a abertura da Depressão do Rio Paraguai, 
associada à formação do Pediplano Pliopleistocênico, sob um clima 
semi-árido, sujeito a chuvas torrenciais 

1.2.2.20 - Formação Pantanal 

1.2.2 20.1 - Generalidades 

Desde o século passado, o Pantanal Mato-Grossense, devido as 
suas características ímpares na morfologia brasileira, é citado e es
tudado por profissionais dos mais variados ramos da ciência. 
Considerando-se o intenso interesse econômico despertado pelas 
férteis pastagens naturais, recicladas anualmente com o transbor
damento de suas drenagens, é o Pantanal Mato-Grossense compa
rado com o vale do rio Nilo, estando aí uma das grandes esperanças 
da agropecuária brasileira 

No que tange ao interesse geológico, Oliveira & Leonardos 
(1943) foram os primeiros geólogos a reunirem os sedimentos in
consolidados, ocorrentes na Depressão Periférica do Rio Paraguai, 
como uma unidade litoestratigráfica, denominando-a de Formação 
Pantanal, tendo como principais constituintes depósitos de areias e 
argilas recentes. 



Posteriormente, Almeida ( 1964), enriquecendo os conhecimen
tos geológicos sobre o Pantanal Mato-Grossense, admitiu que na 
Província Serrana da Folha SD 21 Cuiabá o;; depósitos constituin
tes da Formação Pantanal são pouco espessos e de natureza areno
sa fina e síltico-argilosa Citou ainda que a fração cascalho, resul
tante do retrabalhamento e movimentação dos rios atuais, é rara e 
seria produto da desagregação de veios quartzosos do Grupo Cuia
bá ou de conglomerados cretácicos 

Corrêa & Couto (1972), quando da realização do Projeto Alu
viões Diamantíferas de Mato Grosso, citaram que a "Formação 
Pantanal constitui-se de uma sequência argila-arenosa inconsolida
da, estratificada horizontalmente, formada de uma alternância de 
argilas cinza e areia média a fina, de cor branca, amarela e verme
lha, com classificação regular a boa Além do quartzo, as areias 
possuem conteúdo regular de caulim. Intercalados às camadas argi
losas e arenosas são encontrados leitos laterizados, de pequena es
pessura, de areias e conglomerados finos" 

Figueiredo et alii ( 1974) reconheceram três níveis para a Forma
ção Pantanal (Qp1, Op2 e Op3) O primeiro (Qp1). topograficamen
te mais elevado, seria constituído por areias inconsolidadas de gra
nulação média a fina, com grãos bem arredondados e polidos, com 
intercalações subordinadas de níveis decimétricos síltico-argilosos 
O nível Qp2, formador dos terraços aluviais sub-r_e_centes, seria 
constituído por silte, argila e bolsões de areia muito fina O último ní
vel (Qp3), constituinte de uma planície mais rebaixada, teria como 
formadores depósitos irregulares síltico-argilosos e grosseiros, de
positados recentemente pelos rios da Bacia do Paraguai 

Ribeiro Filho et alii (1975) pouco adiantaram em relacão ao tra
balho de Figueiredo et a/ii' ( 1974), porém encont1aram z~nas lateri
zadas com desenvolvimento de couraça laterítica 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976) consideraram a Formacão Panta
nal como um todo, encontrando zonas laterizadas em porÇões supe
riores da unidade em epígrafe 

Não foi possível reconhecer durante a realizacão deste trabalho 
os diversos níveis propostos por Figueiredo et aÚ( 1974). entretan
to reconheceram-se na Depressão Periférica do Rio Paraguai, onde 
se acham localizados os pantanais, faixas mais elevadas, não sujei
tas a inundações periódicas, que contrastam com as zonas rebaixa
das, inundáveis constantemente. De uma zona. para outra não se 
observaram diferenças litológicas e sim pedogenéticas (vide 3 -
Pedologia) Dei'Arco et a/ii (1982) trataram com mais detalhes os 
dados obtidos do levantamento na Folha SE.21 Corumbá, já que es
ta unidade perfaz mais de 60% daquela Folha 

1 2 2 20 2 - Distribuição na área e espessura 

Registra-se nos domínios da Folha SD.21 Cuiabá a presença de se
dimentos da Formação Pantanal, nas Folhas SD 21-Y-D e SD 21-Z
C Na primeira, a unidade em pauta ocorre na Depressão do Rio Pa
raguai, compreendendo uma extensa área drenada pelo alto curso 
do rio Paraguai e alguns de seus tributários, principalmente os rios 
Sepotuba e Cabaçal Esta depressão contrasta distintamente com 
acidentes geográficos que constituem seus contrafortes; a norte é 
demarcada pela escarpa da serra de Tapirapuã, a leste pelas cristas 
alongadas da Província Senana, a noroeste pelas faldas do Planalto 
dos Parecis e serra do Roncador e a oeste estende-se além da serra 
de Padre Inácio Em imagem de radar mostra uma textura homogê
nea lisa, levemente dissecada, com padrão de drenagem dentrítico 
a subparalelo (vide 2 - Geomorfologia) 

Já na parte sul da Folha SD 21-Z-C evidenciam-se os mesmos 
sedimentos, ocorrendo na Depressão Cuiabana, área rebaixada 
compreendida entre o Planalto dos Guimarães, a leste, e a Província 
Serrana, a oeste, com ocorrência de sedimentos bem menores que 
na Folha SD 21-Y-D. O principal rio que drena esta região é o Cuia
bá, exibindo inúmeros meandros responsáveis pela existência de la
goas colmatadas, nas proximidades da cidade de Santo Antônio do 
Leverger A textura observada em imagem de radar é mais irregular, 
com tonalidades cinza-escuro, mostrando desenvolvimento de la
goas e canais intermitentes (Fig 1.30). 

A pequena área de ocorrência da Formação Pantanal, na Folha 
SD.21 Cuiabá com cotas altimétricas variáveis de 1 50 a 200 m 
exibe escoamento mais rápido, contrariamente ao grande acúmul~ 

de água verificado mais ao sul na Folha SE 21 Corumbá, quando 
ocorre ali a formação dos extensos pantanais e lagoas perenes 

Figueiredo et a/ii (1974) estimaram a espessura da Formação 
Pantanal em no máximo 70 m, com uma possança média de 40 m. 
De I' Arco et alii ( 1 982) estimaram, interpretativa mente, uma espes
sura máxima de 250m 

1.2 2 20.3 - Posição estratigráfica 

A Formação Pantanal recobre discordantemente rochas do Grupo 
Cuiabá e Granito São Vicente na Depressão Cuiabana (Folha 
SD. 21-Z-C), e na Folha SD 21-Y-D, na Depressão do Rio Pa1aguai, 
sobrepõe-se a rochas dos Grupos Alto Paraguai, Aguapeí e Rio Bran
co e Complexo Xingu Com relação a sua idade, raras são as cita
ções sobre datações paleontológicas realizadas em áreas do Panta
nal Mato-Grossense, entretanto Almeida (1965a) referiu-se à pre
sença de mamíferos fósseis na zona norte do pantanal, fato este 
que viria.comprovar o início das formações dos depósitos arenosos 
que constituem o Pantanal Mato-Grossense a partir do Pleistoceno, 
corroborando com a maioria dos autores que são unânimes em posi
cionar os depósitos do Pantanal Mato-Grossense como quaterná
rios, correlacionando-os com os depósitos aluvionários da bacia do 
rio Guaporé 

1 2.2 20.4 - Litologias 

Os sedimentos inconsolidados da Formação Pantanal foram carac
terizados no presente trabalho apenas nas regiões de interfluvio, 
por conseguinte nas partes mais elevadas da grande planície que é o 
Pantanal Mato-Grossense Os depósitos nesta região são arena
argilosos e síltico-argilosos, granulometria dominantemente fina a 
muito fina, podendo ocorrer também areias médias a conglomeráti
cas, neste último caso já proveniente da removimentação da drena
gem atual; os grãos de quartzo são subarredondados e arredonda
dos e com superfícies polidas Localmente são encontradas in terca
lações de níveis argilosos. 

1 2 2 20.5 - Origem e ambiente de sedimentação 

As primeiras idéias sobre a evolução do Pantanal Mato-Grossense 
encontram-se relatadas resumidamente no trabalho de Moura 
(1943) Este autor reportou que no ano de 1555 o pantanal teria re
cebido a denominação de lago dos Xaraiés, sem entretanto citar o 
nome do autor da proposição. Acreditou Moura (op cit) "que os 
primeiros exploradores dessas longínquas paragens atribuem ao Xa
raiés a origem do rio Paraguai" 

Seguindo em sua pesquisa bibliográfica, observou Moura 
( 1943) que a idéia acima já não encontrava suporte no final do sé
culo XVIII, quando padres jesuítas, na tentativa de reconhecerem os 
caminhos dos primeiros exploradores- Ayolas e Chavez - que 
conduziram ao país dos Chiquitos, deixaram subentendido em trecho 
de uma carta datada no ano de 1703 que: "a grandiosidade do pan
tanal inundado começa a levantar as primeiras hiróteses de um mar 
interior" 

Cunha ( 1943) admitiu o pantanal como função do rio Paraguai e 
seus afluentes, acrescentando novos conhecimentos na área de de
posição dos sedimentos da Formação Pantanal, identificando a pre
sença de formação de barreiros, isto é, "clareiras argilosas na mata 
ou no campo, abertas no solo sob a forma de cova ou depressão e 
que retêm apreciável teor de sais minerais", possuindo salitre e em 
quantidade mínima e muito inferior à do cloreto Estes barreiros es
tariam localizados na região do rio Jauru, nos arredores de São Luiz 
de Cáceres, Poconé, rios São Lourenço e Cuiabá. É possível que as 
lagoas bem identificadas em imagens de radar (Folha SD 21-Y -DI. a 
sudeste de Porto Esperidião, também possam constituir alguns dos 
barreiros identificados por Cunha (op cit ) 

Almeida (1959) citou: "No Neogeno, à medida que se processa
vam as derradeiras fases dos movimentos orogênicos no geossinclí
neo andino e o conseqüente soerguimento da cadeia, extensa faixa 
a oriente dela sofria abatimentos, para receber importante sedimen
tação que ainda hoje se vem processando. ·Essa bacia marginal 
estende-se dos pampas norte-argentinos através do Gran Chaco, 
das planícies do Beni no norte boliviano e da Amazônica ocidental, 
às planícies do Orenoco" 
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Acrescentou ainda Almeida (op cit ), que em Mato Grosso, fa
lhamentos antigos foram reativados no Terciário, causando relevos 
típicos como o maciço de Urutum, ao sul de Corumbá Salientou 
que as lagoas Jacadigo, Guaíba, Uberaba e Mandioré parecem só 
ter explicações por deformações modernas do solo Também como 
conseqüência desses abatimentos ocorridos no Terciário, teria sur
gido a bacia fluvial do Paraguai 

Davino ( 1 968), processando determinações das espessuras dos 
sedimentos do Pantanal Mato-Grossense por sondagens elétricas, 
confirmou que o fundo do "vale" formado pelo embasamento do 
pantanal entre Albuquerque e Carandazal está abaixo do nível do 
mar corroborando assim com a idéia de que uma certa subsidência 
(Almeida, 1 965a) tinha necessariamente influído no processo de 
formação do pantanal 

Diante dos dados acima expostos nos trabalhos de Almeida 
(1959) e Davino (1968), admite-se também a formacão do panta
nal no final do Terciário, ligado às fases orogênicas qu~ atuaram na
quela época nos Andes, com sedimentação tipicamente fluvial que 
ainda se processa nos nossos dias 

1 2.2 21 -Formação Guaporé 

1 2 2. 21. 1 - Generalidades 

D'Orbgny ( 1842 apud Pinto Filho et alii, 1 977) fez as primeiras re
ferências sobre os sedimentos aluvionários, que ocorrem nas planí
cies do rio Guaporé Posteriormente, diversos autores trabalharam 
na mesma região, tecendo apenas comentários sobre aquelas ocor
rências, sem acrescentarem novos conhecimentos 

A primeira contribuição geológica aos sedimentos depositados 
na planície aluvial do rio Guaporé foi dada pela equipe da LASA -
Levantamentos Aerofotogramétricos S A ( 1968a apud Figueiredo 
et alii, 1974), identificando na região localizada entre os paralelos 
14 o 30' e 1 6 o 1 5'S a presença de aluviões constituídas por areias e 
argilas (Qa), aluviões de pequenas lagoas (QJ) e aluviões (e). 

Figueiredo et alii ( 1 9 7 4) foram os primeiros a reunirem tais ocor
rências, correlacionando-as à Formação Pantanal e denominando
as de Formação Guaporé A nova unidade litoestratigráfica seria 
constituída por dois níveis O primeiro, inferior, teria como consti
tuintes sedimentos argila-arenosos parcialmente laterizados, e o ní
vel superior estaria ainda em deposição, nas planícies de inundação 
do rio Guaporé 

Padilha et alii (1974), ao comentarem o trabalho de Figueiredo 
et alii (op cit ), concordaram com a unidade proposta completando 
que tais sedimentos teriam espessura máxima de 30 m. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976), ao se referirem sobre a unidade 
em pauta, citaram a presença de sedimentos arenosos inconsolida
dos, com intercalações síltico-argilosas, com desenvolvimento de 
laterizações nas partes mais altas da Formação Guaporé. 

Em áreas limítrofes, no Tenitório Federal de Rondônia, Pinto Fi
lho et alii (1977) em minucioso trabalho admitiram a subdivisão 
em dois níveis para os sedimentos inconsolidados da planície do rio 
Guaporé, proposta por Figueiredo et alii (op cit ); não concordaram, 
porém, com a caracterização desta como formação, pois neste 
mesmo trabalho os sedimentos do rio Guaporé foram incluídos nas 
Aluviões Quaternárias 

Santos et alii ( 1 979), concordando em parte com Figueiredo et 
a/li' ( 1 9 7 4) e Pinto Filho et ali i ( 19 7 7), denominaram a ocorrência de 
tais sedimentos informalmente como cobertura do rio Guaporé, 
acrescentando que a diferenciação entre os níveis superior e inferior 
foi baseada principalmente nas características morfológicas da pla
nície 

No presente trabalho, manteve-se a conceituacão básica de Fi
gueiredo et alii (1974), subdividindo-se também~ Formacão Gua
poré em dois níveis: inferior (Qgi) e superior (Ogs), e~tretanto 
salienta-se que algumas diferenças existem em suas áreas de distri
buição. 

1 . 2 2 21 . 2 - Distribuição na área e espessura 

A ocorrência de sedimentos inconsolidados da Formação Guaporé 
restringe-se à bacia do rio Guaporé, sendo individualizados predomi
nantemente nas partes ocidentais das Folhas SD 21-y -A e SD 21-
Y-C. Na primeira ocorre em uma faixa menor, desde a borda ociden-
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tal da serra de São Vicente, adentrando para nordeste, ao longo dos 
principais afluentes do rio Guaporé até a Bolívia Jà na Folha SD 21-
Y-C, ocupa aproximadamente 1/3 em área, estendendo-se desde a 
parte ocidental das bordas escarpadas das serras de Aguapeí e da 
Borda até o limite internacional com a Bolívia. 

A feição topográfica (Fig. 1 .1 5) é de planície, observando-se 
suaves ondulacões, a maioria dessas sustentadas por níveis lateríti
cos A cota máxima observada (altímetro Everest) foi em torno de 
220 m (próximo à serra da Borda) e a mínima foi de 130 m, na mar
gem esquerda do rio Guaporé, na cidade de Mato Grosso 

1 2. 2 21.3 - Posição estratigráfica 

Os sedimentos inconsolidados da Formação Guaporé, mapeados no 
extremo sudoeste da Folha em estudo, recobrem discordantemente 
os polimetamorfitos do Complexo Xingu e as rochas do Grupo 
Aguapeí Com relação a sua idade, a maioria dos autores correlacio
nou os depósitos da Formação Guaporé aos da Formação Pantanal 
de idade quaternária Figueiredo et alii (1974) citaram que "não se 
observou na Formação Guaporé o nível intermediário existente na 
Formação Pantanal, da Bacia do Paraguai. Este fenômeno pode ser 
explicado pelas vertentes do rio Paraguai estarem num estágio de 
rejuvenescimento, não se verificando o mesmo com aquelas do 
Guaporé. Além disso, as duas bacias estão sujeitas a níveis de base 
diferentes'' 

1 2. 2. 21 . 4 - Litologias e estruturas 

Os caminhamentos e as interpretações em imagem de radar, reali
zados neste trabalho, vieram confirmar a subdivisão em dois níveis, 
superior e inferior, proposta para a Formação Guaporé por Figueire
do et alii (op cit ) e posteriormente corroborada por diversos auto
res 

A unidade basal, simbolizada no mapa como Ogi, ocupa as par
tes mais altas da planície, portanto não sujeitas a inundações perió
dicas. Trata-se de sedimentos mais antigos, predominantemente 
argila-arenosos, coloração esbranquiçada, com manchas amarelas 
e cinzentas, granulometria média a grosseira, com os grãos quartzo
sos, variáveis, de subarredondados a angulosos. Apresentam-se 
parcialmente laterizadàs, quando adquirem uma coloração marrom
avermelhada. Figueiredo et a!ii (op. cit) citaram que subordinada
mente são observadas lentes siltosas e argilosas com distribuição ir
regular. Em imagem de radar, apresentam uma tonalidade cinza
claro, com textura levemente mosqueada, refletida principàlmente 
pela vegetação. 

Já o nível superior identificado no mapa como Qgs ocupa as 
posições inferiores da planície, sujeitas, portanto, a inundações tan
to pela calha principal do rio Guaporé como por seus tributários Os 
sedimentos são melhor selecionados, com granulação mais fina, 
sub a bem arredondados, coloração cinzenta a amarelada, parcial
mente laterizados Associadas a estes depósitos arenosos ocorrem 
lentes de silte e argila A coloração observada em imagem de radar 
para as planícies mais baixas é cinza-escuro, textura lisa, relaciona
da a uma cobertura vegetal do tipo savana No mapa esta unidade 
aparece com Qgs. 

1 2.2 21 5- Origem 

Os sedimentos que constituem a Formação Guaporé na Folha 
SD 21 Cuiabá são provenientes da desagregação e posterior depo
sição de rochas do Complexo Xingu e do Grupo Aguapeí A deposi
ção atual é intensa e os sedimentos finos encontrados na maioria 
das vezes na parte superior da unidade e topograficamente nas par
tes baixas da planície são produtos da baixa competência da ação 
fluvial 

1 2 2 22 - Aluviões Holocênicas 

Formando as planícies de inundação dos principais rios da Folha 
SD 21 Cuiabá, destaca-se na Bacia Amazônica a presença de sedi
mentos aluvionários, nos principais rios: Teles Pires, Guaporé, Ari
nos, Juruena, do Sangue, Buriti, Batovi, Papagaio e Ronuro; por ou
tro lado, na Bacia do Prata, os mesmos sedimentos aparecem prin
cipalmente nas planícies dos rios Paraguai, Cuiabá, Sepotuba, Jau
ru e Cabaça!. 



Para melhor visualização separaram-se as Aluviões Holocênicas 
em duas aluviões; a primeira, mais antiga, foi denominada de Alu
viões lndiferenciadas ou Antigas {Hai) ocorrentes nos terraços dos 
rios. A segunda, mais comum, ocorre nas planícies de inundação e 
foi tratada como Aluviões Atuais {Ha). 

1.2 2.22 1 - Aluviões lndiferenciadas ou Antigas 

No rio Paraguai, parte sul da Folha SD.21-Y-D, individualizaram-se 
na interpretação de imagens de radar, localizadas em relevos pla
nos, pouco dissecados e geralmente horizontais, depósitos de terra
ços em planície aluvial, incluindo canais abandonados colmatados 
Esta unidade constitui-se litologicamente de depósitos pouco es
pessos, descontínuos e pouco amplos, contendo areias, siltes, argi
las e cascalhos Araújo et alii ( 1978) comentaram que estes depósi
tos "mostram uma diversidade de comportamento de seus agentes 
deposicionais, ocasionados provavelmente por oscilações climáti· 
cas, movimentos eustáticos e possivelmente por fenômenos de ca
ráter tectônico, como a reativação de estruturas antigas associadas 
a movimentos de basculamentos locais". 

1.2.2 22.2 - Aluviões Atuais 

Os depósitos atuais encontram-se ainda em fase de deposição, nas 
planícies aluvionares dos grandes rios e seus tributários. É importan
te ressaltar que os rios que correm na Folha SD.21 Cuiabá mostram
se pouco sinuosos, sendo mais retilíneos e bastante encaixados, 
provavelmente devido a controle estrutural, conseqi.Jentemente a 
planície de inundação torna-se pequena, com depósitos pouco lar
gos, porém linearmente ressaltáveis Compõem-se de areias, siltes, 
argilas e cascalhos, reconhecendo-se depósitos de canal, depósitos 
de barra em pontal e transbordamento Possuem pequena espessu
ra, não atingindo 1 O m. Guimarães & Almeida ( 1972) comentaram 
que às margens do rio Cuiabá as aluviões alcançam até 1 5 m de es
pessura. 

1.3 - ESTRUTURAS 

1 3 1 - Generalidades 

Dentro dos dados obtidos nas etapas de campo, aliados a interpre
tações das grandes feições estruturais, nitidamente evidenciadas 
em imagem de radar, na Folha em estudo, abordar-se-á o presente 
capítulo dentro de uma provável seqüência cronológica para as di
versas fases diastróficas que atuaram nos domínios da Folha SD 21 
Cuiabá. Dentro deste aspecto, observam-se no extremo sudoeste 
da Folha em pauta as rochas mais antigas, pertencentes ao Comple
xo Xingu, dentro da Plataforma Amazônica de Suszczynski ( 1 970) 
ou Craton Amazônico de Almeida (1978). No Craton Amazônico 
são nítidos dois trends estruturais, de direções gerais NO-SE e NE
SO, sendo o primeiro mais antigo, devido estar truncado pelo se
gundo. Essas direções provavelmente refletem sucessivos movi
mentos epirogenéticos e orogenéticos, ocorridos na consolidação 
do craton Processos de reativações, desenvolvidos na plataforma, 
provocaram movimentos na vertical com falhamentos em blocos, 
propiciando a formação de novas bacias onde foram acumulados os 
sedimentos do Grupo Aguapeí 

Após esta fase houve na região novas manifestações tectônicas 
com desenvolvimento de grandes falhamentos, dobramentos e me
tamorfismo Estes fatos estão muito bem evidenciados nas rochas 
do Grupo Aguapeí, onde nas bordas das serras de São Vicente, Cá
gado e Santa Bárbara são evidentes grandes falhamentos de caráter 
inverso Ainda ligados a estes eventos tectônicos, vários episódio!> 
tectono-magmáticos ocorreram com desenvolvimento de diversos 
corpos intrusivos e estruturas circulares Destacam-se entre eles as 
Suítes de Guapé e Rio Alegre e o Grupo Rio Branco, mapeadas no 
presente trabalho. 

O segundo trend estrutural, de direção NE-SO; reflete no Craton 
Amazônico um intenso sistema de fraturamento e falhamento liga
do provavelmente a processo de reativação plataforma! 

Por outro lado, já na borda leste do craton, este lineamento se 
faz sentir claramente nas rochas dos Grupos Cuiabá e Alto Paraguai 
e foi definido no presente trabalho de Província Serrana, cujas ca
racterísticas estão nitidamente evidenciadas pelas foliações meta
mórficas, eixo de grandes dobramentos e falhamentos diversos e, 

no caso do Grupo Alto Paraguai, são marcantes ainda as estruturas 
lineares, refletidas pelo acamamentp daquelas rochas 

Como último trend estrutural notem-se aqueles de direções ge
rais NE-SO e NO-SE, que afetaram as bacias sedimentares de idade 
paleomesozóica (Paraná) e mesozóica (Grupo Parecis) e que atua
ram provavelmente entre o final do Cretáceo e o início do Terciário, 
evidenciados em imagem de radar, através de grandes cursos de rio 
alinhados e feições lineagênicas correspondendo a sistema de fa
lhas normais e fraturas, devido a movimento epirogenético. 

1 . 3. 2 - Estruturas regionais 

1.3 2 1 - Lineamento Santa Bárbara-São Vicente 

Feição lineagênica localizada na metade sudoeste da Folha SD 21 
Cuiabá, refletindo dominantemente uma zona instável com sucessi
vos movimentos epirogenéticos que ocorreram durante a consolida
ção do craton, que deixaram marcas refletidas em imagens de radar 
daquela região, através de um denso sistema de falhamentos, fratu
ramentos e dobramentos, cujo trend estrutural orienta-se preferen
cialmente na direção N30°-40°0, com ligeiras inflexões norte-sul 

1 3. 2 1. 1 - Falha de Santa Bárbara 

Notável feição estrutural mapeada na borda leste da serra de Santa 
Bárbara nos domínios da Folha SD.21-Y-C, com extensão aproxi
mada de 75 km e curso sinuoso, variando de rumo quase norte-sul 
a N50°0; nitidamente caracterizada em imagem de radar bem co
mo nos dados de campo, onde nas proximidades da linha de falha 
são encontradas rochas bastante cataclasadas, cujos planos se 
orientam na direção N40°0, 60°SO Já na sua extremidade norte, 
os metassedimentos mostram-se subverticalizados, mas ainda incli
nados para oeste Diante destes dados, supõe-se que os metassedi
mentos do Grupo Aguapeí foram jogados por cima das rochas do 
Complexo Xingu em falha de caráter de empurrão (Est 1 XVI B). 

1 3 2 1 2 - Anticlinal do Rio Alegre 

Estrutura definida basicamente em imagem de radar, entre as serras 
do Caldeirão e de Santa Bárbara, baseada em relações estratigráfi
cas e algumas medidas de foliações gnáissicas (bandeamentos) que 
induzem àquela definição. 

1 3 2.1 3 - Falha do Caldeirão 

Grande zona de fraqueza mapeada na borda oeste da serra homôni
ma, numa extensão aproximada de 45 km na direção 
N10°-30°0, identificada tanto em imagem de radar como em 
campo na estrada que liga as fazendas Cerro Verde-Alvorada, 
quando esta atravessa a serra do Salto do Aguapeí Nesta região as 
rochas representadas por quartzitos sericíticos estão bastante cata
clasadas com planos de cisalhamento subverticalizados, mergu
lhando para oeste, caracterizando um falhamento de empurrão, on
de as rochas do Complexo Xingu foram jogadas por cima das rochas 
do Grupo Aguapeí 

1 3.2 1 4 - Sinclinal do Caldeirão 

Estrutura dobrada identificada tanto em imagem de radar como no 
campo, na região rebaixada do rio Cágado, cujo curso retilíneo coin
cide com o eixo da estrutura, orientado na direção N25°0. Sua ca
racterizacão in loco está evidenciada pela relação estratigráfica en
tre a Formação t-ortuna (mais basal do Grupo Aguapeí) e a Forma
ção Vale da Promissão, imediatamente sobreposta à anterior, visto 
que ambas mostram suas camadas aflorando para sudoeste, e a de 
idade mais nova ocorre no centro da estrutura tipificando assim 
uma sinclinal invertida Por outro lado, a Anticlinal do Cágado, de ca
ráter também invertido, tem sua identificação idêntica à anterior 
sendo que em seu núcleo afloram rochas de idade mais antiga, per
tencentes ao Complexo Xingu 

1 3.2 1.5 - Falha do Cágado 

Zona de fraqueza identificada na borda leste da serra homônima 
com base em presença de metaconglomerados cisalhados da For
mação Fortuna que foram jogados por sobre as rochas do Complexo 
Xingu 
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1 3 2 1.6 - Falha do Roncador 

Feição estrutural mapeada ao longo da borda oeste da serra homô
nima, de natureza indiscriminada em virtude da falta de maiores in
formações de campo Sua caracterização é baseada nas zonas de 
cataclasitos na extremidade sudeste Esta zona de fraqueza coloca 
em contato as rochas do Complexo Xingu e os metarenitos conglo
meráticos da Formação Fortuna. 

1 3 2.1. 7 - Falha do Piolhinho 

Zona de fraqueza de natureza indiscriminada, identificada em ima
gem de radar com base no alinhamento de se1ras orientadas na dire
ção N 1 O o O e com ligeira inflexão para norte-sul, na margem es
querda do rio Piolhinho. Sua confirmação em campo foi verificada 
na fazenda São Domingos (Folha SD 21-V-C), cujas serras no local 
são constituidas por cataclásticos alinhados naquela direção 

1 . 3. 2 2 - Lineamento Província Serrana 

1 3 2.2.1 - Generalidades 

Esta feição lineagênica constitui nas Folhas SE.21 Corumbá e 
SD 21 Cuiabá parte do arco orogênico "Geossinclínio Paraguaio" 
de Almeida ( 1964), com extensão de 500 km, medida ao longo da 
Província Serrana, entre o rio Paraguai (Folha SE 21-V-BI e a locali
dade de Paranatinga (Folha SD 21-Z-BI Este arco apresenta dois 
trends estruturais, sendo o primeiro de direção geral N40 o -50 o E, 
abrangendo as Folhas SE 21-V-B, SD 21-Y-D, SD 21-Z-C e 
SD 21 cZ-A (Fig 1 29); nesta última inicia-se o segundo trend com 
direção quase leste-oeste no domínio da Folha SD 21-Z-B (Fig 
1 40). 

É marcante em imagens de radar do domínio das rochas do Gru
po Cuiabá o paralelismo entre as estruturas planares associadas a 
fases distintas de deformações, com a xistosidade da rocha geral
mente dirigida na direção nordeste-sudoeste, com mergulhos ora 
para sudeste (predominante) ora para noroeste (Fig. 1 321 Luz et 
alíí ( 1980a). utilizando uma escala de detalhe 1:50 000, consegui
ram identificar três fases de deformações holomórficas nos metas
sedimentos do Grupo Cuiabá A primeira dobrou e metamorfizou re
gionalmente na fácies xistos verdes, com conseqüente segregação 
de quartzo em veios paralelos à foliação. A segunda fase originou 
dobras em estilos isoclinais, assimétricos e recumbentes, sendo en
volvidos o acamamento transposto e as dobras intrafoliais e forma
ção de nova foliação S2, superimposta à primeira Observaram tam
bém os autores que destacada lineação de minerais micáceos IL2i 
desenvolveu-se, com orientação paralela aos eixos de dobras. Final
mente a terceira fase manifestou-se fundamentalmente nas se
qüências plásticas, que localmente chegam a transpor a foliação 
S2, conformando uma crenulação pronunciada, formando um novo 
elemento planar s3 

Dentro destas três fases diastróficas, Luz et a/íí ( 1980a) conse
guiram através de diagramas de freqüência de foliações, segundo a 
rede de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior, determinar que a fo
liação S1 plano axial S1 possui direção N40°-50°E e me1gulho 
45 o -60° SE, gerada por um esforço de direção N50 °-50° O e senti
do para noroeste, em direção ao Craton do Guaporé A foliação S2 
possui direção príncipal N40 o -60 o E e mergulho médio de 60 o NO, 
oriunda de um esforço de direção N40 o -50 o O e sentido para su
deste O terceiro e último evento S3 possui direção N35°-45°E 
com mergulho 50 o -6 5o SE, gerada por um esforço de direção 
N45 o -55 o O e com sentido para noroeste. 

Aliadas a todas estas estruturas, ainda são refletidas em imagem 
de radar as direções de lineações secundárias, tais como eixos de 
dobras e interseção de superfícies (nitidamente observada entre o 
acamamento original da rocha e as diversas fases diastróficas, ou 
mesmo entre estas). Também são marcantes em determinados lo
cais a presença de falhamentos de caráter inverso ou de empurrão e 
falhamentos discriminados Estruturas estas ligadas aos eventos 
diastróficos que atuaram nas rochas do Grupo Cuiabá. 

Por outro lado, o lineamento conferido pelas rochas do Grupo Al
to Paraguai reflete dominantemente o seu acamamento original, cu
jo stríke de suas camadas geralmente orientado para nordeste ou 
mesmo leste-oeste, com mergulhos para noroeste ou sudeste, indi
ca uma sucessão de dobramentos contínuos (anticlinais e 
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sinclinais), cujos eixos constituem as lineações secundárias refleti
das também em imagem de radar naquela direção NE-SO (Fig 
1 291 Ainda fazem parte do lineamento em pauta grandes falha
mentes de caráter inverso, que jogaram as rochas mais antigas do 
Grupo Cuiabá por cima das rochas da Província Serrana 

1 3 2 2 2 - Falha das Araras 

Marcante direcão estrutural N40°-45°E, mapeada nos domínios 
das Folhas SD. 21-Y-D, SD.21-Z-C e SD-21-Z-A, abrangendo uma 
extensão aproximada de 250 km (Fig. 1 301 Apresenta continui
dade para sul, penetrando na Folha SE 21-V-B (Corumbá), numa ex
tensão aproximada de 90 km, terminando poucos quilômetros a 
leste da fazenda Nova Larga É importante observar que grande par
te de sua extensão acha-se encoberta por sedimentos recentes Es
trutura já mapeada em trabalhos anteriores, tem sua configuração 
em campo nas regiões da fazenda Salobra, no córrego homônimo, 
situado 1 5 km a oeste do povoado de Jangada, já na borda leste da 
serra das Araras Nesta região os metassedimentos do Grupo Cuia
bá estão bastante cataclasados e apresentam uma foliação N 30 o E, 
85 o SE Ainda esta zona de fraqueza está bem caracterizada tanto 
em imagem de radar como no campo, na rodovia estadual MT-0 1 O, 
nos limites norte-sul das Folhas SD 21-Z-C e SD 21-Z-A, onde os 
metaparaconglomerados da Formação Engenho de Almeida 
( 1 965b) ou Subunidade 4 (pEc4l de Luz et alíí (1980) foram joga
das por cima dos metaparaconglomerados ou filitos conglomeráti
cos da Formação Coxipó de Guimarães & Almeida (19721 ou Subu
nidade 7 (pEc7l de Luz et a/íi (1980a) Nesta região são vistos be
los exemplos de brechas de falhas, com alguns planos orientados 
para sudeste, indicando o movimento relativo entre os blocos, cujo 
sentido indica o movimento de sudeste para noroeste, caracterizan
do no local uma falha de empurrão 

1 3 2 2 3 - Falha de Rosário Oeste 

Grande feição regional de direção geral N55 o E, já caracterizada por 
Almeida (1964) como p10vavelmente de empurrão de grande ângu
lo (upthrusts). em virtude da mesma colocar em contato rochas do 
"complexo xistoso da Baixada Cuiabana por cima de rochas mais 
novas pertencentes à Província Serrana" Esta zona de fraqueza es
tá definida no presente trabalho, numa extensão aproximada de 
100 km, entre poucos quilômetros a sul de Rosário Oeste e a serra 
do Cuiabazinho, e suas evidências estão presentes em paredões es
carpados, bem expostos em área desativada de uma antiga minera
dora, localizada poucos quilômetros a norte da Cia. de Mineração 
ECOPLAN Ltda., nas proximidades de Rosário Oeste (Fig 1 361 
Nesta região são frequentes as evidências destes falhamentos, 
constatados por brechas de falha e camadas de dolomitos muito 
amarrotados e bastante silicificados Em contatos com estas ro
chas, afloram nas regiões mais aplainadas rochas do Grupo Cuiabá, 
parecendo mergulharem para sudeste, no mesmo sentido daquelas 
rochas pertencentes à Província Serrana Esta linha de falha tam
bém tem suporte na sua extremidade nordeste, na região da serra 
do Cuiabazinho Nesta área são marcantes a presença de pequenas 
serras paralelas alinhadas na direção daquele grande falhamento e 
com frequentes blocos de arenitos silicificados e bastante catacla
sados, bem como camadas contorcidas que evidenciam esforços 
compressivos de direção sudeste para noroeste, ca1 acterizando 
mais uma vez falhamentos de caráter de empurrão que afetaram es
ta região 

1 3 2 2 4 - Falha do Rio Pari 

Direcão estrutural N50 o E mapeada nos dominios da Folha SD 21-
z-A.' entre a localidade denominada de Macacos e a fazenda Santo 
Antônio, numa extensão aproximada de 17,5 km, nitidamente 
identificada em imagem de radar (Fig 1 36), pelo curso retilíneo do 
rio Pari e alicercado em dados de campo, a 5 km do entroncamento 
da rodovia fed~ral BR-1 63, na estrada que demanda para a fazenda 
Santo Antônio Nesta região são marcantes as evidências deste 
grande falhamento, pois a rocha mostra-se bastante cataclasada 
nas mais variadas direcões Diversos planos foram medidos, 
observando-se, entretanto, um predomínio entre as direções 
N55°-75°0 com mergulhos variando entre 50° e 70° para nor-



deste Também no local nota-se uma variação litológica muito brus
ca, onde os cataclasitos parecem ter sido jogados por cima da se
qLiência pelítica da Formação Sepotuba, evidência esta comprovada 
pelo mergulho N60 o E, 3 5o SE concordante entre aquelas duas lito
logias. Nesta área tem-se caracterizada uma falha de empurrão, on
de os arenitos da Formação Raizama de idade mais velha estão por 
cima dos argilitos e siltitos da Formação Sepotuba 

1 3 2 2 5 - Falha São Manoel 

Constitui um grande lineamento estrutural na direção geral 
N75°-80°E localizado nas Folhas SD 21-Z-B Cuiabá e SD-22-Y-A 
Goiás, entre a rodovia estadual MT-338 (trecho próximo da cabe
ceira do córrego Barreiro) e a barra do córrego Emendado com o rio 
Paranatinga, numa extensão aproximada de 95 km (Fig 1 39) Sua 
identificação em imagem de radar é dada por longo lineamento retilí
neo, separando em campo duas unidades litoestratigráficas distin
tas e com mergulhos para a mesma direção, no caso sudeste, 
salientando-se que as rochas do Grupo Cuiabá de idade mais velha 
estão estratigraficamente sobrepostas aos arenitos da Formação 
Raizama do Grupo Alto Paraguai, caracterizando assim uma falha 
de empurrão 

1 3 2 2 6 - Falha do Alto Paranatinga 

Esta zona de fraqueza, além de sua identificação, com base nas re
lações das unidades litoestratigráficas afetadas, encontra também 
suporte na presença de dolomitos silicificados e cataclasados, na 
margem esquerda do córrego Matrinxã Este falhamento coloca em 
contato duas formações do Grupo Alto Paraguai, cujas camadas, 
em ambas as unidades, mergulham para sudeste O perfil geolÓgico 
sul-norte indica que as primeiras, constituídas por dolomitos e ca
madas de chert e pertencentes à Formação Araras (mais antiga), fo
ram jogadas por cima dos arcóseos da Formacão Diamantino, de 
idade, portanto, mais nova, caracterizando uma· falha de empurrão 
Está limitada entre a parte sul da fazenda Bom Jardim (Folha SD 21-
Z-B) e o córrego Emendado (Folha SD 22-Y-A, Goiás) Cobre uma 
extensão aproximada de 62 km, segundo o trend estrutural de dire
ção N60 o E (Fig 1 39) 

1 3 2 2 7 - Sinclinal de Guia 

A Sinclinal de Guia provavelmente constitui, sem dúvida, um dos 
dobramentos mais importantes dentro dos metamorfitos do Grupo 
Cuiabá, por tratar-se de uma estrutura fechada, representando as
sim uma área-chave para os possíveis empilhamentos estratigráfi
cos entre as litologias nela envolvidas Embora já mapeada em tra
balhos anteriores, nota-se uma tendência na caracteriza cão daquela 
estrutura como uma sinclinal normal. Almeida (1964Í supõe em 
Guia a calha de sinclinal do Grupo Araras, mais profundamente em
butido no complexo xistoso, pelo que ali se conservou. Segundo Al
meida (op cit ), a estrutura é uma sinclinal, assimétrica, com plano 
axial inclinado de 70° para NO a julgar pela posicão da xistosidade 
plano-axial · 

Luz et alii ( 1 980a) não deram um tratamento especial para esta 
estrutura, mas indicam-na no mapa geológico do Projeto Coxipó co
mo uma sinclinal normal, bordejada em seu flanco oeste por uma fa
lha de empurrão, com sentido de oeste para leste, inserida assim, 
portanto, no segundo evento diastrófico que atuou no Grupo Cuia
bá. Acrescenta-se aqui que esses autores incluíram estas rochas 
(mármores calcíticos e dolomitos, margas e filitos sericíticos) ainda 
como pertencentes ao Grupo Cuiabá, conotacão esta diferente da 
idéia de Almeida (1964) para as rochas de G~ia. 

A equipe do presente trabalho, em visita àquela região com o 
professor Mareei A Dardenne, da Universidade de Brasília, caracte
rizou aquela estrutura com uma sinclinal invertida, assimétrica, ba
seada na relação de campo, entre o acamamento original dos cal
cários que mergulham no flanco oeste com valor de 73° para no
roeste e a foliação da rocha com valor menor que aquela, também 
mergulhando para noroeste com valor de 25 o. Já no outro flanco a 
relação entre acamamento da rocha com mergulho ainda para no
roeste e valor de 42 o, e com uma foliação ainda para noroeste e va
lor de 63 o, portanto maior que o mergulho da camada, indica a pre
sença do flanco normal em relação íJO primeiro invertido (Fig 1 33). 

Analisando-se esta estrutura, observa-se que seu eixo orientado na 
direcão N45 o E e seu plano axial mergulhando para noroeste suge
rem 'sua origem através de esforços compressivos de direção e sen
tido de NO-SE. Sua extensão medida ao longo de seu eixo varia da 
ordem de 40 km; por outro lado seu dimensionamento, em direção 
transversal a seu eixo, é da ordem de 1 O km (Figs 1.33 e 1 .34) 

1.3.2 .. 2 8 - Braquissinclinal do Rio Jangada 

Feição estrutural mapeada basicamente em interpretação de ima
gem de radar (Folha SD 21-Z-C), alicerçada nos dados de campo do 
Projeto Coxipó de Luz et alii (1980a), localiza-se no curso do rio 
Jangada entre os córregos Acorizal e Brumadinho Segundo esses 
autores a estrutura está caracterizada pelas relações estratigráficas 
entre as rochas da Subunidade 7 (pEc7) no centro da estrutura e de 
idade mais nova do que as envolventes pertencentes à Subunidade 
5 (pEc5), tratando-se portanto de uma sinclinal. 

1 3 2 2 9 - Sinclinal de Mimosa 

Dobramento caracterizado no presente trabalho, às proximidades 
do povoado denominado de Arruda, mais precisamente nas terras 
da fazenda Mimosa, cuja sede localiza-se no centro da estrutura 
(Fig 1.35) No córrego Locorizal, que passa no interior da fazenda, 
são vistas belas exposições de metassiltitos pretos, grafitosos e 
manganesíferos, micáceos, nitidamente acamados em estratos mili
métricos, plano-paralelos, com direção N22°E e mergulho de 22° 
para noroeste À medida que se caminha para o centro da estrutura 
são frequentes as mais variadas intercalações de metarenitos finos. 
Já no flanco oeste da estrutura, as camadas são dominantemente 
constituídas por metarenitos finos a médios, composição quartzo
sa; nestes já se observa a mudança do mergulho das suas camadas, 
cujas medidas são N40 o E, 51 o SE, caracterizando assim o fecha
mento da estrutura Trata-se de uma sinclinal, assimétrica e com 
plano axial mergulhando para noroeste e seu eixo dirigido na direção 
N60 o E Aqui também, à semelhança da sinclinal invertida, tem sua 
origem ligada a esforços compressivos, dirigidos no sentido de su
deste. 

1.3 2 2 1 O - Anticlinal de Marzagão 

Estrutura dobrada já mapeada por Luz et alii (1978), na localidade 
de Marzagão, e confirmada no presente trabalho com base em inter
pretação de imagem de radar e de relações estratigráficas, visto que 
no centro da estrutura afloram os metamorfitos do Grupo Cuiabá, 
de idade mais antiga do que aquelas, que afloram em suas bordas 
(dolomitos), da Formação Araras. Seu eixo tem direção quase leste
oeste, com caimento para leste (Fig. 1.38) 

1.3 2 2.11 - Braquissinclinal das Araras 

Estrutura de duplo caimento, ligeiramente assimétrica, com o flanco 
leste mais inclinado que o oeste, indicando o caimento de seu plano 
axial para sudeste Possui o eixo quase horizontal dirigido na direção 
N40 o E Possuindo uma extensão de 11 O km de comprimento por 
1 O km de largura, constitui esta feição estrutural um dos mais belos 
dobramentos, dentro da Província Serrana, onde está exposta gran
de parte do pacote sedimentar do Grupo Alto Paraguai, destacando
se as Formacões Bauxi, Moenda, Araras e Raizama Acha-se locali
zada entre a 'rodovia federal BR-070 (Folha SD 21-Y-D) e a BR-364 
(Folha SD 21-Z-Cl (Fig 1 29) 

1.3.2.2 12 - Braquissinclinal do Jauquara 

À semelhança da Braquissinclinal das Araras, aqui a estrutura tam
bém apresenta duplo caimento, com eixo dirigido na direção N30 o E 
e ligeira inflexão para N40 o E no seu fechamento nordeste. Possui 
uma extensão aproximadp de 95 km por 1 O km de largura, 
localizando-se entre a fazenda Coqueiro (Folha SD 21-Y-D) e a ro
dovia federal BR-364 (Folha SD.21-Z-C). Nitidamente caracteriza
da em imagem de radar, bem como em dados de campo, pois à me
dida que se caminha de suas bordas para o centro da estrutura, suas 
rochas vão se sucedendo em formações mais novas, cuja sequência 
estratigráfica empilhada na região da base para o topo está repre
sentada pelas Formações Araras, Raizama e Sepotuba, sendo esta 
última a de maior distribuição areal (Fig 1.29). 
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1 3.2 2 13 - Sinclinal do Córrego Salobro 

Pequena estrutura dobrada, localizada entre as serras da Palmeira e 
das Flechas, na região sudeste da Folha SD 21 ~ Y ~D Constitui uma 
sinclinal invertida, com eixo na direção N27 o E e caimento para este 
mesmo lado Sua caracterização feita com base em dados de cam~ 
po está evidenciada pelas relações estratigráficas entre as Forma~ 
cães Sepotuba e Raizama, ambas mergulhando para sudeste nos 
flancos da dobra; salienta~se que a Formação Sepotuba, de idade 
mais nova, afiara no centro da estrutura Com relação ao seu plano 
axial, também mergulhando para sudeste, indica a direção e sentido 
do esforco compressivo no sentido contrário, ou seja, de sudeste 
para norÓeste (Fig 1 45) 

1. 3 2 2 14 - Braquianticlinal da Camarinha 

Estrutura dobrada identificada nitidamente em imagem de radar na 
Folha SD 21 ~Y~D e comprovada em campo Situada na serra homô~ 
nima cobre uma extensão de 60 km ao longo de seu eixo, orientado 
na direcão N20 o E. Sua largura, de 8 km, engloba rochas da Forma~ 
cão Ar~ras, núcleo da estrutura e Formação Raizama situada em 
~eus flancos, cujos mergulhos das camadas quase de valores iguais 
identificam~na com uma estrutura simétrica (Fig. 1 45) 

1 3 2 2 1 5 - Sinclinal do Morro Grande 

Grande dobramento definido nos domínios da Folha SE 21 ~V~B (Co~ 
rumbá). na serra homônima, cuja continuidade física está represen~ 
ta da na Folha SD 21 ~Y ~D, entre a serra da Cachoeirinha e a Falha do 
Sabão Cobre uma extensão aproximada de 50 km, em faixa bas~ 
tante estreita, variando entre 2, 5 km e 5 km Foi identificada basi~ 
camente em imagem de radar e nas relações de campo entre os fo~ 
lhelhos da Formação Sepotuba, núcleo da estrutura e de idade mais 
nova que as rochas de seus flancos pertencentes à Formação Raiza~ 
ma (Fig 1 45) 

1 3 2 2 16 - Anticlinal da Cachoeirinha 

Identificada na serra do mesmo nome, esta estrutura possui uma 
particularidade bastante interessante Na sua porção sul, 
apresenta~se com caráter invertido, com exposição de suas rochas 
mais antigas da Formação Araras mergulhando para sudeste, l:iem 
como as rochas dos flancos, pertencentes à Formação Raizama, ti~ 

pificando assim uma anticlinal invertida Por outro lado, no seu fe~ 
chamento nordeste ela já se apresenta normal e assimétrica, tendo 
seu eixo na direcão N33 o E e plano axial mergulhando para sudeste, 
à semelhanca d~ quase todos os dobramentos da Província Serrana 
situados na ·porção sudeste da Folha SD. 21 ~ Y~D Conclui~se que es~ 
ta sucessão de dobramentos (anticlinais e sinclinais), de caráter do~ 
minantemente assimétrico e em grande parte inverso, com planos 
axiais mergulhando para sudeste, é originada de esforços compres~ 
sivos de direção sudeste~noroeste e no sentido deste último (Fig 
1 45) 

1 3 2 2 17 - Sinclinal Carabaó-Poções 

Grande dobramento definido nos domínios da Folha SE 21 ~V~B (Co~ 
rumbá) e com prolongamento para a Folha SD 21~Y~D (Cuiabá). até 
o limite norte da serra Morraria, cobrindo uma extensão aproximada 
de 50 km, entre a BR~070 (Folha SD 2 i ~Y~D) e a ponta norte da 
serra Morraria, uma vez que seu prolongamento sul, além da BR~ 
070, toma o nome de Sinclinal Várzea Funda Esta estrutura, em to~ 
da sua extensão no domínio da Folha SE 21 Corumbá, apresenta~se 
de caráter normal e assimétrico e identificado com base nas rela~ 

cães estratigráficas das unidades envolvidas neste dobramento, uma 
~ez que no centro da estrutura afloram rochas da Formação Sepotu~ 
ba e em suas bordas têm~se rochas da Formação Raizama, de idade 
mais antiga Por outro lado no domínio da Folha SD.21 ~ Y~D, esta as~ 
sume um caráter inverso, onde suas camadas mostram agora mer~ 
gulhos para sudeste, em ambos os flancos da dobra (Fig 1 .45) 

1 3.2.2.18- Anticlinal Poção 

Dobramento de caráter normal, assimétrico, nitidamente interpreta~ 
do em imagem de radar, onde no centro da estrutura aflora calcário 
pertencente à Formação Araras e em suas bordas estão os arenitos 
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da Formacão Raizama Os mergulhos observados no flanco leste 
deste dob;amento em torno de 22 o para sudeste, enquanto que as 
camadas do flanco este apresentam mergulhos mais fortes, como 
bem evidenciados na imagem de radar daquela região, confirmam 
o sentido direcional daquele esforço compressivo de sudeste para 
noroeste (Fig. 1 46) 

1 3 2 3 - Dobramentos similares 

Além dos dobramentos já descritos exaurida mente nos domínios da 
Província Serrana, no extremo sudeste da Folha SD.21 ~Y~D, outros 
dobramentos foram mapeados na continuidade norte daquele con~ 
junto de serras, razão pela qual serão abordados no presente capítu~ 
lo de maneira sucinta Ainda nos domínios da Folha SD.21 ~Y ~D, são 
identificados dois dobramentos definidos no presente trabalho co~ 
mo Braquissinclinal do Meio e Braquianticlinal do Minador, ambos 
localizados entre o rio Paraguai e a Falha do Sabão O primeiro en~ 
volve em seu núcleo os dolomitos da Formação Araras, enquanto 
que no segundo são dominantes os arenitos da Formação Raizama. 
Já na porção sudeste da Folha SD 21 ~Z~A é nítida em imagem de ra~ 
dar uma sucessão de dobramentos em anticlinais e sinclinais, com 
eixos aproximadamente paralelos dirigidos para N40 o E Assim é 
que de sudeste para noroeste são identificadas as seguintes dobras: 
Anticlinal do Tombador, Sinclinal de Ribeirão Grande, Anticlinal de 
Vira~Saia, Sinclinal do Rio Pari e Anticlinal do Tira-Sentido 
Apresentam-se dominantemente assimétricas ou mesmo inverti
das, com plano axial mergulhando para sudeste e, assim, são de um 
modo geral os dobramentos do Grupo Alto Paraguai, destacando-se 
ainda na Folha SD 21 ~Z~A as seguintes estruturas: Braquianticlinal 
de Raizama, Anticlinal de Nobres, Sinclinal de Água Fria e Sinclinal 
do Cuiabazinho; enquanto na Folha SD 21-Z-B são destaques An~ 
ticlinal do Rio Novo, Sinclinal Poção, Sinclinal Folgazona, Anticlinal 
do Urubu e Braquissinclinal Pacu 

Diante das caracteristicas apresentadas pelos estilos de dobra~ 
mentes mostrados tanto pelas rochas do Grupo Cuiabá como do Al
to Paraguai, nota-se uma tendência na maioria dos geólogos, que 
conhecem a Provincia Serrana e a Baixada Cuiabana, em determinar 
para aqueles dobramentos um estilo de dobramento tipo "Conti
nuo ou Holomórfico" (Beloussov, 1962); e, dentro deste modelo 
tectônico, são caracteristicas marcantes naqueles dois grupos: 1) a 
distribuicão continua dos dobramentos; 2) o desenvolvimento idên
tico de ~nticlinais e sinclinais; 3) a linearidade comum e constante 
entre os eixos de seus dobramentos, e no caso de variações de ru
mo, estas se fazem sentir em grupos inteiros de rochas dobradas 
(Folha SD 21 ~Z-8) e não em dobras isoladas; 4) a presença de pia 
nos axiais tanto em dobras normais assimétricas ou invertidas, com 
caimento para o mesmo sentido, no caso sudeste, indicando uma 
origem de deformação, causada por forças horizontais compressi
vas no sentido de sudeste para noroeste (Fig 1 4 7) 

1 3.2 4- Bacia do Paraná 

1.3 2 4.1 -Generalidades 

Na Folha SD.21 Cuiabá, a Bacia do Paraná apresenta~se constituin~ 
do um extenso planalto alongado para NNE, onde podem ser visuali
zadas áreas dissecadas e conservadas, que, englobadas, configu
ram a unidade geomorfológica Planalto dos Guimarães As áreas 
mais conservadas recebem a designação de Subunidade Chapada 
dos Guimarães, enquanto as dissecadas portam respectivamente, 
de oeste para leste, as denominações Planalto do Casca e Planalto 
dos Alcantilados (vide 2 - Geomorfologia). 

O limite deste vasto planalto determina a borda noroeste da Ba
cia do Paraná, que apresenta um comportamento retilíneo em quase 
toda a sua extensão, com orientações preferenciais NE-SO e local
mente, como na Folha SD 21-Z-D, aproximadamente norte~sul 

Nas vizinhancas dessa borda são inúmeras as feições lineagêni
cas ao contrári~ do que ocorre para o interior, onde as seqüências 
mai~ novas da bacia preservam o comportamento monoclinal origi
nal Nas áreas dissecadas do Planalto dos Guimarães, a sudeste da 
Folha, as feições lineagênicas também são destacadas, fato este re
sultante de diversos processos erosivos que as exumaram Além 
dos limites da área mapeada, tanto para sul como para norte e leste, 
aquelas feições não são tão evidentes, dominando o aspecto mono
clinal 



A identificação e o mapeamento das feições lineagênicas foram 
baseados em interpretação de imagens de radar, em verificações de 
campo e em informações de relatórios preexistentes Análises efe
tuadas nesta bacia indicaram atuação intensa de uma tectônica rígi
da A maioria dos autores que estudaram a Bacia Sedimentar do Para
ná argumenta tratar-se de uma extensa depressão intracratônica 
deposicional, simétrica, com o eixo principal de sua deposição 
orientado sempre aproximadamente na direção NNE-SSO, onde não 
atuaram ações de compressão capazes de produzir extensos plissa
mentos regionais e paráclases inversas Deste modo, as grandes es
truturas nela existentes só podem ser atribuídas a atividades ascen
dentes e descedentes, com amplitudes verticais diversas, as quais 
ao abarcarem extensas áreas tornam os rejeitas significativos 

Uma das características regionais das camadas fanerozóicas da 
Bacia do Paraná é apresentarem-se horizontalizadas a suborizontali
das, com suaves inclinações para ambos os lados em direção à zona 
central, caracterizando sua principal feição estrutural - Sistema 
Monoclinal, que é segundo Loczy ( 1966) o resultado de movimen
tos epirogenéticos renovados diversas vezes Para ele ocorreram 
três fases de basculamento, sendo que a terceira, a principal, teria 
acontecido "após a deposição dos arenitos eólicos da Formacão 
Botucatu, antes e depois das efusivas da Formação Serra Gera.l" 

A disposição horizontal dos sedimentos da Bacia do Paraná pro
move o aparecimento de estruturas planares e lineares, de grande 
porte e extensão, impressas nas Formações Furnas, Ponta Grossa, 
Aquidauana, Botucatu e Bauru, as quais, localmente, sofreram per
turbações relacionadas a ações epirogenéticas Tais estruturas, fa
cilmente identificáveis nas imagens de radar, são determinadas por 
linhas de falha ou fraturas, com orientações predominantes NE-SO e 
secundariamente NO-SE e NS Alguns lineamentos interpretados 
estão representados nas imagens de radar por feições retilíneas, às 
vezes encurvadas, com extensões variáveis, onde as direções pre
ferenciais se coadunam com aquelas das fraturas, indicando a priori 
linhas de falhas ou zonas de diaclasamento Estas direcões são as 
mesmas dos falhamentos mais antigos, que afetaram s~u embasa
mento, no caso o Grupo Cuiabá, o Granito São Vicente e a Forma
ção Araras, indicando reativações destas velhas linhas de fraqueza, 
sob a forma de falhas normais, ou então, conforme postulam North
fleet, M'edeiros e Muhlmann ( 1969), estão relacionadas com falhas 
de gravidade de pequeno rejeito, associadas aos eixos dos grandes 
arqueamentos regionais. Os arcos com localização mais próxima da 
área mapeada são: o Arco de São Vicente (Folha SD 21-Z-D) e o Ar
co de Campo Grande (Folha SF 21 Campo Grande) 

Ainda dentro da estruturação tectônica, é comum observar-se 
nesta bacia, como resultado de movimentos distensivos, uma ínti
ma relação entre a tectônica rígida e espessas intrusões de diabá
sio, que preechem as falhas profundas e fraturas abertas, ocasio
nando a formação de inúmeras soleiras e extensos diques 

Estas relações falhamento-intrusivas básicas foram identifica
das através de levantamentos geofísicos em projeto executado pe
la LASA- Engenharia e Prospecções S.A (1977) 

Embora não confirmados nos mapeamentos geológicos já reali
zados na região, tais como os de Gonçalves & Schneider ( 1 970) e 
no presente, é plausível admitir-se a existência de efusivas básicas 
comparando-se a área com outras da borda oriental da Bacia do Pa: 
raná, onde são conhecidos inúmeros diques e soleiras de diabásio 

Na área em apreço, as manifestações básicas estão incluídas na 
Formação Serra Geral, notando-se suas íntimas associações com 
falhamentos normais 

Almeida ( 1967) denominou tais processos magmáticos como 
"Reativação Wealdeniana". Almeida ( 1969) informou que tais fe
nômenos iniciaram-se na Plataforma Brasileira no final do Jurássico 
e tiveram sua intensidade máxima no Cretáceo Inferior, dando pre
ferência às áreas que sofreram tectogênese durante o final do Pré
Cambriano, se manifestando sobretudo nas Sinéclises do Paraná e 
Parnaíba e na região costeira Estas atividades tectônicas foram in
cluídas no seu "Estádio de Reativação", que, englobando falha
mentos subverticais de várias direções, originaram uma estrutura 
em mosaico, de típico caráter germanótipo inicial. 

Deste modo, os grandes aspectos estruturais de excelentes re
flexos nas imagens de radar, que espelham o atual panorama geoló
gico, na parte abrangida pelos sedimentos fanerozóicos da bacia, 

estão esboçados pelo estabelecimento de um vasto sistema de fa
lhas normais de caráter regional, cujas orientações preferenciais 
são NE-SO e NO-SE, onde os blocos resultantes, bastante alonga
dos, escalonam-se para noroeste, condicionando localmente a rede 
de drenagem. Este sistema de falhas gravitacionais, já comentado 
por Northfleet, Medeiros e Muhlmann (1969), denominado pores
tes como "Sistema de Falhas do Centro-Leste do Mato Grosso", 
parece traduzir os efeitos de um megalineamento, representado pe
lo desenvolvimento de uma faixa intensamente falhada, com exten
são superior a 2 700 km, definindo um elemento estrutural de 1 a 

ordem, o qual foi denominado na Folha SD 22 Goiás como Linea
mento Transbrasiliano (Schobbenhaus Filho et alii, 1975b). Tal es
trutura, segundo estes, responderia pelos já citados falhamentos do 
SO de Mato Grosso e pela delimitação quase retilínea da borda no
roeste da Bacia do Paraná 

Loguercio & Orlandi Filho ( 197 4) também observaram esta sig
nificativa linearidade na borda ocidental da bacia, o que sugeria um 
importante lineamento estrutural que possivelmente controlou o 
Granito São Vicente e plutonitos correlatos, neste bordo da bacia. 
De fácil destaque na imagem de radar (Fig 1 39), esta lineagênese 
demarca com nitidez os limites atuais da Bacia do Paraná com a Fai
xa de Dobramentos Cuiabá-Alto Paraguai Deve-se também asso
ciar a estas enormes feições lineagênicas outras estruturas conside
radas aqui como regionais, que, elaboradas através de processos de 
reativação ligada a fenômenos tectônicos e tectonomagmáticos, 
experimentaram em certos períodos movimentos verticais comam
plitudes diferentes 

1 3. 2 4.2 - Arco de São Vicente 
Oliveira & Muhlmann ( 1 967), realizando observações geológicas 
para a PETROBRÁS, na região da Chapada dos Guimarães, identifi
caram e denominaram uma feição arqueada, a sudeste da cidade 
homônima, a qual batizaram com o nome de "Arco de São 
Vicente" Posteriormente, Gonçalves & Schneider (1970), ainda 
dentro do programa de investigações geológicas de semidetalhe, 
realizadas pela empresa acima, no flanco noroeste da Bacia do Para
ná, postularam ser esta estrutura uma expressão tectônica que pos
suía uma das maiores áreas de influência nesta borda da bacia. 
Dispõe-se no setor sudoeste do mosaico SD 21-Z-D, nas proximida
des da vila homônima, mostrando seu eixo alinhado grosseiramente 
na direção NE-SO Seus efeitos se minimizam consideravelmente, à 
medida que se avança pela borda da serra São Jerônimo, no sentido 
da Folha limítrofe SE 21-X-B, onde seus reflexos já não possuem re
gistros marcantes no arcabouço estrutural 

Na Folha SD 21-Z-C, nos arredores da cidade de Chapada dos 
Guimarães, as evidências desta estrutura são discerníveis através 
dos mergulhos, algo acentuados, para NNE, das Formacões Furnas 
e Ponta Grossa Seu eixo encontra-se cortado bruscam'ente na ex
tremidade inferior por exposições graníticas, enquanto que sua ex
tensão para o quadrante nordeste torna-se indefinida, devido ao re
cobrimento imposto pelas coberturas detrito-lateríticas Suas rela
ções com o Granito São Vicente são íntimas, o qual ao intrudir as 
seqLiências metassedimentares do Grupo Cuiabá promove orienta
ções NE-SO, como também provoca o arqueamento das camadas 
de borda da bacia, fazendo com que estas mudem aos poucos seus 
mergulhos de leste para norte e NNE 

As atividades iniciais deste arqueamento relacionam-se aos 
eventos de reativação daquele corpo intrusivo na era Paleozóica, e, 
segundo Gonçalves & Schneider ( 1970), o início da sedimentação 
da Formação Botucatu marcaria o final da sua edificação. 

1 3 2.4.3- Falha de Poxoréo 

É uma das feições lineagênicas mais expressivas na área da bacia 
na Folha SD 21 Situa-se na parte sudeste da Folha SD 21-Z-D, 
com desenvolvimento preferencial NE-SO, sofrendo ligeira inflexão 
para oriente ao penetrar na Folha SD.22-Y-C, onde a leste da vila 
'Sangradouro é secionada por paráclases que definem o prolonga
mento sudoeste da Falha de Toricuieje, a qual representa os limites 
setentrionais dFt região falhada Barra do Garças- Toricuieje. Pene
tra com pouca extensão na Folha SE 21-X-B (Fig. 1 4B) 

Trata-se de uma falha normal, com sua linha de fraqueza passan
do junto à cidade que lhe empresta o nome, encontrando-se esta no 
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bloco baixo da refenda estrutura. Suas evidências no imageamento 
de radar são bastante claras, identifocando-se seu traço linear com 
facilidade. A Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo - Folha 
S0.21 (Oliva et a!ii, 1979) - mostra este traço à semelhança da
quele mapeado por Gonçalves & Schneider (1970) com o qual 
concorda-se, exceto no transmitido em seu limite inferior. 

Os trabalhos de campo prescrevem em suas proximidades silici
ficaçOes relacionadas com este evento. Posteriormente, serviços 
nos arredores constataram zonas de brecha de falha, camadas re
torcodas e fraturadas, além da presenç a da drag-fau!ts em camada 
de calcê'm o oolítoco silicificado. pertencente à Formação Palerma. 
Ao longo dos seus 95 km de extensão, estabelece contato tectôni 
co com várias u nidades litoestratigráficas, onde seu rejeito é avalia
do em mais de 500 m. colocando sedimentos cretáceos da Forma
ção Bauru em nível inferior aos litótipos devonianos da Formação 
Ponta Grossa. 

Gonçalves & Schneoder ( 1970) defendem para esta feição uma 
extensão de 160 km e rejeitas mflximos da ordem de 400-500 m, 
colocando o início de suas atividades no periodo pós-Botucatu e 
pré-Serra Geral, com rea tivações durante e após a deposição da 
Formação Bauru. Advoga-se seu relacionamento como parte Inte
grante daqueles eventos tectônicos que originaram o Lineamento 
Transbrasiliano. 

1.3.2 .4 .4 - Estrutura do Alto Coité 

Esta feição local iza-se 1 O km a nordeste da víla homônima dentro 
dos limites or ientais da Folha S0.21 -Z·O, associada ao bloco baixo 
da Falha de Poxoréo (Fig. 1.481. t: constitulda por um conjunto de 
falhas normais, de pequena expressão, cujas extensões não exce
dem 20 km, com orientações semelhantes e marcante subparalel is-
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mo à maior estrutura, desenvolvendo ainda fraturas de distensão. 
com direção NO-SE e estabelecendo localmente relações tectOnicas 
entre as Formações Aquidauana. Palerma, Botucatu e Bauru. Suas 
evidências lineares, extraldas das imagens de radar. são definidas 
no campo, onde a presença de brechas de falha. silicificações, ca
madas basculadas e cristas alinhadas corroboram as interpretações 
que anteviam uma faixa bastante conturbada tectonicamente. A 
observação desta profusão de rupturas e o posicionamento da dre
nagem do rio Coité e seu afluente Poruba sugerem para a área em 
foco um possível bloco soerguido, contribuindo para a hipótese do 
condicionamento de uma estrutura tipo blocos de falha em forma de 
domo, parcialmente do t ipo " perfurante" (Loczy & Ladeira. 1976), 
que representam uma das feições mais omportantes na parte sedi
mentar da bacia, ligada a grandes intrusões de diabásio. Acredita -se 
porém que tal comportamento seja resultado de reativações da Fa
lha de Poxoréo, assocoada a falhas antitétocas (?). onde a atuação 
de processos erosivos e a acomodação gradual daquela rede fluvial 
a estes promovem o atual quadro geológico e geomorfólogico. Sua 
idade seria anâloga à da feição do item anterior. 

1.3.2.4.5- Falha Jaciara- Serra Grande 

Esta paráclase normal situa-se na porção centro-sul da Folha 
SO. 21-Z-0, com direção conc ordante à Falha de Poxoréo e ligeira 
onflexão para ENE em sua extremidade superior. Tem início nas pro
ximidades da cidade de Jaciara (MT), em terrenos da Formação 
Ponta Grossa, prolongando-se até a serra que lhe empresta parte do 
nome, onde é encoberta por solos argila-arenosos da Cobertura 
Detrito-Laterítica. Sua extensão aproximada é de 90 km, ao longo 
dos quais afeta tectonicamente as FormaçOes Ponta Grossa, Aqui 
dauana, Palerma, Botucatu, Serra Geral e Bauru (?1). Já para a Carta 
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Geológica do Brasil ao Milionésimo - Folha SD 21 - Oliva et alii 
(1979), que adotaram aqueles traços definidos por Gonçalves & 
Schneider ( 1970), mostraram sua extensão ao redor de 70 km, não 
afetando a Formação Ponta Grossa. Mapeada através de interpreta
ção, revela sua sutura uma razoável nitidez, de fácil identificação no 
mosaico Apresenta-se associada com falhas de menor expressão, 
aparentemente condicionadas e subparalelas à sua direção. 

Em face do distinto paralelismo, proximidade e orientacão idênti
ca com a Falha de Poxoréo, leva-se a considerá-la também como 
uns dos possíveis reflexos do Megalineamento Transbrasiliano Em 
paralelo a afirmações referidas anteriormente, a linha de fraqueza 
desta estrutura poderia estabelecer-se durante o Pré-Cambriano, 
com reatamentos tectônicos na Era Mesozóica, onde suas reativa
ções teriam início ào final da sedimentação Botucatu, com duração 
até o Cretáceo Superior, resultando a atual disposição estrutural 

1 3.2.4.6- Região Falhada das Parnafbas 

É o nome dado a um conjunto de falhas normais, subparalelas, si
tuadas 1 5 km ao norte de Dom Aquino (MT), na parte central da Fo
lha SD 21-Z-D, com direção preferencial NE-SO, abrangendo os li
mites setentrionais da serra homônima e a parte central da serra do 
Roncador. São rupturas de pequena extensão que foram em parte 
interpretadas, em parte verificadas em campo, através de evidên
cias locais de camadas basculadas e mergulhos acima dos valores 
regionais São testemunhos de intensa fase de ativação ligada às 
Falhas de Poxoréo e Jaciara-Serra Grande, onde numa faixa com 
largura de 30 km, no sentido NO-SE, reproduzem com nitidez na 
imagem a influência de tal sistema. 

Estabelecem inúmeros contatos tectônicos entre os sedimentos 
condicionados a esta bacia, observando-se que seus prolongamen
tos, tanto os inferiores como os superiores, encontram-se ocultos 
pela Cobertura Detrito-Laterítica (TQdl). As idades atribuídas para 
estes falhamentos seriam as mesmas aventadas para a estrutura li
near de Poxoréo. As lineagêneses situadas a NO desta região, nas 
cabeceiras do rio da Casca, são passíveis de correlacionamento 
com estas, pois evocam, além da proximidade regional, orientações 
e paralelismos semelhantes em suas linhas de fraqueza 
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3 2 4. 7 - Falha de Água Fria 

Sua evidência tectônica passa ao lado da vila de igual nome, situada 
30 km ao norte da cidade de Chapada dos Guimarães, condiciona
da na porção NE da Folha SD 21-Z-C. 

Trata-se de uma falha normal, com direção predominante NE
SO, extensão superior a 40 km, rejeito estimado de 60 m, associa
da com paráclases subparalelas de certa expressão, truncada por 
lineamentos de direção NO-SE. Sua extremidade inferior mergulha 
nos metassedimentos do Grupo Cuiabá, promovendo encontro tec
tônico entre este e a Formação Botucatu Na parte média e superior 
gera o mesmo tipo de contato entre a formação mencionada e os 
sedimentos Bauru. Mapeada através de interpretação, é definida na 
imagem através do nítido sinal de sua linha de fraqueza, pelo condi
cionamento direcional imposto ao curso médio/inferior do córrego 
Água Fria, afluente da margem esquerda do rio Quilombo e, como já 
comentado, nos reflexos de sua extremidade inferior no controle 
estrutural da borda da bacia. 

Por analogia aos mesmos tipos de estruturas relacionadas em 
itens anteriores, e incluídas nesta bacia, esta feição representaria 
prováveis reflexos das manifestações rupturais que organizaram o 
Lineamento Transbrasiliano, bem como parece condicionada a rea
tivações de velhas linhas de fraqueza do embasamento, as quais 
mantiveram-se ativas após a sedimentação da Formação Bauru. 

1 4 - HISTÓRIA GEOLÓGICA 

O mapa geológico e a coluna estratigráfica da Folha SD.21 Cuiabá 
demonstram uma sucessão de fenômenos tectonomagmáticos e 
sedimentares que se processaram desde o Proterozóico até os dias 
atuais Dentro deste quadro evolutivo, as rochas mais antigas dare
gião correspondem à parte do Craton Amazônico de Almeida 
(1978) e foram correlacionadas no presente trabalho duvidosa
mente ao Complexo Xingu de Silva et alii ( 1974). Constitui no ex
tremo sudeste da Folha em estudo a continuidade física do embasa
mento cristalino da Folha SD 20 Guaporé Apresenta-se formado 
por um conjunto de rochas polimetamórficas, dominantemente den
tro da fácies anfibolito Entre seus litótipos, são frequentes os 
biotita-gnaisses com variações para biotita-hornblenda-gnaisses e 
hornblenda-biotita-gnaisses; anfibolitos, migmatitos, granitos de 



F•g 1 48 - Regu)o do Alto Cotté Aspectos mo..-foesuuturets d~s rochas sedimentares da Bac•a do Paran6, cOtn destauue para a falha de PoxOfôO o estrutura do Alto Coné. Folha SO 
21 -Z- 0 

anatexra, granodioritos. rochas cataclásucas e diques de pegmati
to. O seu posicionamento na coluna estratigráfica foi determinado 
no Pré-Cambriano Inferior (?) a Médio, embora quatorze de suas 
amostras quando analisadas radiometricamente pelo método Rb/Sr 
tenham-se alinhado segundo uma lsócrona de 1.430 ± 69 MA com 
razão inicial de O. 701 Í 0.00 1, relativamente baixa, sugerindo as· 
sim que tal idade seja representativa da época de formação daque
las rochas. Entretanto, algumas rochas. analisadas petrografica· 
mente como de caráter intrusivo, encontram-se plotadas colinear
mente junto àquela isócrona. suscitando assim especulações acer
ca desses valores. vrsto que no domínio das rochas aflorantes do 
Complexo Xingu também são conhecidos registros de rochas com 
datações radiométricas K/ Ar que superam a 1dade de 1.800 MA. 
Diante de tais aspectos considerou-se a idade de 1.430 ± 69 MA 
como a idade mínima para as rochas do Complexo Xingu. 

Ainda no Proterozóico. grandes áreas do Craton AmazOnico fo
ram afetadas por intensa reativação tectonomagmática, com de
senvolvimento de grandes falhas profundas do embasamento, com 
origem de intrusões bésicas. anfibolitos e gabros anfibolitizados. 
pertencentes à Sulte Intrusiva do Rio Alegre; estas rochas, segun
do determinações radiométricas pelo método K/Ar cujos dados ana-

. lfticos encontram-se na Tabela 1 .XI, forneceram idades de 1.245 ± 
3 5 MA e 1 . 2 2 7 ± 2 5 MA. interpreta das como época de sua forma
ção. Ainda nesta fase diastrófica vários falhamentos em blocos fo
ram desenvolvidos com formação de d1versas áreas (grabensl onde 
foram depositadas as rochas do Grupo Aguapel. Este grupo, espes· 
so em 800 m, constituído pelas FormaçOes Fortuna. Vale da Pro-

missão e Morro Cristalino (Souza & Hlldred. 1 9801. apresenta-se 
composto da base para o topo por conglomerados oligomiticos. are
nitos ortoquartzfticos e feldspáti cos, vermelhos~ róseos e brancos 
(Formação Fortuna). seguidos por uma seqüência dominantemente 
pelftica formada de siltitos e argllitos, arroxeados e esverdeados, 
com intercalações subordinadas de arenitos (Formação Vale da Pro
missão! e. geralmente no topo do grupo, surgem arenitos arcosea
nos, feldspáticos e ortoquartzlticos. granulação média, com presen
ça de estratificação crutada e intercalações de siltitos e argilitos 
(Formação Morro Cristalino) . Pelas características sedimentares ob· 
servadas para o grupo todo, com variações transicionais, estes se
dimentos representam depósitos em f ases transgressivo
regressivas. depositadas provavelmente dentro do período de 
1 .400 MA e 1. 1 50 MA, levando-se em consideração as idades ob
tidas para a maioria das rochas do Complexo Xingu e o Grupo Rio 
Branco, este último cortando os sedimentos do Grupo Aguapeí e cu
ja idade determinada foi em torno de 1. 130 ± 72 MA. 

Após a deposição dos sedimentos do Grupo Aguapel. novos epi
sódios tectônicos se fizeram presentes na área provocando dobra
mentos. falhamentos e metaformismo dinêmico nas rochas do Gru
po AguapeL 

Novos fenômenos tectonomagmátlcos com vulcanismo de dife
renciação magmática são representados por magmatismo básico 
onde se destacam diabásios e qabros em forma de dioues, que cor
tam os metassedimentos do Grupo Aguapel. com associação de 
vulcânicas ácidas, riodacitos. andesitos e dacitos, pertencentes ao 
Grupo Rio Branco. Estas rochas, submetidas a datações radiométri-
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cas pelos métodos Rb/Sr e K/Ar, revelaram no primeiro caso, para 
as vulcânicas ácidas, uma isócrona de referência com idade 1 1 30 
± 7 2 MA e razão inicial SrB7 /SrB6 de O 708 (Fig 1 1 8), provável 
época de sua formação Por outro lado, as rochas relativas no mag
matismo básico e analisadas pelo método K/Ar apresentaram ida
des no intervalo de tempo 1 000 a 850 MA 

Já em fases tardias deste paroxismo numerosas intrusões de 
granitos cratogênicos se fizeram presentes na área, segundo um ali
nhamento geral de estruturas circulares na direção noroeste
sudeste São dominantemente granitos, granodioritos (tonalitos)lo
calmente associados com diabásios e gabros, todos pertencentes à 
Suíte Intrusiva Guapé Dois destes corpos foram datados pelo mé
todo Rb/Sr, sendo um deles ainda em trabalho inédito de Barreto & 
Mantovani (1975) As amostras analisadas (Tab 1 XVI) deram ida
des convencionais 900 ± 27 MA e 835 ± 22 MA, épocas de forma
ção desses maciços graníticos 

A Suíte Intrusiva Guapé, pelas idades acima apresentadas, pode 
ser correlacionada temporalmente com as rochas graníticas do Gru
po Costa Marques, datadas em torno de 1 000 MA (Santos et alii, 
1979) na Folha SD.20 Guaporé, e aos Granitos Rondonianos da Fo
lha SC.20 Porto Velho, datados aproximadamente entre 1 150 a 
900 MA (Leal et alii, 1978), ficando desta maneira caracterizada 
uma intensa atividade granítica cratogênica no intervalo de 1 1 50 
MA a 850 MA em toda a porção sudoeste do Craton Amazônico 
Após esta atividade magmática a região foi submetida a novos es
forços de distensão, na borda leste do craton, com desenvolvimen
to de bacias marginais marinhas, constituindo uma transicão para 
um ambiente de geossinclinal já caracterizado por Almeid~ ( 1 964) 
com a denominação de Geossinclíneo Paraguaio, e posteriormente 
Paraguai-Araguaia (Almeida, 1967) Dentro da evolucão deste 
geossinclinal, o Grupo Cuiabá é interpretado no present~ trabalho 
como uma fácies miogeossinclinal ativa, conforme definida por Al
meida ( 1964) Entretanto, salienta-se que a fase glacial não repre
sentaria uma linha divisória de tempo entre os Grupos Cuiabá e Jan
gada, uma vez que os paraconglomerados de Jangada apresentam 
tanto para a base como para o topo contatos transicionais para con
glomerados, arenitos, siltito e argilito (sequência rítmica típica de 
correntes de turbidez, correspondendo a depósitos de f/ysch), o que 
indicaria que aquelas rochas de origem possivelmente glacial esta
riam ligadas a grandes variações climáticas dentro do próprio am
biente de deposição do Grupo Cuiabá 

Estas rochas submetidas a uma primeira fase tectônica foram 
dobradas e regionalmente metamorfizadas na fácies xisto verde, 
com consequente segregação de quartzo em veios paralelos à folia
ção Esta primeira fase, originada de forças compressivas, atuou na 
direção e sentido de sudeste para noroeste, com desenvolvimento 
de uma foliação pronunciada na direção N40°-50°E e mergulhos 
variando entre 40° e 60°SE Posteriormente, nova fase tectônica 
nas rochas do Grupo Cuiabá desenvolveÜ dobramentos tipos assi
métricos, isoclinais e invertidos com planos axiais mergulhando pa
ra noroeste indicando o sentido do esforço compressivo para sudes
te, como bem atestado na sinclinal invertida de Guia A nova folia
ção truncou a primeira, desenvolvendo pequenas crenulações, cu
jos planos axiais confirmam aquela direção. Ainda durante este se
gundo evento, são pronunciadas a presença de grandes falhamen
tos e subsidência proporcionando o início da deposição do Grupo Al
to Paraguai, através de sua Formação Bauxi, discordante sobre os 
metamorfismos do Grupo Cuiabá, discordância esta caracterizada 
nitidamente através das duas fases orogênicas, que afetaram o re
ferido grupo, uma vez que as rochas do Grupo Alto Paraguai ainda 
não tinham sido depositadas. A idade relativa dos metamorfitos do 
Grupo Cuiabá foi determinada no presente trabalho, com base em 
datações radiométricas de rochas graníticas intrusivas (São Vicen
te, Coxim, Rio Negro, Tabaco e Vulcânicas de Mimoso), que estão 
em contatos térmicos com as rochas do referido grupo, cujo empla
cement,processou-se no intervalo de tempo 500-490 MA, determi
nando assim sua idade mínima Com relacão à idade da formacão do 
referido grupo, é ainda questionável, da f~ seu posicionament'o com 
certas ressalvas, após as últimas manifestações magmáticas, por 
volta de 850 a 900 MA (Suíte Intrusiva Guapé), quando a área na 
borda leste do mesmo encontrava-se subsidente em zona de transi-
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ção para fase de formação do geossinclinal, onde então depo
sitaram-se as rochas do Grupo Cuiabá 

Por outro lado Raimundo Monte negro G de Montalvão I 19 80, 
informação verbal) questiona o posicionamento do grupo nesta épo
ca, admitindo o mesmo formado como um cinturão metamórfico 
antes da fácies molássica do Grupo Aguapeí Com evento da segun
da orogênese que afetou as rochas do Grupo Cuiabá, provavelmen
te teve início a deposição do Grupo Alto Paraguai, com uma sequên
cia elástica em ambiente marinho epinerítico (Formação Bauxi), 
constituída por arenitos quartzosos e arcóseos branco-violáceos, 
cinza e róseos, bastante coerentes, granulação fina a média, às ve
zes conglomeráticos, com estratificação cruzada e marcas de on
das Também neste pacote sedimentar são comuns as intercala
ções subordinadas de argilitos e siltitos micáceos 

Esta sequência apresenta em direção ao topo frequentes inter
calações de paraconglomerados, com matriz argilo-siltosa e síltico
arenosa, cor marrom-escura, contendo grânulos, seixos e blocos 
das mais variadas litologias e formas facetadas, com sulcos e de
pressões; estas intercalações de paraconglomerados vão ganhando 
maiores possanças, à medida que se elevam em direção ao topo, 
até se constituírem na litologia dominante do novo ciclo sedimentar, 
que pelas características deposicionais parecem indicar uma nova 
fase climática de frio (ambiente glacial) A unidade litoestratigráfica 
acima descrita, conhecida como Formação Puga nos trabalhos an
teriores, foi redefinida no presente trabalho como Formação Moen
da, em virtude de os trabalhos realizados concomitantemente na 
Folha SE 21 Corumbá por De I' Arco et a/li ( 1982) terem reconheci
do a existência de dois grupos de rochas formados em bacias dife
rentes: Corumbá e Alto Paraguai 

Após o período glacial representado pela Formação Moenda, a 
fusão das geleiras proporcionou a invasão do mar na plataforma 
continental, evidenciada pela deposição química de calcários de um 
ambiente sublitorâneo pouco profundo, constituindo a Formação 
Araras Salienta-se que a passagem da Formação Moenda para a For
mação Araras, à semelhança da Formação Bauxi, base do Grupo Alto 
Paraguai, também se processa de maneira contínua, com nítida mu
dança transicional, uma vez que a Formação Moenda em direção ao 
topo apresenta uma diminuição em tamanho e percentagem de sua 
fração rudácea, observações estas verificadas por De I' Arco et alii 
(1982) 

A base da Formação Araras é formada por calcários argilosos ro
sados e segundo Dardenne (1980) provavelme.nte deve representar 
uma fácies lacustre, conforme os resultados das análises isotópicas 
C 12JC13 e O 16JO 18, realizadas em fácies e posição estratigráfica se
melhantes no Estado da Bahia (Torquato & Misi, 1977 apud Dar
denne, op cit ) 

A sedimentação dos calcários prosseguiu enquanto a velocidade 
de subsidência da bacia foi igual ou pouco superior à velocidade de 
sedimentação Quando a velocidade de sedimentação superou ave
locidade de subsidência do fundo da bacia, a lâmina de água dimi
nuiu progressivamente até atingir condições litorâneas de sedimen
tação que se traduziram pelo aparecimento de dolomitos, estruturas 
algais e deposição de sílica, que marcam o prenúncio do início de 
um novo ciclo sedimentar, que, ligado a uma ligeira subsidência do 
fundo da bacia, permitiu que a sedimentação se processasse de ma
neira oscilante em condições sublitorâneas, atestada pelas caracte
rísticas dos sedimentos detríticos da Formação Raizama, constituí
da por arenitos quartzosos e feldspáticos, finos a médios com fre
quentes níveis de conglomerados, com estratificação cruzada em 
curtos foresets e estratos decimétricos e plano-paralelos; apresen
tam também marcas de ondas Há perfeita transição entre os dolo
mitos e camadas de chert da Formação Ara1as e os arenitos da For
mação Raizama, cujos ritmos regressivos parecem também carac
terizar uma sedimentação costeira sublitorânea 

No final da deposição detrítica da Formação Raizama, houve no
va transgressão responsável pela deposição sublitorânea do espes
so pacote de folhelhos e siltitos (Formação Sepotuba) de cores ver
melha, marrom-chocolate e verde, calcíferos, finamente estratifica
dos, às vezes, maciços Também são frequentes as intercalações 
de arcóseos finos a muito finos, os quais vão ganhando grandes es
pessuras no topo da secão e evidenciam mais uma vez o início de 
novo ciclo sedimentar, ~epresentados por espessos pacotes de ar-



cóseos vermelhos, da Formação Diamantino. É interessante na zo
na de transição entre as Formações Sepotuba e Diamantino a pre
sença de vários ritmos regressivos de sedimentação que consti
tuem evidência de uma sedimentação em condições cada vez mais 
rasas em direção ao topo da seção, tão bem caracterizada pelo apa
recimento de espesso pacote de arcóseos vermelhos e verdes, cal
cíferos, finos a muito finos, consistentes a homogêneos, apresen
tando marcas de ondas A Formação Diamantino depositada em 
ambiente marinho regressivo cada vez mais raso constitui o fecha
mento deposicional do Grupo Alto Paraguai Após a deposição do 
Grupo Alto Paraguai, a área foi submetida à fase tardia dos eventos 
orogênicos do Ciclo Brasiliano, por volta de 550 MA Nesta fase 
não só o Grupo Alto Paraguai como o Grupo Cuiabá foram falhados 
e dobrados por esforços compressivos em direção ao Craton Ama
zônico, dentro do estilo de dobramentos holomórficos (Beloussov, 
1962) Várias falhas de caráter de empurrão foram desenvolvidas, 
algumas jogando os metamorfitos do Grupo Cuiabá por cima das ro
chas do Grupo Alto Paraguai 

O posicionamento do Grupo Alto Paraguai no Pré-Cambriano Su
perior tem seu limite mínimo determinado pelas fases tardias do Ci
clo Brasiliano e determinacões radiométricas realizadas por Kawas
hita & Mantovani (apud T~ssinari, 1981) pelo método Rb/Sr em fo
lhelhos localizados próximo ao contato das Formações Sepotuba e 
Diamantino, cujo valor 54 7 ± 5 MA é interpretado para a época de 
diagênese daquele sedimento Por outro lado seu limite superior é 
determinado em função da sua posição estratigráfica discordante 
sobre os metamorfitos do Grupo Cuiabá, supostos serem formados 
após estabilização da área cratônica entre 850 e 900 MA 

Ainda nas fases tardias do Ciclo Brasiliano a área foi palco de um 
magmatismo ácido pós-tectônico representado por granitos e ada
melitos róseos, isotrópicos, intrusivos nos metamorfitos do Grupo 
Cuiabá, ~om desenvolvimento de auréolas de metamorfismo térmi
co Trata-se do Granito São Vicente, cuja idade determinada para 
seu emplacement é de 500 ± 4 MA, com base em determinacões 
radiométricas pelo método Rb/Sr · 

Cessada a manifestação magmática ácida responsável pela for
mação do batólito granítico de São Vicente, a área passou por um 
longo período de estabilidade, onde prevaleceram as atividades ero
sivas que aplainaram as unidades litoestratigráficas inferiores em 
vastas áreas Assim é que no Paleozóico Inferior teve início a depo
sição dos sedimentos relacionados à Bacia do Paraná Registra-se 
aqui que os eventos deposicionais desta bacia comecaram com a 
sedimentação da Formação Vila Maria no Siluriano lnf~rior, fora dos 
domínios da Folha em estudo, ou mais precisamente na borda nor
deste desta bacia, dentro dos limites da Folha SE 22 Goiânia Nesta 
região esta unidade litoestratigráfica está representada por diamic
titos, intercalados com folhelhos fossilíferos, siltitos e arenitos mi
cáceos que caracterizam um típico ambiente marinho transgressi
vo 

Andrade & C a março ( 1980), baseados em poços perfurados pe
la NUCLEBRÁS nesta região, concluíram que sua diminuta espessu
ra em direção ao flanco NE da bacia é provocada por suave elevação 
paleotopográfica de seu assoalho, condicionando sua sedimenta
ção, não permitindo inclusive sua deposição em lugares mais eleva
dos topograficamente na mencionada borda Acredita-se que fato 
análogo possa ter ocorrido na Folha SD 21 Cuiabá, onde a aludida 
formação estaria soterrada pela Formação Furnas, ou não houve 
condições para desenvolvimento de seus processos deposicionais 

Aos primórdios do Eodevoniano, abrangendo parte do Siluriano, 
já nos domínios da Folha em pauta, registrou-se uma das maiores 
transgressões marinhas na Plataforma Brasileira, representada pela 
deposição do Grupo Paraná (Formações Furnas e Ponta Grossa), o 
qual se mostra com grande homogeneidade litológica regional A 
primeira unidade guarda interrogações quanto ao seu ambiente de 
deposição Em princípio teria uma contribuição marinha na base, 
passando a uma provável sedimentação continental, próximo à li
nha da costa, regida através de um sistema fluvial de caráter anas
tomosado, com gradientes acentuados A esta época é aventada a 
hipótese da possível ligação entre as bacias do Paraná, Maranhão e 
Amazonas, na região hoje drenada pelos rios Tocantins e Araguaia 
Segue-se em concordância a deposicão da Formacão Ponta Grossa, 
documentada por seus arenitos, siltitos e folhelho~ micáceos, repre-

sentando um ciclo geralmente transgressivo marinho, com distribui
cão no Devoniano Médio a Superior (Emsiano a Frasniano) 
· Do final do Devoniano ao Carbonífero (Fameniano ao Westpha
liano), esta bacia experimentou levantamentos epirogenéticos, com 
leve basculamento para norte fazendo com que os sedimentos de
vonianos emersos e rochas pré-devonianas sofressem erosão par
cial e não deposição de litótipos do Carbonífero Inferior No Ca,rboní
fero Superior (Stephaniano) começaram a aparecer os primeiros 
vestígios gondwânicos, representados pela Formação Aquidauana 
Também nesta mesma época ocorria fora dos limites da Bacia do 
Paraná, ou seja, 50 km a oeste da serra do Padre Inácio, a deposi
cão de uma seqüência elástica, constituída principalmente por para
~onglomerados petromíticos, siltitos arenosos e folhelhos perten
centes à Formação Jauru, cujas características deposicionais pare
cem ter alguma correspondência com a seção basal da Formação 
Aquidauana, ambas depositadas em ambiente continental com in
fluência de uma fase climática fria, provavelmente glacial Com re
lação ao posicionamento estratigráfico das mesmas, colocou-se a 
Formação Jauru no Carbonífero em conformidade com a proposição 
de Olivatti & Ribeiro Filho (1976), que encontraram dentro de uma 
assembléia de esporomorfos um fóssil identificado como palinomor
fo Cristatisporites sp , o qual também se encontra em zoneamento 
palinológico da Bacia do Amazonas de Daemon & Contreiras ( 1 9 71 
apud Olivatti & Ribeiro Filho, op cit ), dentro do Eocarbonifero Por 
outro lado a deposiÇão da Formação Aquidauana teve continuidade 
até o Permiano, em função da presença de macrofóssil vegetal do 
gênero Psaronius (Costa et ali i, 1 9 7 5) Ainda a Formação Aqui
dauana apresenta como característica uma coluna sedimentar mui
to variada, tanto vertical como horizontalmente, mostrando alter
nâncias faciológicas laterais bastante rápidas, como conseqüência 
de reativação de antigas falhas, associadas com processos e pau
sas deposicionais Cessada a deposição na Formação Aquidauana, 
foram imprimidos, na borda noroeste da bacia, movimentos ascen
sionais que inauguraram como resultado nova fase de erosão des
ta área e deposição nas porções mais centrais da mesma 

Ao final do Permiano Médio, atingindo o início do Permiano Su
perior, registrou-se uma transgressão marinha, responsável por no
vas sucessões de sedimentos sílticos na bacia, em ambiente neríti
co, representada pela Formação Palerma Salienta-se que estes se
dimentos em fase posterior foram submetidos a intensa silicificação 
epigenética Encontra-se recobrindo discordantemente os arenitos 
da Formação Aquidauana, fato também observado tanto no su
doeste de Goiás como no Mato Grosso e norte do Mato Grosso do 
Sul Esta unidade litoestratigráfica reflete o ambiente de grande es
tabilidade que prevaleceu na bacia a partir desta época 

Após a deposição da Formação Palerma, não há evidências de 
registros de grande parte da coluna estratigráfica da Bacia do Para
ná (Formações lrati, Serra Alta, Terezinha e Rio do Rasto) em conse
quência provável da não deposição ou mesmo erosão daquelas refe
ridas unidades litoestratigráficas Por outro lado esta situação en
contra suporte nos trabalhos de Northfleet, Medeiros e Muhlmann 
( 1 969). que mostraram nos mapas de isopacas das Formações Pa
lerma, lrati e Serra Alta a clara tendência do basculamento da bacia 
para leste aos primórdios do Permiano Superior (Kazaniano) 

Em seguida à sedimentação da Formação Palerma, os registros 
deposicionais na Bacia do Paraná se fizeram sentir no período Jura
cretáceo, patenteados pelo Grupo São Bento (Formações Botucatu 
e Serra Geral) A primeira unidade litoestratigráfica apresenta carac
terísticas tipicamente continentais em clima semi-árido evidenciado 
pela presença de arenitos avermelhados, com estratificação cruza
da de grande porte, de origem eólica, localmente com intercalações 
subordinadas de sedimentos de origem fluviolacustre Ao término 
desta deposição inaugurou-se uma fase tectônica onde importantes 
falhamentos normais tiveram seu começo, os quais traduziam pos
sivelmente os efeitos do Megalineamento Transbrasiliano (Schob
benhaus Filho, 1975b) ou representavam reativações de velhas li
nhas de fraqueza, que em certos períodos sofreram basculamentos 
com amplitudes variáveis. A implantação desta tectônica rígida, de 
típico caráter germanótico inicial (Almeida, 1967), possibilitou um 
extravasamento de magma basáltico toleítico, através daquelas fis
suras, onde sucessivos e expressivos derrames de lavas, que com
põem a Formação Serra Geral, recobriram a Formação Botucatu, cu
jos sedimentos propiciaram a presença de corpos de arenitos eóli-
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cos intercalares separando derrames Esta situação indica a persis
tência do ambiente desértico ao longo das primeiras manifestações 
magmáticas. Em direção ao topo deste derrame básico desaparece
ram os arenitos de ambiente desértico da Formação Botucatu; aí en
tão foi dominante a grande atividade ígnea básica que afetou toda a 
Plataforma Sul-Americana, cujos registros nos domínios da Folha 
SD 21 Cuiabá vão além dos limites da Bacia do Paraná (Formacão 
Serra Geral), estendendo-se para a porção centro-oeste da reg{ão, 
onde seus derrames edificaram a serra de Tapirapuã Nesta região 
Minioli, Ponçano e Oliveira ( 1 971) determinaram a idade daquele 
magmatismo básico pelo método K/Ar em torno de 126 ± 4 MA 
(Tab. 1 XXV); em contrapartida, uma amostra analisada na região 
de Água Fria (Bacia do Paraná) apresentou uma idade de 1 52 ± 9 
MA, podendo esta corresponder às primeiras pulsações daquele 
magmatismo Dentro destes aspectos, correlacionou-se a Forma
ção Tapirapuã com a Formação Serra Geral, posicionando-se a se
gunda no intervalo de tempo Juracretáceo e a primeira no Cretáceo 
Inferior. 

No final do Cretáceo Inferior é marcante nos domínios da Folha 
SD. 21-Y -0 a presença de intertrapes, constituídos pelos basaltos 
da Formação Tapirapuã e conglomerados petromíticos e arenitos 
feldspáticos, registrando-se aí o início de um novo ciclo deposicio
nal representado pelas rochas do Grupo Parecis: Formacão Salto 
das Nuvens, base do Grupo e Formação Utiariti A FormaÇão Salto 
das Nuvens, constituída por intercalações de conglomerados petro
míticos, arenitos feldspáticos finos e camadas de argila, apresenta 
características deposicionais tipicamente de ambiente continental 
fluvial de semi-aridez 

Em direção ao topo, a Formação Salto das Nuvens já evidencia 
uma nova modificação no ambiente de deposição com passagem 
gradual para as rochas da Formação Utiariti, uma vez que estas 
apresentam-se totalmente depositadas em ambiente aquoso fluvial, 
devido à presença de bancos de arenitos maciços com base irregu
lar indicando uma deposição rápida e também à presença de estrati
ficações cruzadas de pequeno porte e baixo ângulo, de forma aca
nalada. A deposição do Grupo Parecis deu-se provavelmente no in
tervalo de tempo entre o final do Cretáceo Inferior e Cretáceo Supe
rior, com a Formacão Utiariti, tendo processado sua sedimentacão 
neste último período, com base em algumas localidades fossiiífe'ras 
encontradas por Oliveira ( 1 91 5) nas regiões de Campos Novos e ri
beirão Guanandi, localizadas no extremo noroeste da região em'es
tudo (Folha SD 21-V-A). Na primeira área Oliveira (op cit ) achou 
madeiras fósseis as quais denominou de Cupressionoxylon campo
novense, atribuindo-lhes idade cretácea superi.or; já no ribeirão Gua
nandi, a madeira fóssil apresentava semelhança de uma dicotiledô
nea, confirmando a idade cretácea superior atribuída por aquele au
tor. É interessante ressaltar que, paralelamente à deposição da For
mação Utiariti, também ocorria na Bacia do Paraná a sedimentação 
da Formação Bauru, caracterizada em sua parte mais superior por 
arenitos róseos, quartzosos, silicificados, maciços, médios e gros
seiros, muito semelhantes aos depósitos da Forma cão Utiariti nos li
mites leste-oeste das Folhas SD 21 Cuiabá e SD 22 Goiás, indican
do uma contemporaneidade no final do Cretáceo Superior entre 
aquelas duas formações 

A Formação Bauru apresenta em direção a sua base as seguintes 
características: localmente os arenitos apresentam-se silicificados 
ou calcíferos, onde também são freqüentes níveis ou lentes de con
glomerados com matriz argilosa e marcaflte presença de um con
glomerado basal com seixos de basalto. O seu posicionamento no 
Cretáceo Superior está alicercado em seu conteúdo fossilífero re
presentado pelas faunas croc~dília, dinossáuria e quelônia, que ~on
firmam aquela idade. 

Após deposição das Formações Utiariti e Bauru, onde a última 
representa o término da seqüência sedimentar da Bacia do Paraná, a 
área em estudo, durante o Terciário, foi submetida a processos de 
soerguimentos epirogenéticos, com interrupção na sedimentação, 
passando então a predominar uma fase ativa de erosão, esculpindo 
conseqüentemente uma vasta superfície de aplainamento, elabo
rando assim o Planalto Central Brasileiro, o qual passou por um pro
cesso de intensa laterização, produzindo assim extensas coberturas 
detrito-lateríticas (TQdl). 
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Ainda no Terciário houve uma retomada nos movimentos da 
crosta, porém com menos intensidade, seus efeitos reativaram fa
lhamentos e fraturas antigas, as quais são refletidas em imagem de 
radar pelos lineamentos de direções gerais NE-SO e NO-SE, através 
do controle existente na rede de drenagem e estrutural na borda da 
Bacia do Paraná 

No Quaternário, mais precisamente no Pleistoceno, surgiram no
vamente registros de uma retomada nos processos de sedimenta
cão, aparecendo áreas subsidentes, e erosão de áreas positivas 
Dentro destes aspectos, depositaram-se primeiramene os tufos cal
cários, travertinos e conglomerados com cimentos calcíferos repre
sentados pela Formação Xaraiés, que segundo Almeida ( 1 964) 
"teriam formado as faldas da serra das Araras por acumulacões de 
carbonatos trazidos do interior de morraria dolomítica, po; águas 
que buscavam o Pantanal Mato-Grossense" Também neste perío
do formaram-se os Depósitos Detriticos (Qd). constituídos por sedi
mentos grosseiros conglomeráticos, areno-siltosos e lateritos ferru
ginosos, acumulados normalmente no sopé de serras, como conse
qüência direta da ação erosiva. 

Aliadas aos eventos epirogenéticos formaram-se grandes bacias 
com preenchimento posterior de sedimentos argilosos e conglome
ráticos semiconsolidados, constituindo depósitos fluviais e lacus
tres em áreas períodica ou ocasionalmente inundáveis, representa
dos pela Formação Pantanal e pelos depósitos argila-arenosos da 
Formação Guaporé Relacionados à rede de drenagem instalada no 
Holoceno, ocorrem os depósitos antigos e atuais das planícies de 
inundações dos grandes rios. 

1 5 - GEOLOGIA ECONÓMICA 

1.5.1 -Generalidades 

No âmbito da Folha SD 21 Cuiabá, os bens minerais desempenha
ram importante papel histórico na medida em que serviram de atrati
vo econômico que proporcionou a ocupação e colonização da área 
Nos primeiros tempos deveu-se ás descobertas de ouro o início das 
atividades minerais, porém, na atualidade, o diamante despontq co
mo o responsável maior pelo interesse mineroeconômico que pesa 
sobre a região, muito embora outros bens minerais metálicos e/ou 
não-metálicos possam ocupar posição significativa, a exemplo do 
calcário para o fabrico de cimento e outras indústrias. 

Ainda no século passado parte da área em apreço foi alvo de es
tudos geológicos e de alguns comentários a respeito de ocorrências 
minerais, destacando-se os trabalhgs pioneiros de Castelnau ( 1 8 51 
apud Cunha, 1943). 

Frota ( 1942a) apresentou um relato abordando os registros his
tóricos acerca das descobertas de ouro e sua comercialização na re
gião do Alto Paraguai, bem como sobre a conquista e ocupação da
quelas paragens Do mesmo modo, Frota ( 1 942b) enfocou a histó
ria das mineralizações auríferas da região do Alto Guaporé. 

Cunha ( 1 943) estudou superficialmente a ocorrência de cobre 
da margem direita do rio Jauru, no município de Cáceres, reconhe
cendo mineralizações primárias e secundárias de cobre associadas 
às rochas metabásicas 

Almeida ( 1954) descreveu a atividade mineralizadora do Granito 
São Vicente, incluindo os veios de quartzo com mineralização sulfe
tada na área do córrego Araras e mineralização ferrífera na serra de 
São Vicente Atribuiu também a essa atividade os veios de quartzo 
auropiritosos na área de Cuiabá. 

Moraes (1958) abordou sucintamente as ocorrências de cobre 
então conhecidas na área do antigo Estado de Mato Grosso, incluin
do a mineralização do rio Jauru. 

Ribeiro Filho ( 1 961) realizou prospecção biogeoquímica para 
urânio nas fazendas Roncador e Albernaz, as q)Jais estão localiza
das a 220 e a 230 km a nordeste de Cuiabá, respectivamente. A 
planta utilizada foi o "capim carona", classificado como Xyris sp., 
tendo sido detectados nessa região valores anômalos de urânio nos 
argilitos da Formação Bauru. 

Cassedanne (1967a e b) em estudo breve a respeito das "jazi
das" de chumbo e zinco do Brasil Central destacou a mineralização 
de Taperão, também conhecida, segundo esse autor, como ocor
rência da serra de São Vicente, Bambâ, córrego Araras e Ranchão 



A LASA - Engenharia e Prospecções S A. ( 1968a e b) realizou 
para o DNPM levantamentos fotogeológicos e geoquímicos no vale 
do rio Jauru e nas áreas adjacentes, na parte oeste de Mato Grosso. 
Os resultados da fase preliminar da prospecção geoquímica de solos 
foram considerados animadores, especialmente com referência à 
ocorrência de cobre na margem direita do rio Jauru, cognominando 
morro do Cobre, resultando em propostas de prospecção aeromag
netométrica e geoquímica para definir áreas de rochas básicas e 
avaliar seu potencial cuprífero 

Campos ( 1 969) em relato intitulado "Retrato de Mato Grosso" 
apresentou interessantes considerações de cunho eminentemente 
histórico, concernentes à atividade desenvolvida pelos pioneiros da 
mineração do ouro no Estado de Mato Grosso, bem como aos acon
tecimentos posteriores 

O Departamento Nacional da Produção Mineral (Brasil DNPM, 
1971) apresentou como avulso no XXV Congresso Brasileiro de 
Geologia uma listagem das ocorrências minerais cadastradas no an
tigo Estado de Mato Grosso, fazendo breves comentários sobre ca
da uma 

Almeida, Melo. e Friaça ( 197 2) procederam ao reconhecimento 
do potencial mineroeconômico ao longo da rodovia 
Cuiabá-Santarém, no trecho Cuiabá-Cachimbo, e apontaram a 
ocorrência de variados bens minerais na área, destacando o ouro, 
diamante e calcário 

Guimarães & Almeida (1972), além da ênfase dada à importân
cia dos jazimentos aurodiamantíferos e calcários existentes na re
gião, reportaram-se à ocorrência do "chumbo de Ranchão" bem co
mo a alguns indícios de grafita e pirita nos filitos do Grupo Cuiabá, 
os quais foram considerados economicamente inexpressivos por 
esses autores 

Corrêa & Couto ( 1 97 2) indentificaram a atividade de extracão 
de diamante como uma das únicas que contribuiu e continua a fa.zê
lo para a vida econômica da região e de modo mais evidente no mu
nicípio de Alto Paraguai Nesse estudo os autores reafirmaram a 
maior concentração de garimpos na bacia do rio Paraguai e menor 
número nas bacias dos rios Arinos e Cuiabá 

Oliva (1974) e Takanohashi (1974) cadastraram 38 ocorrên
cias minerais na área da Folha SD 21 Cuiabá, comentando-as por 
município visitado, em campanhas que subsidiaram a confeccão do 
mapa do Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionési~o do 
DNPM. 

Figueiredo et a/ii (1974) reportaram a falta de trabalhos anterio
res na área do projeto, no que diz respeito à abordagem extensiva e 
sistemática da geologia econômica Os autores discorreram sobre a 
geologia econômica da área trabalhada, considerando isoladamente 
as unidades estratigráficas e tidas como de interesse em virtude de 
suas características e posicionamento, havendo sido cadastradas 
ocorrências de ouro, cobre, diamante, rochas calcárias e materiais 
de construção. 

Padilha et alii ( 1 9 7 4) cadastraram algumas ocorrências de alu
viões diamantíferas ao longo dos rios Batovi, Jatobá, Teles Pires, 
Claro e Arinos, assim como referiram-se sobre o declínio da ativida
de garimpeira, apesar da área do rio Batovi ter originado "os maio
res diamantes de que se tem notícia no Estado de Mato Grosso" 

Melo & Costa ( 1975) estudaram a questão do diamante no 
Centro-Oeste sob o ponto de vista da producão, comercializacão, 
investimentos no setor, incluindo também u~a crítica à legisl~çào 
específica. Porém, os dados apresentados estão completamente ul
trapassados, não sendo coerente apresentá-los na atualidade, con
servando aos mesmos o caráter histórico. 

Ribeiro Filho et a/ii ( 1 9 7 5) chamaram a atenção para as grandes 
reservas calcárias da Província Serrana, aproveitáveis para o fabrico 
de cal, corretivos de solo e cimento, e para as aluviões diamatíferas 
da fazenda Arrossensal situada a nordeste de Nortelândia, objeto de 
pesquisa por parte da empresa Construções e Comércio Camargo 
Corrêa S A Além disso, foram cadastradas ocorrências já conheci
das de diamante, ouro, magnetita, berilo(?), topázio, cristal de ro
cha, calcita, calcário, quartzito e canga ferruginosa e outras ainda 
não cadastradas, sendo, no âmbito desta Folha, uma de calcário cal
cítico no Grupo Cuiabá, no povoado de Cedral, e uma de calcita em 
veios nos calcários da mesma região. 

Luz et alii ( 1 9 7 8) citaram os resultados de amostragem geoquí
mica de solos e rochas realizada sobre a área de ocorrência das ro
chas carbonatadas da Formação Araras, discorrendo não muito en
tusiasticamente sobre os resultados obtidos concernentes à pre
sença de possíveis mineralizações de cobre, chumbo, zinco, prata, 
fluorita e fosfato, porém confirmando possantes reservas de rochas 
carbonáticas aproveitáveis industrialmente para fins diversificados 
Todavia, os resultados e conclusões referentes aos metais-base são 
devidos a métodos inadequados de amostragem geoquímica, con
forme reconhecem os autores, e por isso não descartam a possibili
dade de jazimentos, notadamente em relação ao chumbo, em virtu
de de condições ambientais propícias. 

Moraes ( 1978) apresentou os resultados obtidos com a execu
ção de trabalhos aerogeofísicos de magnetometria e gama espec
trometria na região das cabeceiras do rio Guaporé, parte ocidental 
do Estado de Mato Grosso, na faixa de fronteira com a Bolívia. No 
que concerne ao delineamento de "expressões atribuíveis a corpos 
máfico-ultramáficos" os autores consideraram o bom desempenho 
da técnica magnetométrica, reconhecendo a possível mineralizacão 
desses corpos, bem como foram recomendados estudos radiométri
cos de detalhe na parte sul da área do projeto 

Gomes ( 1 979) em trabalho desenvolvido pela Rio Doce Geologia 
e Mineração S A - DOCEGEO - apresentou o reconhecimento 
geológico e geoquímico (Ca, Pb, Zn, fosfatos e fluorita) da serra das 
Araras, em escala 1:250 000 Embora esse autor tenha considera
do como inexpressivas a maioria das ocorrências detectadas, res
salvou duas delas, uma de fluorita em veios de calcita nas zonas fra
turadas e brechadas de calcário, localizada a 20 km a SOda cidade 
de Nobres, e outra de malaquita em pintas milimétricas em box
work limonítico relacionada a lateritas no contato entre calcário e 
dolomito, situada a 30 km a NE da mesma cidade 

Oliva et a/ii ( 1979) compilaram e apresentaram em mapa a 
maioria das ocorrências minerais conhecidas à época, como produ
to do Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (DNPM) 

Corrêa Filho et alii ( 1980) empreenderam um vasto levantamen
to bibliográfico referente a ocorrências auríferas no Centro-Oeste 
brasileiro, tendo sido cadastradas cerca de duas centenas de sítios 
mineralizados, dos quais uma boa p'arte localiza-se nos domínios da 
Folha SD 21 Cuiabá Informações desse levantamento também fo
ram apresentadas por Berbert et a/ii ( 1 980) no seu trabalho sobre 
controles da mineralização aurífera no Centro-Oeste brasileiro 

Luz et alii ( 1980a) abordaram as ocorrências minerais da área 
trabalhada, destacando as de ouro em aluviões ao longo do rio Coxi
pó, e também relacionadas aos veios de quartzo em jazimentos pri
mários ou eluviais, muito embora estejam desativados os garimpos 
da região. Acrescentaram ainda a importância assumida pelos mate
riais de construção (calcários, cascalhos, argila, areia), citando tam
bém ocorrências de relevo secundário de chumbo, 
hematita/magnetita e grafita A prospecção geoquímica realizada 
durante a fase I daquele projeto, através de amostragem de sedi
mentos de corrente e concentrados de bateia, delimitou zonas anô
malas de Cu, Pb, Zn e Au e foi elaborado um mapa previsional com 
áreas prospectáveis para ouro, sulfetos (Cu, Pb, Zn) e argila 

1 5 2 - Ocorrências minerais 

Nos domínios da Folha SD 21 Cuiabá são conhecidas inúmeras 
ocorrências minerais, algumas das quais foram ou vêm sendo lavra
das, sobretudo no que tange à extração de ouro e diamante Toda
via, observa-se que na maioria das vezes a atividade mineira se pro
cessa mediante o emprego de técnicas rudimentares, como a ga
rimpagem. Até o momento não foi levado a efeito um estudo cientí
fico de abrangência regional que integrasse os conhecimentos dis
poníveis no campo da metalogenia previsional Em grande parte, as 
descobertas têm acontecido como fruto da atividade dos garimpei
ros, sem o registro satisfatório dos acontecimentos. Porém, mais 
recentemente, algumas empresas de tradição na prospecção dia
mantffera vêm desenvolvendo projetos na região. Os jazimentos de
tríticos de diamante, notadamente nas cercanias de Nortelãndia, 
Diamantino e Alto Paraguai, evidenciam grànde atrativo à pesquisa 
mineral por parte de diferentes empresas e constituem os alvos de 
maior interesse mineroeconômicos de toda a área. 
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A equipe deste relatório visitou e cadastrou parte das ocorrên
cias minerais da área em apreço, e abaixo discriminam-se comentá
rios dos mais importantes, complementando-se as informacões 
com referências bibliográficas, abrangendo minerais metálic~s e 
não-metálicos, em ordem alfabética Muitas das ocorrências mine
rais abordadas têm sua localização, em mapa, apenas aproximada, 
devido a discrepâncias ou carência de informacões nas fontes de 
compilação · 

1 .5.2. 1 ~Minerais metálicos 

1 .5.2 1.1 ~Chumbo 

A única ocorrência de chumbo efetivamente pesquisada na Folha 
em pauta localiza-se na área bordejante do Granito São Vicente Es
ta área foi descrita primeiramente por Almeida (1954) que visitou a 
ocorrência de mineralizacão sulfetada nos metassedimentos da Sé
rie Cuiabá, na margem do córrego Araras Segundo ele uma falha 
diagonal de atitude N66°0, 85°NE foi pre_enchida, numa extensão 
de pelo menos 25 m, por um veio de quartzo de 55 em de maior lar
gura, contendo sulfetos, principalmente pirita, galena argentífera, 
esfalerita e calcopirita Ocorre ainda mineralizacão subordinada ao 
longo dos planos de estratificação e xistosidade ~ nas juntas dos fi li
tos, a•tingindo quase 1 m, bordejando as paredes da falha Existe 
também alguma breciação com substituição da rocha encaixante 

Cassedanne (1967a e b) comentou sobre a mesma ocorrência 
de Taperão, situada a 50 km a leste de Cuiabá, com acesso pela es
trada que liga esta cidade a Campo Grande, localizando-se mais pre 
cisamente na fazenda Gleba Bom Jardim. A ocorrência em si corres 
ponde a "uma falha mineralizada em xistos acetinados argilosos 
. " A possança do corpo atinge 0,8 a 1 m, contendo pirita e arse-

nopirita associadas à galena no ponto em que existe uma pequena 
galeria. Nas proximidades do local referido, citou ainda Cassedanne 
(op cit.) a presença de um filão rico em pirita de 0,5 m de espessura 
e, continuando, descreveu o minério como correspondente a uma 
"brecha de blocos silicosos leitosos mais ou menos angulosos, com 
grãos médios, cimentados por uma mistura de pirita e arsenopirita 
onde estão disseminados núcleos irregulares de galena e 
esfalerita" Os estudos petrográficos realizados pelo mesmo autor 
mostraram que a galena é de granulação muito fina ("fácies acera
da") e listrada ou mais grosseira, sendo frequentemente britada e 
sempre misturada com produtos de alteracão (cerussita e 
anglesita) A esfalerita, rica em ferro, forma principalmente lentes e 
vênulas no minério, sendo a calcopirita muito rara A pirita, em mas
sas compactas e pequenos cristais, apresenta-se como o mineral 
mais abundante e a arsenopirita é muito comum em veios e cristais 
esparsos no quartzo A sucessão dos minerais principais parece ser a 
seguinte: atsenopirita, pirita, galena mais esfalerita (quase contem
porâneas), com duas gerações de quartzo O resultado analítico da 
galena apresentado por Cassedanne ( 1967a e b) registrou: 75,4% 
(Pb); 0,3% (Zn); traços de cobre; 0,2% (Fel; 182,2 g/t (Bi); 125,9 
g/t (Sn); 12,4% (S); 219,2 g/t (Sb) Quanto ao conteúdo em prata, 
o autor citou um resultado obtido por W Sielawa, cuja cifra atinge 
8 1 80 g/t. Enfim, o jazimento foi classificado como do tipo filão me
sotermal, de acordo com as anotações de Almeida ( 1954), tendo 
sido acrescentada por Cassedanne (1967a e b) "uma primeira fase 
mais quente talvez hipotermal devido à arsenopirita (Routhier, 
1963) e uma silicificação talvez jurássica". 

Consta em relatório de viagem do DNPM (Takanohashi, 1974) 
que já foram realizados trabalhos de pesquisa no local acima referi
do, incluindo cinco trincheiras, seis furos de sonda e uma galeria, 
com a retirada de cerca de 40 t de minério Atualmente a "mina" 
encontra-se totalmente abandonada. 

Chandra, Castro Júnior e Albrecht (1980), objetivando o desen
volvimento de método geoffsico de prospecção para a deteccão de 
sulfetos aliado a mapeamento geológico, escolheram a oco;rência 
de Taperãp para a realização das experiências Foi então registrado 
que as exposições do Granito São Vicente encontram-se a 700 m 
do _afloramento de galena, "em contato direto com filito" do Grupo 
Cutabá, localmente ausente o hornfels, o qual "foi observado em 
vários locais compondo três zonas com diferentes coloracões" Em 
que pese a opinião de alguns geólogos sobre a gênese da ~ineraliza
ção ligada à intrusão granítica próxima, Chandra, Castro Júnior e Al
brecht (op. cit. ), baseados na datação da galena pelo método do 
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chumbo radiogênico, vislumbraram outras possibilidades e devido 
à elevada razão Pb207 /Pb204 julgaram ser o sulfeto muito mais anti
go, "provavelmente arqueano" Uma segunda idade, por volta de 
500 MA, foi interpretada como uma possível remobilização do 
chumbo durante a intrusão do granito. 

Visitada pela equipe deste relatório a ocorrência de chumbo de 
Taperão localiza-se às margens do córrego das Araras, um dos for
madores do córrego Taperão, afluente da margem direita do rio 
Aricá-Mirim, em terras da fazenda Bom Jardim, a ESE de Cuiabá 
Faz-se acesso através da rodovia BR-364, com entrada à esquerda 
aproximadamente a 51 km de Cuiabá, percorrendo-se 11 km até a 
sede da fazenda e mais 2 km numa estrada abandonada a nordeste 
da sede As rochas encaixantes da ocorrência são filitos cinzentos e 
quartzitos intercalados de direção geral SO-NE, pertencentes ao 
Grupo Cuiabá. Ocorrem a sudoeste, na serra do Ranchão, aflora
mentos isolados dos arenitos da Formação Furnas, discordante
mente sobre as rochas dobradas do Grupo Cuiabá. Foram observa
dos no local trabalhos de pesquisa, incluindo uma trincheira e duas 
galerias Encontra-se na trincheira um veio mineralizado de atitude 
geral 1N65°0, subvertical (mantendo a mesma direção na galeria a 
nordeste) e espessura máxima de 0,5 m, encaixado em filitos de 
cor cinza-claro a média, granulação fina e bem clivados e fratura
dos A mineralização observável é constituída por galena, de granu
lação fina, maciça e desluzida com partes mais grosseiras e cristali
nas de brilho metálico, associada a quartzo leitoso e a uma brecha li
monítica, marrom-amarelada a avermelhada, com desenvolvimento 
parcial de estrutura do tipo box-work e quartzo cristalino secundá
rio Blocos encontrados na estrada de acesso e presumivelmente re
tirados da "mina" mostram outro tipo de mineralização, com gale
na em vê nulas irregulares e pirita disseminada numa rocha silicifica
da com manchas e vê nulas de quartzo hialino secundário Fot am re
gistrados em trabalhos anteriores, com respeito a essa ocorrência, 
associações de zinco, prata, cobre e urânio (?), porém mineraliza
ção desta composição não foi verificada pela equipe deste relatório. 

Ainda em relação à ocorrência de Taperão, julga-se que embora 
desprovida de valor econômico, ela possui interesse metalogenéti
co considerável Foi admitido na maioria dos trabalhos anteriores 
que a mineralização está relacionada à intrusão do corpo granítico 
de São Vicente e, numa opinião diretamente oposta, Chandra, Cas
tro Júnior e Albrecht ( 1980), com base na datação de galena, acre
ditam que a mineralização foi originalmente estratiforme nos filitos, 
sendo somente depois remobilizada pela intrusão do granito Po
rém, a interpretação geológica das idades obtidas pelo método "Pb 
modelo" é frequentemente duvidosa, merecendo ser tratada com 
reservas, especialmente porque existe outra idade de 1 00 ± 90 MA 
obtida por Cassedanne & Lasserre ( 1970 apud White & Nagell, 
1 97 4) pelo mesmo método, usando galena dessa ocorrência No 
afloramento a mineralização não mostra evidências de morfologia 
estratiforme, mas sim de epigenêse, associada aos veios relaciona
dos ao falhamento e fraturamento nos filitos do Grupo Cuiabá, sen
do a direção principai subparalela a uma das orientações de fratura
menta do granito adjacente 

Luz et alii ( 1 980a) cadastraram outra ocorrência de galena situa
da na rodovia MT-060, 7 km a sudoeste da cidade de Nossa Senho
ra do Livramento, onde se associa à pirita e está disseminada em 
veios de quartzo leitoso, os quais cortam discordantemente a folia
ção principal dos quartzo-filitos do Grupo Cuiabá. Esses autores 
consideraram-na insignificante do ponto de vista econômico. 

Durante a prospecção geoquímica do Projeto Coxipó (Fase I) Luz 
et alii ( 1980a) constataram várias anomalias de chumbo em sedi
mentos de corrente e concentrados de bateia, agrupando as mes
mas em zonas anômalas e áreas prospectáveis para chumbo, zinco 
e cobre 

1 5 2 1 .2 ~Cobre 

A presença de mineralização cuprífera na região do vale rJo rio Jauru 
despertou interesse de diversos pesquisadores a partir das primei
ras observações feitas, em meados do século passado, pelo conde 
Francis de Castelnau (apud Cunha, 1 943), o qual reconheceu um fi
lão de mala quita em torno de 3 em de espessura, mergulhando com 
72 o para NO A primeira pesquisa nesse local foi feita pelo enge
nheito Dupré Júnior (1879 apudCunha, 1943) sem divulgação dos 
resultados obtidos, e logo depois a área foi abandonada 



Cunha ( 1 943) estudou a mesma ocorrência de cobre da margem 
direita do rio Jauru, no município de Cáceres, não tendo sido possí
vel verificar in natura os veios a que se referiram antigas citações, 
porém, das amostras que coletou entre o minério rolado e o rejeito 
de "lavra" pretérita, obteve o teor de 34,6% de cobre. O mineral 
de cobre identificado nas amostras foi a malaquita A rocha regional 
é anfibolito ou anfibolito-gnaisse e os estudos petrográficos leva
ram o autor à dedução de que "a rocha portadora do minério, sob 
a forma de calcopirita, é o gabro que se transformou nos anfibolitos 
que dominam a região" Além do resultado analítico acima referido 
foram determinados outros a partir de materiais coletados no local 
onde outrora se acumulou o minério triturado, acusando teores de 
4,5% a 41,6% em cobre. Os outros litótipos identificados na área 
foram clorita-xisto e hornblenda-xisto, os quais inclusive compõem 
a colina onde se encontram as velhas escavações. 

A LASA- Engenharia e Prospecções S A. (1968a) empreendeu 
um levantamento geoquímico que visou, principalmente, à defini
ção de mineralização cuprífera no vale do rio Jauru e adjacências. 
Foram coletadas 614 amostras de solo, distribuídas em sete perfis 
na região de Porto Esperidião, incluindo amostragem mais detalhada 
na área do morro do Cobre (Registro do Jauru). Nessa área, análises 
para cobre revelaram um teor de 1 O 000 ppm e valores da ordem 
de 1 500, 600 e 400 ppm em outras amostras, bem como valores 
expressivos de níquel e cobalto, associados a anfibolitos e clorita
xistos Alguns teores anômalos, porém menos elevados, foram en
contrados numa área a NNE, na margem esquerda do rio Jauru, e 
para essa área foi sugerida pela LASA - Engenharia e Prospecções 
S.A. uma possível continuação da estrutura e das litologias do mor
ro do Cobre Dessa fase preliminar de amostragem geoquímica 
originou-se uma propositura da LASA - Engenharia e Prospecções 
S A ( 1968b) para a realização de novas etapas, as quais com
preenderiam levantamento aeromagnetométrico a fim de localizar 
corpos básicos, bem como a prospecção geoquímica de detalhe nas 
áreas de rochas básicas ou com mineralização comprovada, incluin
do o morro do Cobre e a área adjacente na margem esquerda do rio 
Jauru. Também faz parte das conclusões atingidas pela empresa a 
suspeita de ocorrência cuprífera às margens do rio Vermelho, for
mador do rio Cabaça! 

Oliva ( 1974) cadastrou. a mesma ocorrência supramencionada 
no município de Cáceres, citando que a área do morro do Cobre já 
havia sido alvo de estudos por parte da Companhia de Desenvolvi
mento de Mato Grosso (CODEMA T), a qual não levou adiante os 
planos A mineralização encontra-se associada a anfibolito, num 
corpo intrusivo "onde preenche fraturas existentes, sendo também 
encontrada disseminada" Quanto aos minerais principais, foram 
identificados durante aquela campanha a malaquita, bornita e cal
copirita, bem como minerais de ganga (pirita, limonita e anfibólio) 

Durante os trabalhos de mapeamento regional do Projeto Alto 
Guaporé, Figueiredo et alii ( 1 97 4) constataram a presença de disse
minações sulfetadas de cobre em diversos corpos de anfibolito e ga
bro intrusivos no Complexo Basal (aqui denominado Complexo Xin
gu). Esses corpos básicos e um serpentinito aflorante às margens 
do rio Aguapeí, a sul da serra do Pau-a-Pique (Folha SD 21-Y-C), fo
ram incluídos, pelo Projeto RADAMBRASIL, na Suíte Intrusiva Rio 
Alegre. As ocorrências de cobre nessa unidade foram localizadàs 
por Figueiredo et alii (op. cit ) nas seguintes áreas das Folhas 
SD 21-Y-C e SD.21-Y-D: na margem direita do rio Alegre, entre as 
serras do Aguapeí e Pau-a-Pique, com calcopirita e pirita dissemina
das localmente em anfibolitos e gabros; Registro do Jauru, próximo 
à confluência do córrego Santíssimo com o rio Jauru, constando de 
calcopirita, bornita e pirita disseminadas ou preenchendo microfra
turas em lentes de anfibolito; fazenda Galiléia, nas margens do cór
rego Brigadeiro (afluente do rio Jauru). com calcopirita e pirita fraca
mente disseminadas em gabro; Nova Esperança, na margem es
querda do rio Jauru, com calcopirita e pirita disseminadas em gabro; 
entre Tabuleta e Araputanga, com calcopirita, bornita, pirita e ilme
nita disseminadas em anfibolitos. 

Foram registradas pelos mesmos autores anomalias geoquími
cas de níquel e cobre associadas ao serpentinito supracitado e tam
bém ocorrência de cobre com disseminações de calcopirita, bornita, 
pirita, ilmenita e magnetita nos diabásios das Intrusivas de Rio Bran
co (neste relatório denominadas Grupo Rio Branco), na área de Salto 

do Céu (Folha SD 21-Y-D). Também nos diabásios e gabros do Gru
po Rio Branco, a equipe do Projeto RADAMBRASIL constatou a pre
sença de disseminações sulfetadas (calcopirita, pirita e pirrotita) em 
determinados locais, mais especificamente nas margens do córrego 
do Pavão, a 2 km a norte da vila Progresso. 

Quanto a outras unidades estratigráficas que apresentam poten
cialidade para mineralização cuprífera no âmbito desta Folha, 
destacam-se o Grupo Cuiabá e, subordinadamente, a Formação 
Araras (Grupo Alto Paraguai). Na primeira unidade, a calcopirita 
ocorre em quantidades reduzidas, associada à galena e à esfalerita 
no jazimento filoniano de Taperão, segundo Almeida (1954) e Cas
sedanne (1967) Nesse local a mineralização encaixa-se em filitos 
do Grupo Cuiabá, na zona de contato do Granito São Vicente (vide 
1 . 5. 2. 1 . 1 - Chumbo) Os trabalhos de prospecção geoquímica 
realizados por Luz et alii ( 1 980a) na área do Grupo Cuiabá não reve
laram uma grande potencialidade para cobre em sedimentos de cor
rente e concentrados de bateia, cujas anomalias foram agrupadas 
em zonas anômalas e áreas prospectáveis para cobre, chumbo e 
zinco, principalmente na parte central da área do Projeto Coxipó 
(Fase 1). 

1 5 2 1.3- Ferro 

Encontra-se mineralização de hematita (especularita) no âmbito do 
Granito São Vicente, a qual é associada aos veios de quartzo, mus
covita e epídoto, com substituição parcial da rocha encaixante Se
gundo Almeida ( 1 9 54) a especularita ocorre em palhetas sem dis
posição regular, porém em concentrações locais, especialmente 
nos veios no alto da vertente direita do vale do Cupim Na mesma ! 

área, no local do morro do F-erro, apresentam-se blocos de minério ' 
rico, com poucas centenas de quilos Atribui o referido autor uma 
origem hipotermal para a mineralização formada em linhas de fratu
ra do granito e em parte por substituição. 

Luz et alii ( 1 980a) discorreram sobre a presença de hematita e 
magnetita sob a forma de "lãminas e camadas interestratificadas 
em filitos e metarenitos", do Grupo Cuiabá, sendo a hematita com
pacta, cinza-metálico e superficialmente oxidada, não atingindo ex
pressão econômica, segundo os autores. Anteriormente, o Departa
mento Nacional da Producão Mineral (Brasil DNPM, 1971) regis
trou a presença de magnetita nos planos de xistosidade de metassil
titos nas regiões de Poconé e Nossa Senhora do Livramento 

1 5.2 1 4- Molibdênio 

Localiza-se uma ocorrência na pedreira da Britadora Oeste Ltda., a 
aproximadamente 1 km ao sul do entroncamento da estrada de 
Águas Quentes com a rodovia BR-364 (a cerca de 76 km de Cuiabá) 
Encontra-se o Granito São Vicente bem exposto nesse local, com 
uma litologia muito homogênea, apresentando cor rosada, granula
cão média e textura equigranular, localmente com feldspato alcali
~o porfirítico e sem folição.O granito mostra-se mineralizado com 
pirita e molibdenita, estando a mineralização restrita a planos deter
minados de fraturamento A pirita é grosseira com molibdenita dis
seminada irregular e esparsamente em manchas pequenas. Foram 
observados três sistemas de fratura: N20°E, vertical (dominante 
?), N80°0, 60°-90°SO (o único com pirita e molibdenita 3SSOCia
da ?) e suborizontal. 

Na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo do DNPM da Folha 
SD 21 Cuiabá (Oliva et alii, 1979). uma ocorrência de molibdênio 
está plotada ao sul desse local 

1.5.2.1.5- Ouro 

Parece ser opinião comum a observação de que o ouro, assim como 
outros bens minerais da região, ainda não teve seu real potencial 
avaliado através de trabalhos científicos sistemáticos. 

Ao reverso do que ocorreu no passado, atualmente a extração 
do ouro condiciona-se à lavra diamantífera 

Conforme citado por Luz et alii ( 1980a). em consonância com 
os historiadores, registrou-se a descoberta do ouro em Mato Grosso 
em fatos que remontam ao século XVIII, como conseqüência da ati
vidade dos bandeirantes, tendo sido atribuída ao caçador de índios 
Paschoal Moreira Cabral, ou à sua expedição, a primeira lavra das 
aluviões auríferas do rio Coxipó, estabelecendo o primeiro arraial 
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nas vizinhanças de São Gonçalo Velho. Cresceu à custa da garimpa
gem a futura cidade de Cuiabá, tendo sido elevada à categoria de vi
la em 1 7 2 7, cujo nome inicial foi vila de Nosso Senhor do Bom Je
sus de Cuiabá. Na região, o ouro jazia de modo irregular, distribuído 
"em aluviões, veios de quartzo, tabuleiros e grupiaras". Mais tarde, 
alguns aventuraram-se à procura de ouro em outros sítios, desco
brindo o metal na serra de São Vicente, surgindo assim o arraial de 
São Francisco Xavier. 

Continuando-se a pesquisa à fonte supramencionada 
encontram-se três modos distintos de ocorrência de ouro na região 
de Cuiabá, a saber: em veios de quartzo, em elúvio-coluviões e em 
aluviões. Nos veios de quartzo encontra-se alguma pirita associada 
e suas possanças eventualmente superam 1 m, não tendo sido iden
tificado um controle estrutural único para a mineralização aurífera 
As rochas encaixantes nos veios de quartzo mineralizados são mor
mente filitos do Grupo Cuiabá, bem como suas intercalações meta
renosas Sete garimpos abandonados em veios de quarzo foram re
gistrados na Fase I do Projeto Coxipó (Luz et alii, 1980a), principal
mente nas áreas de Cuiabá e Nossa Senhora do Livramento. Quanto 
aos tipos elúvio-coluvionar e aluvionar de jazimento, os primeiros 
produzem ouro como subproduto da extração de cascalho para a 
construção civil e o segundo constituiu a principal fonte do metal 
no passado, sobretudo ao longo do rio Coxipó, não havendo à época 
garimpos ativos na área do Projeto Coxipó 

Figueiredo et alii (1974) cadastraram no âmbito desta Folha uma 
ocorrência primária de ouro em veios de quartzo no município de Cá
ceres (rio Jaurul e doze ocorrências aluvionares, situadas principal
mente no municfpio de Mato Grosso (córrego do Sumidoro, ruínas 
de São Vicente, rio Galera, córrego Osso de Cavalo, rio Capivari, ruí
nas de Pilar, ruínas de Sant' Anna, Arrozal, rio Sara ré, cidade de Ma
to Grosso), e também nos municípios de Cáceres (rios Cabaça! e Se
potuba) e Barra do Bugrés (rio dos Bugres) Foram mencionadas por 
esses autores pesquisas de ouro (pela empresa E. S. Pança Ltda.) 
nas rochas do Grupo Aguapeí, na serra de São Vicente Em outro 
trabalho de mapeamento regional, Ribeiro Filho et alii ( 197 5) regis
traram cinco ocorrências auríferas aluvionares nas regiões de Norte
lândia (rio São Francisco), Alto Paraguai (rio Paraguai e córrego 
Amolar), Rosário Oeste (córrego Arruda) e Simões Lopes (rio Caia
pó). 

Oliva ( 1974) cadastrou no município de Nossa Senhora do Livra
mento ouro nas fazendas Tombador e Brejo, a aproximadamente 
48 km de Cuiabá, e os garimpos, hoje praticamente abandonados, 
denominam-se Manchão e Brejo, estando a mineralizacão de ouro e 
de pirita associada a veios de quartzo que cortam os m~tassedimen
tos do Grupo Cuiabá 

No atual município de Pontes e Lacerda, Oliva ( 1 9 7 4) observou 
duas ocorrências de ouro associadas aos veios de quartzo que cor
tam os metassedimentos do Grupo Aguapef ou "disseminado em 
cascalhos formados por seixos de quartzo mal rolados, provenien
tes da desagregação do quartzo dos vieiros" Uma ocorrência 
localiza-se às margens do córrego Grama, a cerca de 5 km de Pon
tes e Lacerda, e a outra no local denominado Lavrinha, situada na 
fazenda Rosário da Lavrinha, a cerca de 1 5 km dessa localidade. 

No município de Mato Grosso (atual Vila Bela da Santlssima Trin
dade) também foram mencionados por Oliva ( 1974) os garimpos 
originalmente produtores que se localizaram principalmente ao lon
go do rio Galera, tendo sido o mais importante o das ruínas de São 
Vicente. Esses garimpos tiveram seu inicio ainda no século XVIII e 
encontram-se desativados há mais de quatro décadas 

Na serra de São Vicente, mineralização aurífera associa-se a 
veios de quartzo nos metassedimentos do Grupo Aguapeí Nessa 
serra, durante os trabalhos de mapeamento do Projeto RADAM
BRASIL, Rivetti & Cardoso (1978) visitaram um garimpo abandona
do na borda nordeste da mesma, onde foram detectados vestígios 
de escavações realizadas por antiga atividade mineira, ocorrendo 
abundantes veios de quartzo leitoso de 1 a 1 O em de espessura, 
que cortam um metarenito cataclasado, quartzoso, granulação fina 
a grosseira, de cor verde e pontuações esverdeadas, cujas direções 
de fraturamento são N70°0; N30°0; N60°0 e N50°E, subverti
cais. 

Correia Filho et alii ( 1 980) destacaram os "terracos aluvionares 
(Terciário-Quaternário). os depósitos eluviolaterfti~os (Terciário
Quaternário) e as aluviões (Recentes)" como potencialmente favo-
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ráveis a conter depósitos auríferos, considerando de igual modo o 
Grupo Cuiabá, bem como a Unidade Aguapeí (neste relatório deno
minado Grupo Aguapeí) e "demais coberturas sedimentares de pla
taforma que ocorrem no Craton Amazônico". Na Unidade Aguapeí, 
as mineralizações auríferas são conhecidas desde o século XVIII, 
quando se iniciaram as lavras de Sant'Anna, São Francisco Xavier e 
de Nossa Senhora do Pilar, em elúvios, colúvios e aluviões deriva
dos das rochas da referida unidade, as quais são cortadas por veios 
de quartzo mineralizados, sem relação aparente com corpos ígneos. 
Porém, destacaram os referidos autores o contato térmico entre as 
litologias da unidade em pauta e as Ígneas de Rio Branco (neste rela
tório denominadas como Grupo Rio Branco). bem como atribuíram, 
de modo geral, a causa da mineralização a um magmatismo ácido, 
Pré-Cambriano Superior, cujos testemunhos estão expostos ao nor
te da serra de São Vicente, cortando rochas do Complexo Basal 
(Complexo Xingu, neste relatório) Neste contexto é interessante 
notar que uma fase do magmatismo ácido, referido à Suíte Intrusiva 
Guapé no presente relatório, apresenta idades radiométricas no in
tervalo 900-850 MA, portanto posterior à idade proposta para o 
Grupo Aguapef. Ainda Correia Filho et alii (op cít) referiram-se ao 
Grupo Cuiabá como a unidade de maior potencial aurífero dentre as 
unidades pré-cambrianas da área, onde normalmente o ouro estaria 
associado aos veios de quartzo, como indicam as lavras efetuadas. 
Quanto à gênese desses depósitos foram aventadas hipóteses di
versas que advogam processos hidrotermais, sedimentares e vulca
nogênicos. Ainda com respeito ao potencial aurífero deste grupo, os 
autores citaram a prospecção geoquímica de Luz et alíí ( 1980a). 
que delimitaram na área do Projeto Coxipó (Fase I) zonas anômalas, 
algumas "altamente prospectivas" para ouro, com teores de até 
26 ppm em concentrados de bateia. Quanto à Formação Furnas, 
considerando que as fontes de seus sedimentos na região norte
nordeste de Cuiabá foram rochas do Grupo Cuiabá, "é possível que 
os seus níveis conglomeráticos mais basais sejam auríferos, embora 
nenhuma ocorrência tenha sido cadastrada nessa unidade" Assim 
sendo, concluem Correia Filho et alíí (1980) que, teoricamente, do 
mesmo modo que o rio Coxipó, outros que drenem área do Arenito 
Furnas, também devam ter aluviões auríferas, a exemplo dos rios 
Aricá-Mirim, Aricá-Açu e Bambá No que tange à Formação Parecis 
(neste trabalho Formação Utiariti). afirmaram que os conglomera
dos oligomíticos da parte sudeste de sua área de distribuição consti
tuem a rocha hospedeira dos diamantes que ocorrem nos terraços 
de aluviões da região de Diamantino-Alto Paraguai-Nortelândia, 
de onde se extrai o ouro como subproduto, e cuja proveniência ain
da não foi corretamente definida, sendo provável que a origem este
ja nos derrames basálticos da Formação Tapirapuã ou em chaminés 
quimberlíticas. O ouro que ocorre no Terciário-Quaternário Elúvio
Laterítico foi abordado pelos mesmos autores como tendo sido con
centrado na base do capéamento laterítico após haver sido liberado 
na forma coloidal de suas fontes primárias e transportado posterior
mente às aluviões. É do tipo aluvionar a maioria dos jazimentos aurí
feros conhecidos, estando direta ou indiretamente relacionados a 
uma, ou mais, das cinco unidades consideradas auríferas. 

Os registros de Correia Filho et alii ( 1980) apontam a região de 
Diamantino-Alto Paraguai-Nortelândia-Arenápolis como a se
gunda colocada em termos de produção de ouro no Estado de Mato 
Grosso, o qual é extraído como subproduto da lavra dos terraços 
aluvionares e aluviões diamantíferos recentes ou antigas, e das dre
nagens que formam as cabeceiras do rio Paraguai. Para essa região 
o teor médio obtido pelo Projeto Compra de Ouro, realizado pelas 
empresas ENGEMIL/METAMAT, é de 0,5 grama de ouro por metro 
cúbico de material removido, tendo sido estimado para o ano de 
1978 uma produção mensal equivalente a 70 kg, levando em conta 
o número de garimpeiros que atuavam na ocasião, deduzindo-se 
que a produção anual aproximada é de 750 kg de ouro para as re
giões de Diamantino-Alto Paraguai-Nortelãndia e Arenápolis Por 
outro lado, foi registrada para a região de Cuiabá a decadência da 
garimpagem do ouro, restringindo-se à obtenção do metal como 
subproduto da "lavagem" do cascalho retirado do rio Cuiabá para 
emprego na construção civil. Continuando sua abordagem, Correia 
Filho et alii (1980) citaram o exaurimento do ouro aluvionar na re
gião da Província Serrana do Guaporé, o qual foi explotado no perío
do colonial, e também mencionaram a ocorrência aurífera das alu-



viões do rio Cabaçal, cuja tentativa de lavra em 1 906 pela Cabaça I 
Gold Dredge and Exploration Co., não obteve êxito, bem como foi 
referenciada a presença secundária do metal em alguns garimpos 
diamantíferos dos rios Poxoréo e das Garças Quanto à garimpagem 
atual, existem notícias de ocorrência de ouro sendo lavrado nas alu
viões do rio Aricá-Açu, na região de Jatobá. aproximadamente 25 
km a ESE de Cuiabá 

1.5 2.2- Minerais não-metálicos 

1.5.2 2.1 -Calcário 

Encontram-se rochas calcárias e dolomíticas intercaladas nos filitos 
e quartzitos do Grupo Cuiabá e como litologia dominante da Forma
ção Araras (Grupo Alto Paraguai). 

Takanohashi ( 1974) mencionou o calcário de Guia e o atribuiu 
ao Grupo Araras, referindo-se também às inúmeras caieiras da re
gião Atualmente sabe-se através de Luz et alii (1980a) que este 
calcário pertence ao Grupo Cuiabá, o que também foi observado du
rante o mapeamento geológico pela equipe deste relatório 

Oliva (1974) visitou a jazida de calcário dolomítico a dolomito 
(atingindo 24% de Mg) da Formação Araras, na fazenda Rosário, a 
4 7 km de Barra do Bugres, na estrada que liga essa cidade à rodovia 
BR-364, onde a ltaipu Indústria e Comércio Ltda , titular do alvará 
de pesquisa, instalou uma fábrica de cal Urna ocorrência de dolomi
to foi cadastrada pelo referido autor nessa formacão, na serra do 
Padre Inácio, separada dos afloramentos da Proví~cia Serrana, na 
estrada entre Cáceres e Porto Esperidião. 

Diversas ocorrências de calcário foram cadastradas por Ribeiro 
Filho et alii ( 1975), os quais, igualmente a outros autores, reconhe
ceram o grande potencial econômico das rochas carbonáticas da 
Formação Araras. Durante os trabalhos de reconhecimento geoló
gico realizados pelos mesmos, foi constatada a existência de cal
cários calcíticos intercalados nos quartzitos do Grupo Cuiabá, no 
povoado de Cedral, contendo uma ocorrência de calcita em veios. 

Luz et alii ( 1 97 8) são os responsáveis pela execucão do trabalho 
de maior envergadura sobre a área de ocorrência da 'Formação Ara
ras, que por sua vez constitui a maior reserva de rochas carbonáti
cas no âmbito desta Folha. Como resultado, aprentaram sua avalia
ção mineroeconõmica dessa unidade litoestratigráfica, apontando a 
aproveitabilidade industrial diversificada dos enormes volumes de 
rochas carbonáticas e discorrendo sobre a potencialidade do am
biente à ocorrência de jazimentos de cobre, chumbo, zinco, prata e 
fluorita. Na área foi realizada amostragem geoquímica a nível de re
conhecimento preliminar, tendo sido obtidas informações insufi
cientes quanto à parte que diz respeito à prospecção geoquímica, 
devido aos métodos de amostragem utilizados. Porém, em que pese 
essa insatisfatoriedade, conservam-se teoricamente favoráveis as 
possibilidades metalogenéticas Quanto ao uso industrial dos calcá
rios e dolomitos, foram reconhecidas variedades composicionais 
que são apropriadas a servir de matéria-prima à fabricacão de: ci
mento Portland; corretivo de solos; refratários (dolomitos.): brita pa
ra construção civil e fi/ler para capeamento asfáltico. O calcário pu
ro foi considerado escasso, sendo mais comum conter impurezas de 
magnésio, ferro e silicatos. O magnésio atinge freqüentemente va
lores de 19 a 24% (MgO), sendo portanto um dolomito de rocha 
que contém esses teores, predominando sobre os termos calcíticos 
e sobre fácies silicificadas subordinadas. Foi estimada no trabalho 
sob análise uma reserva aflorante de 60 bilhões de t, destacando-se 
800 milhões de t de rochas calcárias calcíticas, dispostas em es
pessura e continuidade lateral razoável para atividades de lavra, ao 
que vêm a ser somadas as facilidades infra-estruturais favoráveis 
(vide 1.5.4- Reservas oficiais e concessionários) A época da rea
lização dos trabalhos, esses autores identificaram cinco indústrias 
destinadas ao beneficiamento de rochas calcárias para a obtenção
do corretivo de solos, na região de Rosário Oeste-Nobres. Como 
também outras indústrias destinadas à producão de cal, incluindo 
pequenas caieiras, estas últimas operando co,-; técnicas rudimenta
res. 

Luz et alii ( 1 980a) descreveram as rochas carbonáticas do Gru
po Cuiabá, as quais distribuem-se "em toda a área do projeto, inter
caladas em filitos e metarenitos, sendo que apenas aquelas localiza
das no extremo sudeste da quadrícula SD.21-Z-C-IV-3 revestem-se 

de interesse econômico", no que concerne à produção da cal, brita 
e corretivo de solo. 

Durante a realização dos trabalhos de campo, a equipe deste re
latório visitou, em caráter de reconhecimento, algumas ocorrências 
de rochas calcárias, obtendo informações, como segue: a 7 km a 
leste da antiga estrada Cuiabá-Rosário Oeste (MT-102), com en
trada a 1,5 km a sul do povoado de Guia, a cerca de 30 km de Cuia
bá, encontram-se as pedreiras e usina da Caieira Nossa Senhora da 
Guia Ltda , nos domínios do Grupo Cuiabá O calcário exposto nas 
pedreiras possui tonalidades cinza-escuro a preta, granulação muito 
fina, aspecto homogênico, com veios irregulares de calcita e local
mente de quartzo. Ocorrem também brechas localizadas com elas
tos angulares da litologia local, envolvidos em calcário calcítico, cla
ro, de granulação média A rocha encaixante do calcário é um filito 
ardosiano, cinzento. As capacidades do moinho e britador novo são 
de 4 t/h e 1 00 t/h, respectivamente Existem na área antigos fornos 
de calcinação para o fabrico de cal, porém, atualmente, o único pro
duto elaborado é pó de calcário para uso como corretivo de solos. 

Ao longo da rodovia BR-364, na região de Rosário Oeste e No
bres foram visitadas ocorrências de calcário dolomítico do Grupo Al
to Paraguai-FÓrmação Araras. Na área ocorrem morros de rocha 
carbonatadas com alinhamento geral N60 o E, formando parte da 
Província Serrana. A Ecoplan Mineração Ltda. tem na região duas 
pedreiras e uma usina para produção de pó de calcário (4.800 a 
5.000t/mês). A 9 km a sudoeste de Nobres (12,5 km de Rosário 
Oeste), há calcário dolomítico de tons cinza-claro e esbranquiçado, 
granulação muito fina, homogêneo e maciço, com acamamento su
borizontalizado, embora localmente níveis ue calcário dolomítico , 
acinzentado apresentem mergulhos de 5o -1 O o para NE. Ocorrem 
localmente brechas com fragmentos angulares de cores mais escu
ras encaixados numa matriz clara com calcita e quartzo 

Situa-se a 3 km a sudoeste de Nobres a pedreira da Cooperativa 
Agrícola Mista Celeste Ltda. (Indústria de Calcário Nobres - SINOP 
S.A.) O calcário dolomítico nesse local apresenta aspecto seme
lhante àquele descrito anteriormente, com uma porção friável (a 
qual contém aproximadamente 1 ,5% P205, segundo informação 
recebida no local). A usina prodlJz de 3 800-4.000 t/mês de pó cal
cário. 

Aproximadamente a 9 km a nordeste de Nobre localiza-se a pe
dreira explorada pela Mineração Pedra Branca Ltda (Calcário Xa
vante) Uma grande parte do calcário dolomitico aqui é do tipo friá
vel. Existem também outras usinas produtoras de pó de calcário na 
região, bem como uma fábrica de cimento Portland em fase de im
plantação. Esta última está relacionada à ocorrência de calcário cal
cítico pertencente à parte inferior da Formação Araras. 

1.5.2.2.2- Diamante 

Corrêa & Couto ( 1972) discorreram de modo bastante abrangente 
sobre os depósitos diamantíferos das bacias dos rios Cuiabá, Para
guai e Arinos. Quanto à bacia do rio Cuiabá, anotaram que na por
ção nordeste da Folha de Nobres (Folha SD 21-Z-A), ao longo dos 
rios Manso e Cuiabazinho ocorrem pequenos depósitos do tipo ter
raço, os quais foram intensamente trabalhados, encontrando-se 
praticamente abandonados na atualidade No rio Cuiabá propria
mente dito, na porção compreendida dentro da área daquele proje
to, os depósitos aluvionares são conhecidos como pobres em dia
mantes. Continuando, os autores supracitados relataram a intensa 
atividade de garimpagem que ainda hoje se registra nos principais 
afluentes do rio Paraguai, a saber: rios Santana, São Francisco, 
Areias dos Bugres e Pari, todos com nascentes na Chapada dos Pa
recis, à exceção do último, cujas cabeceiras estão na serra do Tom
bador. Na bacia do rio Arinos, tanto este quanto seu afluente princi
pal, que é o rio Claro, apresentam-se diamantíferos Foi admitido no 
trabalho em foco que uma das fontes dos diamantes que ocorrem 
nos pláceres são as camadas conglomeráticas que ocorrem interca
ladas na Formação Parecis (neste trabalho Formação Utiariti) Ainda 
na mesma fonte encontram-se descritos os métodos de lavra prati
cados na região, destacando-se a "virada", que constitui o desvio 
do leito do rio para explorar diretamente seu leito ativo de drena
gem. Com jato de água é feito o desmonte da camada de cascalho 
enquanto são separados os seixos maiores que cinco centímetros, 
sendo o restante do material succionado por bomba e jogado em um 
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caixão de aproximadamente 2 metros de comprimento por 50 cen
tímetros de profundidade de onde sai uma calha de alguns metros 
de comprimento, 40 centímetros de largura por uns 20 de altura, 
disposta em declive e com ripas salientes transversais. Outro méto
do é o de cata, mais apropriado à lavra dos jazimentos do tipo gru
piara, onde são abertos poços retangulares até atingir o nível mine
ralizado, sendo transportado até às margens da drenagem o mate
rial a ser lavado e apurados os diamantes. Quando é atingido o nível 
freático a lavagem pode ser executada no próprio local do poço, ao 
lado deste, de vez que com uma bomba de sucção é conseguida a água 
necessária, retirada do próprio poço. Quando é possível, a água po
de ser obtida e levada até o local da cata mediante a abertura de um 
canal denominado "rego-d'água", que consiste numa vala escava
da a montante da corrente, iniciando-se portanto em um ponto to
pograficamente mais elevado que o local da cata, ocorrendo a con
dução da água por gravidade. Já foi bastante empregada a técnica 
de mergulhar com auxílio de escafandro e de um saco ("coador") 
As grandes dragas não são via de regra empregadas na lavra, po
rém, no início do século XX uma empresa inglesa transportou até o 
rio Paraguai um equipamento de grande capacidade, o qual foi aban
donado na confluência do rio Santana. Essa mesma draga foi recu
perada muitas décadas depois e, na época dos trabalhos do citado 
relatório, estava extraindo ouro e diamante no leito do rio Santana 

Takanohashi (1974) cadastrou inúmeras ocorrências diamantí
feras que se localizam nos arredores da cidade de Nortelândia, ao 
longo das aluviões do rio Santana, existindo também o ouro, secun
dariamente Os garimpos encontram-se disseminados "nos casca
lhos que são cobertos pelo solo basáltico da Formação Tapirapuã, 
cuja espessura varia em torno de dois metros". Sobre a lavra, regis
trou a presença de algumas dragas operando na região. E ainda na 
mesma área, a 1 5 km a nordeste de Nortelândia, na fazenda Camar
go (ou Arrossensal) existem quatro áreas requeridas para pesquisa 
de ouro e diamante, sendo titular a Construção e Comércio Camar
go Corrêa S A 

No município de Arenápolis, Takanohashi (1974) registrou in
tensa atividade garimpeira nos arredores da cidade homônima O 
cascalho aurodiamantífero assenta-se sobre o Folhelho Sepotuba, 
com espessura de 1 a 1,5 m, e subjacente ao solo basáltico deriva
do da Formação Tapirapuã, a qual possui espessura média de 4 m, 
na região. No mesmo município, outra ocorrência aurodiamantífera 
está localizada no distrito de Marilândia, cuja denomina cão é Garim
po Sonho Azul Assim como na área de Arenápolis, o~ diamantes 
são de pequeno tamanho e o ouro é mero subproduto. Ainda de 
acordo com o mesmo relato, existem garimpos desativados nos 
córregos Pau Grosso e Sucuri, próximo a Marilândia, e também 
encontram-se outros garimpos que ficam com a lavra temporaria
mente paralisada devido às cheias sazonais na área da localidade de 
Pedro Afonso, onde os garimpos mais conhecidos são os de Bijiu e 
Cajueiro 

Foi ainda reconhecido por Takanohashi (1974) atividade garim
peira aurodiamantífera intensa no município de Diamantino, con
centrada sobretudo "ao longo dos terraços aluviais do córrego Dia
mantino, rio Claro e nas imediacões dos rios Sumidouro Grande e 
Água Verde ... ". Informou ainda· que no município de Alto Paraguai 
a garimpagem representa a base da atividade econômica local, 
ocorrendo diamantes nos terraços e aluviões do rio Paraguai e de 
seus afluentes, cuja lavra também envolve dragagem Nesse muni
cípio existem ainda garimpos nos córregos Paraguaizinho e Mergueiro. 

No município de Poxoréo, Takanohashi (1974) anotou grandr, 
atividade garimpeira, mormente nos terraços aluviais do córrego 
Coité e seus afluentes nas proximidades do povoado de Alto Coité, 
onde os cascalhos aurodiamantíferos têm espessura variável com 
capeamento de até 1 m 

Oliva (1974) cadastrou ocorrências diamantíferas na área da Fo
lha SD.21 Cuiabá, comentando-as por município, e cuja síntese 
relata-se abaixo: 
- No muniCíiJiO de Chapada dos Guimarães, distrito Simão Lopes, à 
época Sociedade de Pesquisa e Exploração de Minério S.A. (SOPE
MI), detinha quatro áreas requeridas para pesquisa (Piranhas, Coli
seu, Batovi e Jatobá) onde idenüficaram corpos quimberlíticos in
trusivos em arenitos da Formação Diamantino, provavelmente a 
maioria deles estéril No distrito de Boca da Mata a garimpagem de 
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diamantes se iniciou em 1951, encontrando-se decadente na atua
lidade, localizando-se às margens do rio Batovi, nos terraços aluvio
nares. Em área próxima aos garimpos do rio Batovi encontram-se os 
garimpos do rio Jatobá. No distrito de Paranatin~Ja (atualmente mu
nicípio). às margens do rio homônimo, existe um ganmpo decaden
te que outrora apresentou-se de vulto. No distrito de Nova Brasilân
dia (hoje município), são encontrados garimpos aurodiamantíferos 
ao longo dos ribeirões de Cavalo e Fica-Faca, próximo à serra Azul, 
no local mais conhecido como Fica-Faca. Na fazenda Roncandor, a 
60 km de Nova Brasilândia, pesquisaram-se cinco áreas para ouro e 
diamante, tendo como titular a Cia. de Mineração Pedra Grande, 
encontrando-se as mesmas ao longo dos rios Roncador e Jangada, 
frisando ter sido a primeira pesquisa do gênero financiada pela SU
DAM No distrito de Água Fria localizam-se: o garimpo Água Fria, às 
margens do ribeirão Água Fria; o garimpo Quilombo, na fazenda Bu
ritizinho, às margens do rio Quilombo; e o garimpo dos Curvos, a 
36 km da vila de Água Fria, às margens do córrt;lgo Cachoeira. 

Nos garimpos acima reportados, o diamante ocorre em casca
lhos que jazem ao longo das drenagens, variando de 0,5 a 4 me re
cobertos por sedimentos, que atingem até 4 m de espessura. Odes
monte é feito a jato de água ou a pás e picaretas, e a lavagem do 
cascalho e apuração do diamante é feita por meio da utilização de 
rego-d'água Em algumas lavras funcionam dragas as quais succio
nam o cascalho do fundo da corrente e lançam-no às margens onde 
é feita a apuração dos diamantes 

Luz et alii ( 1 980a) cadastraram quatro garimpos diamantíferos 
na área da Folha SD 21-Z-C: dois às margens do rio Coxipó-Açu, 
próximo ao povoado de Guia, um dos quais a 500 m a norte da vila 
Coxipó-Açu, e outro no local de Lavrinha, e mais dois no distrito de 
Água Fria, nas proximidades de Buriti e Cachoeira Rica, onde as alu
viões diamantíferas são sobrepostas à Formação Bauru. 

Durante a realizacão das atividades de campo deste relatório fo
ram visitados quatro. distritos-diamantíferos da Folha SD.21: a área 
de Alto Paraguai-Diamantina-Nortelândia-Arenápolis, na parte 
central da Folha; a área de Poxoréo, no canto sudeste; a área do rio 
Batovi-Paranatinga e a de Fica-Faca, ambas na parte oriental da 
Folha 

Na área da fazenda Camargo (ou Arrossensal) foram observados 
os trabalhos de pesquisa da empresa Camargo Corrêa em cascalhos 
de terraço na margem esquerda do rio Santana. Pode-se atingir a 
área percorrendo-se 16 km a nordeste de Nortelândia até a sede da 
fazenda e mais 1 5 km a oeste, na continuação da estrada que liga a 
sede à usina hidroelétrica do rio Santana. A época da visita, ostra
balhos de pesquisa incluíram escavação nos barrancos com dimen
sões de 1 5 x 1 5 m. Nos terraços aluvionares há extração do casca
lho por meio de dragas e apuração no beira-rio. O nível de cascalho 
tem espessura da ordem de 70 a 80 em, com seixos finos a gros
seiros de quartzo e arenito, sob um capeamento estéril de espessu
ra variável. Os satélites mais freqüentes na área são turmalina e 'ru
tilo, seguidos de granada, ilmenita e titanita. Os diamantes apre
sentam fmmas octaédricas (25%) ou com arestas desgastadas 
(75%). Regra geral, são os diamantes de dimensões abaixo do qui
late e os teores observados giram em torno de O, 7 a 0,8 
quilate/m3. As aluviões recentes evidenciam maiores riquezas, da 
ordem de 3 a 4 vezes em relação aos terraços; porém, os cascalhos 
da aluvião são mais irregulares e heterogêneos, dificultando a pes
quisa e lavra Os poços nos terraços mesmo distantes da ordem de 
1 km das margens do rio Santana evidenciam mineralizações. O be
drock acima do qual repousam os cascalhos diamantíferos desta re
gião constitui-se de basaltos da Formação Tapirapuã ou dos sedi
mentos da Formacão Parecis (neste relatório atribuídos à Formacão 
Utiariti). Segundo 'informação do geólogo da empresa Camargo éor
rea, análises efetuadas em sedimentos Parecis denotam teores apre
ciáveis em diamante, e parece provável que os níveis conglomeráti
cos dessa formação sejam as fontes secundárias que forneceram 
material diamantífero aos conglomerados (cascalhos) posteriores. 

A empresa Camargo Corrêa detém decretos de lavra para algumas 
áreas e alvarás de pesquisa para outras, algumas das quais não 
foram efetuadas ainda. Os trabalhos de pesquisas começaram há 
algum tempo e incluíram levantamentos topográficos, sondagens a 
trado, poços e outras escavações, seguidos por beneficiamento à 



apuração do material retirado (vide 1 5 4 - Reservas oficiais e con
cessionários) 

Nos arredores de Nortelândia, com entrada para sul imediata
mente a oeste (margem direita) da ponte do rio Santana, foram ca
racterizados os trabalhos realizados pela Companhia Mineração 
Santana (subsidiária da PROMISA, do Grupo BRASCANI No local, 
os cascalhos dos terraços aluviais do rio Santana encontravam-se à 
época em fase de lavra experimental A escavação dos cascalhos é 
mecanizada, com transporte por caminhão à planta-piloto para lava
gem e concentração da fração diamantífera, seguida de apuração fi
nal pelo uso de peneira manual As áreas cubadas aqui apresentam 
reservas em torno de 1 00.000 000 m3 de cascalhos diamantífe
ros, e a planta tem capacidade para lavar 3 5 000 m3Jmês de casca
lho O nível principal do cascalho evidencia espessura superior a 
1, 5 m, com teor da ordem de 0,4 quilateJm3 Os satélites são 
turmalina e rutilo principalmente, ocorrendo ouro como subproduto 
Observa-se nos seixos do cascalho a predominância de arenito ver
melho sobre os de quartzo Aqueles de grandes dimensões 11 0-
20 em) são os indicadores dos horizontes mais mineralizados Aci
ma desse nível ocorrem cascalhos com teores reduzidos ou esté
reis, enquanto abaixo existem cascalhos passíveis de serem lavra
dos no futuro Se for comprovada, através da confecção de uma 
grande trincheira, a economicidade do horizonte mais profundo, as 
reservas diamantíferas da área serão aumentadas consideravelmen
te 

Na mesma área, ao norte da estrada Nortelândia- Arenápolis, 
há garimpagem com dragas espalhadas nos terraços do rio Santa
na Os trabalhos são efetuados em monchões e incluem limpeza do 
barranco, desmonte com jatos de água, prévia seleção dos seixos 
grosseiros com ancinhos na vala e coleta do cascalho com bombas 
de sucção ( 1 O homens/bomba) Aproximadamente a 1 km a oeste 
de Marilândia (a 18 km de Arenápolis) atividades de garimpagem fo
ram observÇJdas no local denominado Canavial O nível de cascalho 
aqui apresenta espessura maior que 1, 5 m Existem mais garimpos 
na região, como o de Sonho Azul, no distrito de Marilândia, e em ou
tros mais distantes ao sul, como na área do povoado de Afonso 

Na região de Alto Paraguai também há intensa atividade de ga· 
rimpagem de diamante, importante na economia local, com concen
tração ao longo do rio Paraguai e seus afluentes Foram visitadas as 
intalações da Minério do Brasil Ltda (MINEBRÁS), situada à mar
gem esquerda do rio Paraguai, percorrendo-se 8 km a partir da en
trada para sul, a qual localiza-se a 8 km a oeste da cidade de Alto 
Paraguai, na estrada para Nortelândia (MT-240) No local há lavra 
mecanizada dos terraços aluvionares do rio Paraguai com transpor
te por caminhão até a planta de lavagem montada nas vizinhancas 
O nível de cascalho é da ordem de 1,5 m de espessura, sendo r~ros 
os matacões Os trabalhos aqui se desenvolvem durante oito meses 
do ano, devido às cheias Na área imediatamente adjacente a garim
pagem se efetua mecanizada com cerca de cinco bombas em ativi
dade 

Na região de Diamantino, destacam-se as áreas de pesquisa da 
METAMAT, com trabalhos concentrados recentemente na área da 
fazenda Salto do Diamantino Faz-se o acesso através da rodovia 
BR-364, com entrada aproximadamente a 9 km a noroeste do en
troncamento desta com a estrada MT-01 O (para Diamantino), 
percorrendo-se mais 6 km a sudoeste até o local, na margem direita 
do rio Diamantino A lavra dos cascalhos do terraco é mecanizada 
com lavagem efetuada em planta-piloto móvel, m'ontada sobre u~ 
caminhão. Nos cascalhos sobressai um nível superior ("bagerê"), 
menos espesso e mais homogêneo em tamanho de seixos, com um 
teor mais fraco do que o comprovadamente mineralizado O be
drock ("piçarra") é constituído de arenitos friáveis de cor predomi
nantemente roxa, variando a avermelhada e branca, granulação mé
dia a grosseira Esses arenitos, que também fornecem os seixos de 
maiores dimensões, integram a Formação Diamantino 

Na mesma área, faz-se garimpagem em condicões rudimentares 
de funcionamento precário, em virtude dos proble.mas do nível atual 
do desvio dos regos-d'água abertos para lavar o material (garimpo 
molhado) Os garimpos tendem a desaparecer na área depois da 
proibição do uso de bombas-d'água, pelo DNPM 

A região de Poxoréo, ao norte de Rondonópolis, constitui mais 
um centro de atividade garimpeira, com inúmeras "dragas" espa 
lhadas ao longo dos terraços aluviais dos rios Poxoréo e Coité e seus 

afluentes Encontra-se ali a maior concentração de garimpeiros, pe
la margem direita do rio Coité, a 2 km a leste do povoado de Alto 
Coité, distante 14 km de Poxoréo Os cascalhos aluvionares gros
seiros são lavrados por "dragas" e contêm seixos bem rolados de 
arenito, quartzito, quartzo e chert Foram observados também tra
balhos localizados no monchão, próximo à estrada entre Poxoréo e 
Alto Coité 

A segunda área visitada localiza-se nos terraços da margem es
querda do rio Poxoréo, aproximadamente a 7 km a norte da cidade 
homônima, perto da confluência do Coité Os cascalhos aqui são la
vrados mediante o uso de bombas de sucção, porém, na margem di
reita daquele rio, aproximadamente 1 5 m acima do leito, foram 
praticados trabalhos manuais de monchão Estão mapeadas na re
gão as Formações Botucatu e Bauru, embora a leste salientem-se 
topograficamente os arenitos da Formação Aquidauana 

Conforme observado pela equipe deste relatório, na área do rio 
Batovi- Paranatinga, as rochas da Formação Diamantino são hos
pedeiras de intrusões quimberlíticas, as quais, em sua maioria, 
encontram-se no alto curso do rio Batovi, sendo provavelmente a 
fonte primária dos diamantes extraídos dos terraços e leito do mes
mo rio e de seus afluentes Esses depósitos apresentam-se ma1s ri
cos que aqueles que ocorrem no âmbito do Grupo Cuiabá, nos terra
cos e canais dos rios Fica-Faca, Manso e seus afluentes, e são la
vrados de modo idêntico ao já mencionado para outras áreas, ou se
ja, com auxílio de bomba de sucção, nos depósitos de canal, e por 
desmonte manual ou hidráulico, nas mineralizações de terraço 

Fragomeni I 1976) analisou o controle tectônico da "Província 
Ouimberlítica de Paranatinga", observando que a distribuicão dos 
corpos quimberlíticos está restritamente associada ao arqueamento 
cratônico do Alto Paranaíba, no que concerne ao prolongrnento des
se lineamento à borda da Bacia do Paraná, em Mato Grosso, en
quanto que localmente há o controle "por falhas de gravidade de di
reção geral N1 0°30°0, resultantes dos esforços distensionais do 
Geossinclíneo Paraguai-Araguaia, que condicionaram grabens e 
horsts, permitindo que se conservassem restos da Formação Ponta 
Grossa" Relatou ainda que à época a SOPEMI já havia identificado 
80 corpos quimberlíticos intrusivos na Formação Diamantino 

1 5 2 2 3 - Flúor 

Luz et alii 11978) apontaram a ocorrência de pequenas mineraliza
ções em fluorita, destacando-se aquela observada 6 km ao norte da 
fazenda Lúcia, na Folha SD 21-Z-C, todas nos domínios da Forma
ção Araras 

1 5 2 2.4 -- Grafita 

Luz et alii I 1 980a) afirmaram que as ocorrências de grafita estão 
largamente distribuídas no Grupo Cuiabá, quase sempre associadas 
a filitos por quase toda a área do Projeto Coxipó, concentrando-se 
notadamente no canto sudoeste da Folha SD 21-Z-C, onde ocorre 
uma faixa contínua de 4 km de extensão e 2 km de largura Acres
centaram ainda que o grau de pureza é variável e pode haver possí
vel associação da mineralização a manifestações magmáticas 

1 5 2 3 -Materiais de construção 

Figueiredo et a/ii I 1 97 41 referiram-se a materiais aproveitáveis na 
construção civil na área do Projeto Alto Guaporé No âmbito da Fo
lha SD 21-Y-B foi citada a presença de laterito e também de argila 
oriunda da Formação Pantanal, com olarias em atividade nas fazen
das Ouro Fino (nos arredores de Barra do Bugres), Mamona/ e Feliz 
Terra Na Folha SD 21-Y-C ocorrem jazimentos de argila nos locais 
do Sítio Castiçal do Jauru, nas margens do rio Jauru, próximo a No
va Esperança e na área de Fig~o~eirópolis Depósitos aluviais de cas
calho e areia (Formação Pantanal) foram descritos como sendo ex
plotados na Folha SD 21-Y-D, especificamente nas áreas de Porto 
Esperidião (rio Jauru) e Tarumã (rio Paraguai) 

Foi cadastrada por Oliva I 1974) uma jazida de argila pesquisada 
pela Indústria de Argilas Comerciais S A , a qual produz cerâmica às 
margens do rio Cuiabá, no município de Várzea Grande, bem como 
outra jazida foi citada no leito do córrego Brigadeiro, no distrito de 
Figueirópolis (Folha SD 21-Y-C), também com uma cerâmica asso
ciada 
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Takanohashi ( 197 4) referiu-se a uma jazida de argila no leito se
co do córrego Água Emendada, a 20 km a sudeste de Poxoréo, com 
cerâmica situada naquela cidade. 

Luz et alii (1980a) reportaram-se a "extensos depósitos de argi
las, areias e cascalhos", os quais ocorrem irregularmente distribuí
dos pela área do Projeto Coxipó. As argilas encontram-se mormente 
dentro da Formação Pantanal, ao longo do rio Cuiabá, nas proximi
dades das cidades de Cuiabá e Várzea Grande, dispondo-se em len
tes descontínuas Esses depósitos já vêm sendo explorados por in
dústria cerâmica, destacando-se a Cerâmica Dom Bosco, Indústria 
de Argilas Comerciais, Cerâmica Santa Terezinha, Cerâmica São 
Gonçalo e Cerâmica Ma teus. Da mesma forma os depósitos de areia 
encontram-se ao longo dos rios, principalmente às margens do rio 
Cuiabá Os depósitos de cascalho são abundantes em toda a região, 
envidando ampla utilização na construção civil. 

Tamanha é a importância mineroeconOmica dos depósitos de ar
gila, areia e cascalho, em vista do desenvolvimento da região, que 
Luz et alii ( 1980a) consideraram-nos como os bens de maior inte
resse da área do Projeto Coxipó 

1. 5. 3 - Possibilidades metalogenéticas 

Através das ocorrências minerais cadastradas, bem como dos tipos 
litológicos e ambientes geológicos identificados, podem-se reco
nhecer potencialidades com referência a algumas espécies mine
rais, muito embora julgue-se a área insuficientemente conhecida no 

, que tange à determinação de seus metalotectos e, portanto, no 
campo da metalogenia previsional. 

Abaixo discriminam-se as possibilidades metalogenéticas por 
unidade estratigráfica. 

A) Complexo Xingu 

- Columbita-tantalita, cassiterita, berilo, litio, flúor, terras-raras, 
turmalina e topázio nos granitos metassomaticamente alterados e 
veios pegmatíticos. 
- Ouro associado aos veios de quartzo. 

B) Suíte Intrusiva Rio Alegre 

- Sulfetos de cobre nos corpos gábricos e anfibolíticos. 
- Níquel, cobre, cobalto, cromo e metais do grupo da platina nos 
serpentinitos 

C) Grupo Aguapeí 

- Ouro e urânio no conglomerado basal da Formação Fortuna e ou
ro nos veios de quartzo. 

D) Grupo Rio Branco 

- Sulfetos de cobre disseminados nos diabásios e nas encaixantes. 
- Sulfetos de cobre e zinco nas rochas ácidas. 

E) Suíte Intrusiva Guapé 

- Columbita-tantalita, cassiterita, wolframita, berilo, turmalina, to
pázio, lítio, flúor e terras-raras nos granitos metassomaticamente 
alterados e veios pegmatíticos. 
- Ouro associado aos veios de quartzo. 
- Sulfetos de cobre nas rochas básicas. 

F) Grupo Cuiabá 

- Sulfetos de cobre, chumbo e zinco nos termos carbonatados e fi
litos, mormente nas adjacências das intrusões graníticas e dos cru· 
zamentos entre as direções dos grandes falhamentos. 
- Ouro nos veios de quartzo de origem hidrotermal ou segregados 
metamorficamente, e também nos filitos e l'istos grafitosos. 
- Grafita nos filitos e xistos grafitosos. 
- Quartzito para fabrico de brita. 

G) Grupo Alto Paraguai 

I. Formação Araras 
- Calcários e rlolomitos aproveitáveis industrialmente. 
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- Sulfetos de cobre, chumbo e zinco, e fluorita nos calcl'mos e do
lomitos. 
- Fosfatos associados aos horizontes pelítico-carbonáticos ou 
margas. 

H) Granito São Vicente 

- Estanho, wolfrâmio, molibdênio, bismuto e ouro nas segrega
ções quartzosas apiciais. 
- Molibdênio em concentrações nas fraturas. 
- Columbita-tantalita, berilo e turmalina nas fases pegmatíticas. 
- Sulfetos de cobre, chumbo, zinco e ferro na zona de contato com 
as encaixantes 

I) Grupo Paraná 

I. Formação Furnas 

- Diamante e ouro em paleoplacers nos conglomerados. 

11 Formação Ponta Grossa 

- Pirita e sulfetos de cobre, chumbo e zinco nos estratos pelíticos 
- Fosfatos. 
- Urânio nos arenitos da borda da bacia. 

J) Formação Aquidauana 

- Enriquecimento manganesífero supergênico. 

L) Formação Serra Geral 

- Cobre nativo e ametista nos basaltos. 
- Basaltos aproveitáveis para brita 

M) Formação Tapirapuã 

- Cobre nativo e ametista nos basaltos 
- Basaltos aproveitáveis para brita 

N) Grupo Parecis 

- Diamante e ouro nos conglomerados 

0) Formação Bauru 

- Diamante e ouro no conglomerado basal 
- Urânio em concentrações localizadas 
- Calcita recristalizada 

P) Formação Pantanal 

- Ouro nas aluviões 

0) Formação Xaraiés 

- Calcários aproveitáveis como corretivo de solos 

R) Formação Guaporé 

- Ouro nas aluviões. 

S) Cobertura Detrito-Laterítica 

- Ouro nas zonas elúvio-lateríticas. 

T) Aluviões lndiferenciadas (ou Antigas) 

- Ouro e diamante nos níveis conglomeráticos. 

U) Aluviões Atuais 

- Ouro e diamante. 

1.5.4- Reservas oficiais e concessionários 

Adiante (Tab. 1.XXVII) apresentam-se dados relativos a reservas, 
teores, localização e titulares dos direitos minerários, por substân
cia mineral, de acordo com os dados divulgados pelo DNPM para o 
exercício de 1980 (ano-base, 1979). 



TABELA 1 XXVII 
Produção, reserva, teores e situação legal da atividade mineira na Folha SD 21 Cuiabá 

Concessões de lavra Reservas (t) 

Substâncias Teores 11 I Produção 
Concessionários RAL Municípios 1%1 I ti não-metálicas 

E A p O Medida Indicada lnferida 
~r--::-
SIM NAO 

lnd1 de Argilas Comerçiais 1 1 1 Várzea Grande NO NO NO NO NO 
Argila 

Total 1 1 1 NO NO NO NO NO 

Caieira· N S da Guia 1 1 1 Cuiabá 394 376 33183 000 CaC03 83 28 000 !Brutal 
Cim. Port. Mato Grosso 1 1 1 Nobres 25.531.003 17.483.400 - C aO = 44,8 -Calcário 
Total 2 1 1 1 1 25.925.379 50.666.400 28.000 (Bruta) 

Total substâncias não-metálicas 3 1 2 2 1 . 25.925.379 50.666.400 

Concessões de lavra Reservas (m3) 
Pedras 

Teores 11) Produção e Concessionários R A L Municípios 
lct/m3) 1m3) 

metais nobres E A p O Medida Indicada lnferida 
SIM NÃO 

Const. Com. Camargo Correa 1 1 1 Nortelândia 39.786 290.658 0,0892 
Diamante Total 1 1 1 39.786 290.658 

Francisco Peixoto e outros 1MM 1 1 Mato Grosso NO NO NO 
Ouro 

Total 1 1 1 NO NO NO 

Total pedras e metais nobres 2 1 1 2 39.786 290.658 

Observações: Simbologia: E = Existe; R A L = Relatório Anual de Lavra; A = Em atividade; P = Paralisada; D = Em desenvolvimento; ND = Não Determinada (1) Teores 
referem-se à reserva medida' 
Fonte: Balanço mineroeconOmico~Estatística das concessões de lavra da região Centro-Oeste Ano-base 1979 ~ Exercicio 1980 {Brasil, DNPM, 1980) 

1 .6 - CONCLUSÕES 

A execução de levantamento por imagens de radar de visada lateral 
(SLAR) trouxe mais uma vez a sua aplicabilidade, no tocante ao ma
peamento geológico ora abordado, principalmente por fornecer uma 
visão regional em termo de relação estratigráfica e aspectos mor
foestruturais. Estes parâmetros, juntamente com os dados de cam
po, possibilitaram chegar-se ao arcabouço geológico da presente 
Folha. 

Na ambiência do Craton Amazônico, onde ocorrem as rochas 
mais antigas da Folha SD.21 Cuiabá, aqui denominadas de Comple
xo Xingu, poderá adquirir uma outra conotação litoest1atigráfica 
com a realizacão de trabalho:;; mais acurados, levando-se em conta 
que o embas~mento cristalino na área do território boliviano, ime
diatamente a sudoeste da Folha em pauta, apresenta-se individuali
zado pelo menos informalmente Este conjunto polimetamórfico 
dispõe apenas de uma isócrona de referência Rb/Sr com 1 430 ± 
68 MA, um tanto enigmática, pelo fato de certas rochas petrografi
camente tidas como magmáticas terem sido plotadas colineares a 
essa isócrona, sem levar em conta as datações K/Ar dessas rochas 
que apresentaram idade em torno de 1 800 MA Suscitam-se assim 
especulações acerca desses valores, sem contudo chegar-se a ex
plicações definitivamente convincentes, principalmente porque es
sa região cratõnica foi afetada pelos efeitos tectonotérmicos rela
cionados aos Eventos Geodinâmicos Transamazônico e Rondoniano 
(Cordani et afíi, 1 979) e eventos posteriores, inclusive o Brasilia
no. Neste trabalho, essas rochas provavelmente de caráter intrusi
vo e outras consangüíneas não foram possíveis de ser individualiza
das, porém, com estudos mais detalhados e abrangentes na região 
cratônica, acredita-se que possam vir a constituir uma nova unidade 
litoestratigráfica. Foram tentativamente caracterizados alguns cor
pos de caráter intrusivo e aqui definidos formalmente sob a denomi
nação de Suítes Intrusivas Rio Alegre e Guapé, até então considera
dos informalmente. Utilizaram-se para isso, além dos dados de cam
po, essencialmente estudos petrográficos e geocronológicos 

O Grupo Aguapef representa uma cobertura de plataforma, de 
origem marinha, ligada a um ciclo sedimentar transgressivo
regressivo. O seu posicionamento cronoestratigráfico na coluna da 
área em pauta deveu-se ao seu inter-relacionamento com as rochas 
fgneas do Grupo Rio Branco, conotação litoestratigráfica aqui atri
bufda às [gneas de Rio Branco (Figueiredo et a!ii, 197 4) Este grupo, 
que constitui uma associação plutovulcãnica, apresentou isócrona 
de referência Rb/Sr com 1.1 30 ± 72 MA. Como essas rochas íg
neas estão intrudidas naquele grupo, é plausível admitir-se para os 
metassedimentos Aguapef uma idade pelo menos mais antiga 

Os metassedimentos do Grupo Cuiabá foram considerados co
mo um pacote litoestratigraficamente indiviso, em virtude do cará
ter do trabalho ora apresentado, a nível de reconhecimento geológi
co. Porém, acredita-se que, com trabalhos em escala maior e abran
gendo toda a sua extensão, esse grupo possa comportar individuali
zacões litoestratigráficas menores, como por exemplo formação, 
co~ seus reais empilh:o>mentos, haja vista que até o momento não 
se tem conhecimento de campo do seu contato basal Uma idade 
mínima é fornecida pela datação radiométrica de 500 MA obtida pa
ra o Granito São Vicente, intrusivo em seus metassedimentos Ain
da no Grupo Cuiabá foram efetuadas datações radiométricas pelo 
método Rb/Sr em filitos que possibilitaram a elaboração de um dia
grama isocrônico de referência com idade de 484 ± 19 MA, inter
pretada como época do resfriamento regional do último evento tec
tonotermal que afetou suas rochas, ou seja, correspondendo ao fe
cho do Ciclo Brasiliano, idéia esta que encontra suporte na datação 
radiométrica obtida para o Granito São Vicente com valor m11ito pro
ximo daquela fornecida pelos filitos. 

O Grupo Alto Paraguai foi aqui redefinido, com a inclusão da For
macão Bauxi na sua base, por causa da concordância deposicional 
com a Formacão Moenda (redefinição da Formação Puga) e devido 
à individualiza~ão da sua s"lquência superior, nas Formações Sepo
tuba e Diama~tino, pelas sLas características litológicas distintas e 
mapeabilidade Ainda com relação à estratigrafia desse grupo, pelo 
menos a Formacão Araras comporta desmembração quando ma
peada em escal~ maior, como por exemplo dos mosaicos semicon
trolados da imagem de radar (1 :250.000). Na coluna cronoestrati
gráfica da área, o Grupo Alto Paraguai encontra-se particularmente 
posicionado no Pré-Cambriano Superior, com base em dados pa
leontológicos e análises radiométricas Rb/Sr realizadas em folhelhos 
da Formação Sepotuba e que forneceram uma isócrona de referên
cia com 54 7 ± 5, embora esta idade pareça estar relacionada à épo
ca de diagênese ou a um anquimetamorfismo a que foram submeti
das essas rochas Estruturalmente, os dobramentos que caracteri
zam esse grupo, em virtude de apresentarem uma distribuição con
tínua e linearidade constante (orientada de um modo geral na dire
ção N20°-40°E), principalmente, podem ser enquadrados no tipo 
holomórfico. 

O fecho do Evento Tectonoorogênico Brasiliano na área em apre
ce está provavelmente consubstanciado pela presença dos granitos 
pós-tectônicos de São Vicente, visto que outros registros sincrôni
cos ao final desse evento não se encontram remanescentes 

No âmbito da Bacia do Paraná, a Formação Furnas foi considera
da no Siluriano Inferior a Devoniano Inferior, com base em dados pa-
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leontológicos observados na sua porção basal A Formação Ponta 
Grossa, apesar de ter sido aqui considerada indivisa em funcão da 
escala adotada, porém se estudada em escala apropriada, co~ porta 
individualizações em termos litológicos, haja vista os litótipos que a 
constituem terem posições distintas no pacote. Até o momento, os 
estudos realizados, especialmente pela PETROBRÁS, evidenciam 
que as formações acima mencionadas mostram-se inviáveis quanto 
à possibilidade de hidrocarbonetos. Porém, com os novos estudos 
desenvolvidos na ambiência da Bacia do Paraná e voltados para es
se particular, poderão também adquirir outra dimensão, haja vista 
que os sedimentos da Formação Ponta Grossa, em especial, apre
sentam características de rochas geradoras e capeadoras, apesar 
da presença de rochas armazenadoras, como folhelhos, ser consi
derada restrita 

A Formação Aquidauana possui um comportamento espacial, 
onde é possível visualizarem-se litologicamente três horizontes, po
rém a escala final do presente mapeamento não possibilitou 
individualizá-la, coadjuvada por fatores ligados à erosão e falhamen
tos que ocasionam dificuldades em posicioná-los ou conhecê-los 
Nos domínios desta unidade foram identificados macroscopicamen
te dois tipos de diamictitos, onde o primeiro estaria relacionado a fe
nômenos glaciais e o segundo representaria manifestações turbidíti
cas (?) ou simplesmente depósitos de canais Encontra-se justapos
ta à Formação Jauru, terminologia esta proposta no presente traba
lho para caracterizar os sedimentos que afloram na porção do vale do 
rio Jauru (Folha SD 21-Y-C) Tal justaposição prende-se essencial
mente em termo temporal, pois que litologicamente esta última uni
dade assemelha-se bastante à Formação Pimenta Bueno que ocorre 
na Folha SC 20 Porto Velho 

A Formação Palerma apresenta certas divergências quando 
comparada litologicamente a sua homônima em nomenclatura no 
sul da bacia, suscitando com isso duas hipóteses, que a escala do 
trabalho não possibilitou resolver: ou seria resultado de uma fácies 
setentrional da referida unidade ou representa através dessas ca
racterísticas litológicas diferentes novas condicões sedimentares 
suficientes para definir uma nova formação, pos~ivelmente Na bor
da noroeste da bacia, esta unidade mostra ser o único registro de 
um período de não deposição/erosão, onde intensas atividades epi
genéticas silicificaram seus sedimentos. 

O contato entre a Formacão Botucatu e a Formacão Serra Geral 
é considerado sem discordância, baseado na presÉmça em áreas 
próximas de arenitos intertrapeanos, nas porções basais dos derra
mes básicos, o que caracteriza a possível contemporaneidade entre 
a sedimentação eólica e as efusivas basálticas Afora o vulcanismo 
basáltico representado pela Formação Serra Geral, desencadeou-se 
na área outra manifestação básica, também de caráter vulcânico, 
evidenciada pela Formação Tapirapuã, registros esses ocorridos no 
Juracretáceo A primeira unidade é considerada mais antiga, corres
pondendo provavelmente às primeiras pulsações desse magmatis
mo básico, em virtude de análise radiométrica K/Ar ter fornecido 
uma idade de 1 52± 9 MA, quando comparada à Formação Tapira
puã que acusou idade K/Ar no intervalo de 112 ± 4 MA e 126 ± 4 
MA, significando provavelmente o final do derrame basáltico O 
Grupo Parecis, conforme aqui definido constitui-se das Formacões 
Salto das Nuvens e Utiariti. A primeira refere-se ao que havia 'sido 
considerado, particularmente na região do Planalto dos Parecis, co
mo eoPzi, Formações Aquidauana e Botucatu e Arenito da Fazenda 
Casa Branca, este nas áreas limítrofes das Folhas SC 21 Juruena e 
SD 20 Guaporé A Formação Utiariti, por sua vez, vem correspon
der à Formação Parecis stricto sensu, em quase sua totalidade Na 
coluna cronoestratigráfica da Folha SD 21 Cuiabá, a Formacão 
Utiariti encontra-se justaposta à Formação Bauru, por ambas apre
sentarem semelhanças litológicas, além de concordância em suas 
posições estratigráficas, razão pela qual admite-se um provável cor
relacionamento Esta última unidade, com bom desenvolvimento 
areal, apresenta-se bastante controlada por falhas gravitacionais na 
região a noroeste da Falha de Poxoréo (Folha SD 21-Z-0) No pre
sente mapeamento, a sua área foi ampliada em relacão aos traba
lhos mais recentes, principalmente na porção NE da F~lha SD.21-Z
C e ao longo da borda setentrional da Chapada dos Guimarães, nas 
Folhas SD.21-Z-B e SD.21-Z-D. 
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A questionável Formacão Cachoeirinha foi eliminada da coluna 
estratigráfica da Folhq em' pauta, pois sua suposta sedimentação é 
caracterizada pelo desenvolvimento de um perfil de solo laterítico, o 
qual foi englobado na unidade edafoestratigráfica denominada Co
bertura Detrito-Laterítica (TQdl) 

As feições morfoestruturais proeminentes da área, tanto em 
campo como em imageamento de radar, apresentam-se orientadas 
preferencialmente nos sistemas NO-SE e NE-SO, ambas mostrando 
direções secundárias nos quadrantes opostos respectivamente A 
primeira feição está relacionada aos fenômenos geodinâmicos que 
se desencadearam na região cratônica, implicando ser mais antiga, 
com registros representados pelo megalineamento a que está con
dicionada a faixa de ocorrência do Complexo Xingu e Grupo Agua
peí, principalmente; enquanto a feição lineagênica NE-SO, que é 
mais destacada e extensa, está relacionada aos efeitos resultantes 
dos eventos tectonoorogênicos posteriores que irromperam na 
área, cujas principais evidências são o lineamento dos sítios dos 
Grupos Cuiabá e Alto Paraguai, o alinhamento do maciço granítico 
de São Vicente e o condicionamento estrutural que apresenta a bor
da noroeste da Bacia do Paraná 

No tocante à geologia econômica, a área da Folha SD 21 Cuaibá 
ainda é matalogeneticamente pouco conhecida Confirma-se a im
portância econômica das rochas carbonatadas da Formacão Araras 
para diversas finalidades industriais e dos depósitos de a~gila, areia 
e cascalho na região de Cuiabá para materiais de construção. 

A ocorrência de qalena e minerais associados de Taperão (Folha 
SD.21-Z-Cl encaixa-se nos filitos do Grupo Cuiabá e mostra carac
terísticas de formação epigenética ou de remobilização relacionada 
à intrusão do Granito São Vicente Ocorre sulfeto de cobre dissemi
nado fracamente nos corpos básicos da Suíte Intrusiva Rio Alegre e 
do Grupo Rio Branco, porém as ocorrências atualmente conhecidas 
são totalmente destituídas de interesse econômico. Apesar da po
breza de ocorrências ou indícios de mineralizacão dos metais-base 
na área da Folha S0.21, ainda existem possibilidades metalogenéti
cas principalmente no Grupo Cuiabá e na Formação Araras e, se
cundariamente, na Suíte Intrusiva Rio Alegre, Grupo Rio Branco e 
Formação Ponta Grossa Esta última unidade é igualmente favorá
vel a comportar jazimentos sedimentares uraníferos, apesar da falta 
de indícios radiométricos e geológicos nas regiões percorridas du
rante os trabalhos de mapeamento 

As ocorrências auríferas primárias estão associadas aos veios de 
quartzo que cortam as r-ochas dos Grupos Aguapeí e Cuiabá, ambos 
de potencial ainda considerável para explotação, enquanto as ocor
rências secundárias apresentam-se nos terraços aluvionares e Co
bertura Oetrito-Laterítica do Terciário-Quaternário (TQdl), nas alu
viões atuais e possivelmente na Formação Furnas 

As aluviões diamantíferas são expressivas economicamente, 
embora no momento sobressaiam apenas no plano regional devido 
aos métodos rudimentares de lavra praticados Quanto à origem do 
diamante nesses depósitos, parece provável que corpos quimberlíti
cos relacionados ao magmatismo alcalino-ultrabásico de idade cre
tácica tardia constituam a fonte primária de diamantes, embora é. 

maioria desses corpos seja atualmente desconhecida ou mesmo es
teja oculta sob a cobertura sedimentar subsequente Os dados de 
pesquisa divulgados até o presente, especificamente na área das 
cabeceiras do rio Batovi (Folha SD.21-X-D). não revelaram a exis
tência de mineralização diamantífera nos corpos quimberlíticos 
identificados, julgando-se que corpos mineralizados venham a ser 
detectados no futuro Na área de Nortelândia-Aito 
Paraguai- Diamantino (Folha SD. 21-Z-A) existe uma fonte secun
dária para os diamantes aluvionares nos níveis conglomeráticos da 
Formação Utiariti (Grupo Parecis), enquanto nas áreas de Água Fria 
e Poxoréo é possível haver outra fonte na sincrônica Formação Bau
ru 

1 7 - RECOMENDAÇÕES 

Do mapeamento geológico, realizado na Folha SD.21 Cuiabá, 
propõem-se as seguintes recomendações: 



~ um estudo mais pormenorizado sobre os polimetamorfitos do 
Complexo Xingu, a fim de elucidar a validade do termo ora emprega
do, através de um melhor entrelaçamento dos dados coligidos acer
ca do mesmo, haja vista a incompatibilidade de interpretação dos 
valores radiométricos quando analisados à luz dos conhecimento~ 
geológicos e geocronológicos; 

- atentar para a existência de novos corpos de caráter intrusivo, 
afora os englobados nas Suítes Intrusivas Rio Alegre e Guapé, em 
virtude de certas rochas tidas petrograficamente como magmáticas 
apresentarem-se colineares à única isócrona de referência Rb/Sr, 
com idade em torno de 1 400 MA, existente para o Complexo Xin
gu. Quanto às duas suítes acima referidas, recomenda-se uma me
lhor atenção em termos petrográficos, com relação a possíveis cor
pos que poderão vir a ser caracterizados nos domínios do Complexo 
Xingu e também dentro dos sítios dessas unidades, como por exem
plo a confirmacão do relacionamento de rochas ácidas e básicas na 
Suíte Guapé, c~nforme aqui considerado; 

- efetuar no Grupo Cuiabá um estudo mais abrangente e em escala 
maior, a fim de esclarecer principalmente o problema em torno da 
sua individualização litoestratigráfica e em relação ao seu posicio
namento cronoestratigráfico; 

- o Grupo Alto Paraguai deve merecer uma melhor atenção quanto 
ao seu condicionamento estrutural e à continuidade física das suas 
formações basais (Bauxi e Moenda) e superiores (Sepotuba e Dia
mantino) na área de abrangência desse grupo; 

- no âmbito da Bacia do Paraná, acredita-se que, com estudo mais 
minucioso das inúmeras fácies sedimentares das diferentes unida
des, poder-se-á obter uma melhor percepção e definição ~obre o 
comportamento dos ambientes de posicionais, principalmente quan
to às Formações Furnas, Aquidauana, Palerma e Botucatu. Julga-se 
recomendável um estudo tectônico mais aprofundado, mormente 
em sua borda, a fim de conhecer o seu enfoque estrutural dentro do 
arcabouço regional, aliando-se a esse exame os aspectos econômi
cos; 

- quanto a geologia econômica, recomendam-se estudos mais 
aprofundados no sentido de esclarecer a origem primária dos dia
mantes, bem como caracterizar sob o aspecto estratigráfico os con
glomerados diamantíferos que em passado recente forneceram 
aquele mineral aos sedimentos aluviais A modernizacão e a racio
nalização dos métodos de lavra empregados na explotação dos de
pósitos diamantíferos poderiam vir a contribuir para a elevação con
siderável da relevância do diamante, isto tanto no plano regional 
quanto nacional; e 

- é conveniente também que sejam dirigidos estudos mais detalha
dos visando a definir os controles mais específicos, quer estratigrá
ficos quer estruturais, da mineralização aurífera primária. Do mes
mo modo merece atenção a pesquisa dos ambientes portadores de 
metais-base no âmbito do Grupo Cuiabá, Suíte Intrusiva Rio Alegre, 
Grupo Rio Branco e da Formacão Araras Neste contexto sobressai 
a zona de contato do Granito São Vicente com os metassedimentos 
do Grupo Cuiabá, como área favorável à existência de jazimentos 
de metais-base. 

Ainda que ocorrências de fosfato não tenham sido individualiza
das até agora, existem indícios desse mineral no âmbito do Grupo 
Alto Paraguai, mais especificamente nas porções pelito
carbonáticas da Formação Araras bem como em rochas da Forma
ção Diamantino e nos solos derivados. Recomendam-se pesquisas 
nesses ambientes para caracterizar possíveis concentracões fosfá-
ticas de interesse econômico · 

1 8 - BIBLIOGRAFIA 

- AB'SÁBER, A N O Planalto dos Parecis, na região de Diamantino (Mato Grosso~ 
Boletim Paulista de Geografia, São Paulo 1171:63-79, jul 1954 

2 - AHLFELD, F Geó/ogia de Bolívia La Plata, Universidad, instituto dei Museo, 
1946 370p Separata da Revista de/ Museo de La Plata, Nueva Serie, Sección 
Geologia-, 3119):5-370, 1946 

3 - ALMEIDA, F F M de Geologia do sudeste matogrossense Boletim da Divisão de 
Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro 1116):1-118, 1945 

4 - Depósitos mesozóicos do planalto de Maracaju, Estado de Mato Grosso 
In: CONGRESSO PANAMERICANO DE ENGENHARIA DE MINAS E GEOLOGIA, 
2 , Petrópolis, 1946 v 3, p 211-45 

5 - ~~ Contribuição à geologia dos Estados de Goiás e Mato Grosso Notas Preli
minares e Estudos da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro 
146):1-15, 1948a 

6 - ~~ Reconhecimento geomórfico nos planaltos divisores das bacias Amazôni
ca e do Prata entre os meridianos 51 o e 56 °WGr Revista Brasileira de Geogra
fia, Rio de Janeiro, 10131:397-440, jullset 1948b 

7 - ~- Geologia do centro-leste mato-grossense Boletim da Divisão de Geologia e 
Mineralogia, Rio de Janeiro 1150): 1-97, 1954 

8 - ~~ O planalto basáltico da bacia do Paraná Boletim Paulista de GeografJa, 
São Paulo 124):3-34, out 1956 

9 - ~- Borda do planalto basáltico ao norte de Campo Grande, em Mato Grosso 
Relatório Anual da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro, 1957:86-
7, 1958 

1 O - ~~ Traços gerais da geomorfologia do Centro-Oeste brasileiro In: ALMEIDA, 
F F M de & LIMA, M A de Planalto centro-ocidental e pantanal mato
grossense; guia dâ excursão n ° 1, realizada por ocasião do 18 o Congresso 
Internacional de Geografia Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Geografia, 
1959 170' p 7-65 

11 - ~- Geologia do centro-oeste mato-grossense Boletim da Divisão de Geologia 
e Mineralogia Rio de Janeiro 121 5): 1-133, 1964 

12 - ~~ Geologia da serra da Bodoquena (Mato Grosso) Boletim da Divisão de 
Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro 1219): 1-96, 1965a 

13 - ~~ Geossincllneo Paraguaio In: SEMANA DE DEBATES GEOLÓGICOS, 1 , 
Porto Alegre, Universidade Federal, Centro Acadêmico dos Estudantes de Geo
logia, 1965b 141p, p 87-101 

14 - ~- Origem e evolução da plataforma brasileira Boletim da Divisão de Geolo-
gia e Mineralogia, Rio de Janeiro 1241):1-36, 1967 · 

1 5 - ~~ Evolução tectônica do Centro-Oeste brasileiro no proterozóico superior 
Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, 40:285-93, 1968 
Suplemento 

16 - ~~ Diferenciação tectônica da plataforma brasileira In: CONGRESSO BRASI
LEIRO DE GEOLOGIA, 23 , Salvador, 1969 Anais Salvador, Sociedade Brasi
leira de Geologia, 1969 272p, p 29-46 

17 - ~~ Geochronological division of the precambrian of South America Revista 
Brasileira de Geoci~ncias, São Paulo, 111 ):13-21, dez 1971 

18 - ~- Antefossa do alto Paraguai In: CONGRESSO BRASILEIRO OE GEOLOGIA, 
28 , Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geolo
gia, 1974a v 4, p 3-6 

1 9 - ~- Evolução tectOnica do craton do Guaporé comparada com a do Escudo 
Báltico Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, 4(3):191-204, set 
1974b 

20 - Sistema tectônico marginal do craton do Guapore In: CONGRESSO BRA-

21 

SILEIRO DE GEOLOGIA, 28 , Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, Socie
dade Brasileira de Geologia, 1974c v 4, p 9-17 

A evolução dos cratons amazônico e do São Francisco comparada à de 
seus homólogos do hemisfério norte In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLO
GIA, 30, Recife, 1978 Anais Recife, Sociedade Brasileira de Geologia, 
1978 v 6, p 2393-407 

22 - ALMEIDA, F F M de & BARBOSA, O Geologia das quadriculas de Piracicaba e Rio 
Claro, Estado de São Paulo Boletim da Divisão de Geologia e Mineraiogia, Rio 
de Janeiro 1143):1-96, 1953 

23 - ALMEIDA, F F M de & HENNIES, W T Reconhecimento geológico da serra do 
Roncador, Estado de Mato Grosso Boletim da Sociedade Brasileira de Geolo
gia, São Paulo, 18111:23-30, 1969 

GEOLOGIA/169 



24 - ALMEIDA, F F M de & MANTOVANI, M S M Geologia e geocronologia do grani
to de São Vicente, Mato Grosso Anais da Academia Brasl'leira de Ciências, Rio 
de Janeiro, 4 7(3/41:451-8, set /dez 1975 

25 - ALMEIDA, F.F M de; DERZE, G R; VINHA, C A G da Mapa geológico do Brasil 
Rio de Janeiro, DNPM, 1971 Esc 1:5 000 000 

26 - ALMEIDA, F F M de; HASUI, Y ; NEVES, B B de B The upper precambrian of 
South America São Paulo, Univ São Paulo, 1976 Separata do Boletim do Ins
tituto de Geociências, São Paulo (7):45-80, 1976 

27 - ALMEIDA, L F C de; MELO, S C.; FRIAÇA, G C A Geologia e as perspectivas 
econômico-minerais da estrada de integração nacional Cuiabâ-Santarém (tre
cho Cuiabá-Cachimbo) In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 26 , Be
lém, 1972 Anais Belém, Sociedade Brasileira de Geologia, 1972 v 1, 
p 121-8 

28 - AMARAL, G Geologia pré-cambriana da região Amazdnica São Paulo, Universi
dade, Instituto de Geociências, 1974 212p Tese de livre docência 

29 - AMARAL, G et alii Potassium-argon dates of basaltic rocks from southern Brazil 
Geochimica et Cosmochimica Acta, London, 30121:159-89, Jan /June 1966 

30 - ANDRADE, S M de & CAMARÇO, P E N Estratigrafia dos sedimentos devonia
nos do flanco nordeste da bacia do Paraná In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 31 , Balneário de Camboriu, 1980 Anais Balneário de Camboriú, 
Sociedade Brasileira de Geologia, 1980 v 5, p 2828~34 

31 - ANHAEUSSER, C R et alii A reappraisal of some aspects of precambrian shield 
geology Bu/letin o f the Geologica/ Society o f America, Boulder, 80( 11 ):217 5~ 
200, Nov 1969 

32 - ARAUJO, H J T de et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Pro~ 
dução Mineral Projeto RAOAMBRASIL Folha SB 20 Purus Rio de Janeiro, 
1978 566p (levantamento de Recursos Naturais, 17) p 17~128 

33 - BALASUBRAHMANYAN, M N Geochronology and geochemistry oi archaean to
nalitic gneisses and granites of south Kanara District, Karnataka State, lndia 
In: WINDLEY, B F & NAQVI, S M , ed, Archaean geochemistry Amsterdam, 
Elsevier, 1978 406p IDevelopments in Precambrian Geology, 11 p 59-77 

34 - BARBOSA, O Geologia básica e econOmica da região do médio Tapajós, Estadb 
do Pará Boletim da Divisão de Fomento da Produção Mineral, Rio de Janeiro 
I 1261:1-55, 1966 

35 - BARBOSA, O et alii Geologia estratigráfica, estrutural e econOmica da área do 
"Projeto Araguaia" Monografia da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de 
Janeiro (19): 1-94, 1966 

36 - BARKER, F Trondhjemite: definition, enviroment and hypotheses of origin In: 
BARKER, F , ed Trondhjemites, dacites, and related rocks Amsterdam, Eisa
vier, 1979 658p (Development in Petrology, 6) p 1-12 

37 - BARRETO, P M C & MANTOVANI, M S M Geocronologia do Território de RondO
nia e sudoeste de Mato Grosso Ciência e Cultura, São Paulo, 27(7):1-186, 
1975 Suplemento 

38 - BARROS, A M & SIMÕES, M A Levantamento geológico nas porções meio-oeste 
da Folha SD 21-Z-A e extremo noroeste da Folha SD 21~Z-C, abrangendo 
áreas dos Municfpios de Raizama, Rosário do Oeste, Nobres e Diamantino; ope· 
ração 577180 Goiânia, Projeto RADAMBRASIL, 1 980 31 p (Relatório Interno 
RADAMBRASIL, 387-GJ 

39 - BASE I, M A S Idade do vulcanismo ácido-intermediário na região AmaztJnica São 
Paulo, Universidade, Instituto de Geociências, 1977 133p Dissertação de 
mestrado 

40 - BAUER, E J & LARGHER, G N A preliminary report of the geology of the east
central parto f the State o f Mato Grosso anda portion o f the western parto f the 
State of Goiás, Brazil Ponta Grossa, PETROBRAS-DEBSP, 1958 29p (Relató
rio Técnico Interno, 837) 

41 - BELOUSSOV, V V Basic problems in geotectonics New York, McGraw-Hill, 
1962 816p 

170/GEOLOGIA 

42 - BERBERT, C.O et alii Controles de mineralização aurífera no Centro-Oeste brasilei
ro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31 , Balneário de Camboriu, 
1980 Anais Balneário de Camboriú, Sociedade Brasileira de Geologia, 1980 
v 3, p 1388-401 

43 - BEURLEN, K A geologia pós-algonquiana do sul do Estado de Mato Grosso Bole
tim o'a Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro (163): 1-137, 1956 

44 - __ Geologia da zona de Barra do Garça a Chavantina, Estado de Mato Grosso 
Boletim da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro (193):1-57, 
1959 

45 - BIGARELLA, J J & OLIVEIRA, M A M Nota preliminar sobre as direções de trans
porte dos arenitos Furnas e Botucatu na parte setentrional da bacia do Paraná 
Boletim Paranaense de Geo,qrafia, Curitiba (18/20):24 7-56, out 1966 

46 - BIGARELLA, J J & SALAMUNI, R Nota sobre a estratificação cruzada do arenito 
Botucatu nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná Notas Preliminares 
e Estudos do Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas, Curitiba (3): 1-4, 
jun 1959 

4 7 ~ BIGARELLA, J J ; SALUMUNI, R ; MARQUES FILHO, P L Considerações sobre a 
formação Furnas Boletim Paranaense de Geografia, Curitiba (4/5):53~70, 
1961 

48 - __ Estruturas e texturas da formação Furnas e sua significação paleogeográfi
ca Boletim da Universidade Federal do Paraná, Geologia, Curitiba (18):1-114, 
jul 1966 

49 - BLOOMFIELD, K & LITHERLAND, M Resúmen de la geologia y potencial de mine
rales de! área de/ Proyecto Zona Sud Trad Gustavo Danoso Santa Cruz de la 
Sierra, Servicio Geológico de Bolivia/Misión Geológica Británica, 1979 56p 
(Proyecto de Exploración Mineral del Oriente Boliviano Proyecto Precambrico, 
fase 1 Informe, 1 J 

50 - BORTOLUZZI, C A Contribuição à geologia da região de Santa Maria, Rio Grande 
do Sul, Brasil Pesquisas, Porto Alegre, 4(1):7-86, out 1974 

51 - BRASIL Departamento Nacional da Produção Mineral Cadastramento de ocorrên
cias minerais no Estado de Mato Grosso, 19 71 Cuiabá, 1971. 12p Apresen
tado no Congresso Brasileiro de Geologia, 25, São Paulo, 1971 

52 - __ Balanço m!nero-económico, região Centro-Oeste; ano-base 1979, exercí
cio 1 980 Goiânia, 1 980 BBp 

53 - CAMPOS, D de A & CASTRO, H E F de Localidades fossiliferas da Folha SD 20 
Guaporé Rio de Janeiro, Projeto RADAMBRASIL, 1978 n p (Relatório Interno 
RADAMBRASIL, 203-Gi 

54 - CAMPOS, F V de Retrato de Mato Grosso 3 ed.rev atual São Paulo, Brasil
Oeste, 1969 223p 

55 - CARDOSO,O R F A ; DEL' ARCO, J O ; SOUZA, E P de Reconhecimento geoló
gico em parte das Folhas SD 20-Z-0, SD 2 1- Y-A e SD 21- Y-C; operação 
541/79 Goiânia, Projeto RADAMBRASIL, 1980 61p (Relatório Interno RA
DAMBRASIL, 386-GJ 

56 - CASSEOANNE, J Estudo de algumas jazidas de chumbo e zinco do centro doBra
sil Engenharia, Mineração e Metalurgia, Rio de Janeiro, 45(270):250-2, jun 
1967a 

57 - __ Estudo de algumas jazidas de chumbo e zinco do centro do Brasil (conclu
são) Engenharia, Mineração e Metalurgia, Rio de Janeiro, 46(271 ):30-6, jul 
1967b 

58 - CASTER, K E Expedição geológica em Goiás e Mato Grosso Mineração Metalur
gia, São Paulo, 12(69):126-7, juL/set 1947 

59 - CHANDRA, N N ; CASTRO JÚNIOR, P R de; ALBRECHT, K J Estudos geoflsicos 
preliminares de um depósito de galena em Mato Grosso In: CONGRESSO BRA
SILEIRO DE GEOLOGIA, 31 , Balneário de Camboriu, 1980 Anais. Balneário 
da Camboriú, Sociedade Brasjlaira de Geologi_a, 1 980 v 2, p 1103-16 

60 - COIMBRA, A M Arenitos da formação Bauru estudo de áreas-fonte São Paulo, 
Universidade, Instituto de Geociências, Departamento de Paleontologia e Estra
tigrafia, 1976 2v Dissertação de mestrado 



61 - COLEMAN, R G & DONA TO, M M Oceanic plagiogranite revisited In: BARKER, 
F, ed Trondhjemites, dacites, and re/ated rocks Amsterdam, Elsevier, 1979 
658p (Developments in Petrology, 61 p, 149-68 

62 - COLLERSON, K O & BRIDGWATER, O Metamorphic development of early ar
chean tonalitic and trondhjemitic gneisses: Saglek area, Labrador: In: BARKER, 
F, ed Trondhjemites, dacites, and re/ated rocks Amsterdam, EJsevier, 1979 
658p (Developments in Petrology, 61 p 205-73 

• 63 -COMISSÃO AMERICANA DE NOMENCLATURA ESTRATIGRÁFICA Código de 
nomenclatura estratigráfica trad Josué Camargo Mendes, 2 ed Porto Alegre, 
Universidade Federal, Centro Acadêmico dos Estudantes de Geologia, 1971 
48p 

64 - CORDANI, U G & VANDOROS, P 8asaltic rocks of the Paraná basin In: BIGA
RELLA, J J ; BERKER, R O ; PINTO, I O , ed Problems in Brazi/Gondwana Geo
logy Curitiba, Conselho Nacional de Pesquisas, 1967 344p, p 207-31 

65 - CORDANI, U G; KAWASHITA, K; THOMAZ FILHO, A Applicability of the 
rubidium-strontium method to shales and related rocks In: AMERICAN ASSO
CIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS Contributions to the geologic time 
scale Chicago, 1978 (Studies in Geology, 61 p 93-117 

66 - CORDANI, U G; SARTORI, P L P; KAWASHITA, K Geoqulmica dos isótopos de 
estrôncio e a evolução da atividade vulcânica na bacia do Paraná {sul do Brasil) 
durante o cretáceo Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, 
52141:811-8, 1980 

67 - CORDANI, U G et alii Evolução tectônica da Amazônia com base nos dados geo
cronológicos In: CONGRESSO GEOLÓGICO CHILENO, 2 , Arica, Chile, 1979 
Actas Arica, 1979 v 4, p 137-48 

68 - CORRÊA, J A & COUTO, E A do Projeto aluviões diamantíferos de Mato Grosso; 
relatório final Goiania, DNPM/CPRM, 1972 2v (Relatório do Arquivo Técnico 
da DGM, 19401 

69 - CORRÊA, J A et alii Projeto Bodoquena; relatório final Goiânia, DNPMICPRM, 
1976 8v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 25731 v 1 

70 - CORREIA FILHO, F das C L et alii Projeto ouro no Centro-Oeste brasileiro; relató
rio da etapa I - Levantamento bibliográfico Goiânia, DNPMISUDECO/CPRM, 
1980 v 1 

71 - COSTA, S A de G et alii Projeto serra do Roncador; reconhecimento geológico, 
relatório final Goiânia, DNPM/CPRM, 1975 4v (Relatório do Arquivo Técnico 
da DGM, 23721 

72 - CUNHA, 8 C C da et alii Geologia In: BRASIL, Ministério das Minas e Energia 
Secretaria-Geral Projeto RADAMBRASIL Folha SC 22 Tocantins Rio de Ja
neiro, 1981 (Levantamento de Recursos Naturais, 22) 

73 - CUNHA, J da Cobre do Jauru e lagoas alcalinas do Pantanal (Mato Grosso) Bole
tim do Laboratório da Produção Mineral, Rio de Janeiro (6):1-43, 1943 

74 - DAEMON, R & QUADROS, L P de Bioestratigrafia e palinologia do paleozóico 
superior do sudeste da bacia do Paraná Ponta Grossa, PETROBRÁS-DESUL, 
1969 85p (Relatório Técnico Interno, 3841 

75 - DARDENNE, M A Relatório da viagem ao Mato Grosso Goiânia, Projeto RADAM
BRASIL, 1980 7p (Relatório Interno AADAMBRASIL, 377-GI 

76 - DAVINO, A Determinações de espessuras dos sedimentos do pantanal mato
grossense por: sondagens elétricas Anais dá Academia Brasileira de Ciências, 
Rio de Janeiro, 40(31:327-30, set 1968 

77 - DEL' ARCO, J O & BARROS, A M Reconhecimento geológico na região limltrofe 
das Folhas Cuiabá e Corumbá do Corte Cartográfico lntefnacional (área com
preendida entre os paralelos 15° e 17°5 e os meridianos 54 o e 60°WJ; opera
ção 428177 Goiânia, Projeto RADAMBRASIL, 1978 25p (Relatório Interno 
RADAMBRASIL, 1 71-GI 

78- DEL' ARCO, J O et alii Geologia In: BRASIL Ministério das Minas e Energia 
Secretaria-Geral Projeto RADAMBRASIL Folha SE 21 Corumbá e parte da Fo
lha SE 20 Rio de Janeiro, 1982 (Levantamento de Recursos Naturais, 27) 

79 - DERBY, O A Geologia da região diamantffera da Provinda do Paraná no Brasil Ar
chivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro (3):89-98, 1878 

80 - __ Nota sobre a geologia e paleontologia do Mato Grosso Afchivos do Museu 
Nacional, Rio de Janeiro 191:59-88, 1895 

81 - DRAGO, V A et alii Geologia In: BRASIL Ministério das Minas e Energia 
Secretaria-Geral Projeto RADAMBRASIL Folha SD 22 Goiás Rio de Janeiro, 
1981 (Levantamento de Recursos Naturais, 25) 

82 - ERICHSEN, A I & LÓFGREN, A Geologia de Goiaz a Cuiabá Boletim da Divisão de 
Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro (102):1-40, 1940 

83 - EVANS, J W The geology of Mato Grosso Ouarterly Journal of the Geological 
Society of London, 50(21:85-1 04, 1894 

84 - FARIA, A de et alii Projeto Piranhas; relatório final BrasHia, DNPMIFUB, 1975 
143p (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 24621 

85 - FARJALLAT, J E S Diamictitos neopa/eozóicos e sedimentos associados do sul 
do Mato Grosso Boletim da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro 
12501:1-52, 1970 

86 - FIGUEIREDO, A J de A et alii Projeto alto Guaporé; relatório final Goiânia, 
DNPMICPRM, 1974 11 v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 23231 

87 - FlORI, A P Estratigrafia do grupo Tubarão (formação Aquidauana) na região su
doeste do Estado de Minas Gerais São Paulo, Universidade, Instituto de Geo
ciências, 1977, 86p Tese de mestrado 

88 - FOLK, R L Praticai petrographic classification of limestones Bulletin o f the Ameri
can Association of Petroleum Geologists, Tulsa, 4311}:1-38, ian 1959 

89 - FRAGOMENI, P R P Controle tectônico da província quimberHtica de Paranatinga 
Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo Centro-Oeste, 
Goiânia (51:3-10, ago 1976 

90 - FROTA, J S da G Minas de ouro do alto-Paraguai, Mato Grosso Mineração Meta
lurgia, Rio de Janeiro, 6(331:115-7, jul 1942a 

91 Ouro do Guaporé, Mato Grosso Mineração Metalurgia, Rio de Janeiro, 
61341:177-81, set 1942b 

92 - GHIGNONE, J I Aspectos de geologia do Brasil Salvador, PETRDBRÁS-SEN, 
1975 25p 

9 3 - __ Relatório da operação ou missão s/n v, de integração das Folhas SD 21 e 
SD 22 Salvador, Projeto RADAMBRASIL, 1980 4p !Relatório Interno RA
DAMBRASIL, 314-GI 

94 - GOMES, R P Projeto Araras; reconhecimento geológico/geoqufmico na serra das 
Araras, Estado de Mato Grosso Goiânia, DOCEGEO, 1979 27p 

95- GONÇALVES, A & SCHNEIDER, R L Geologia de semi-detalhe da região de San
gradoUro, Batovi- Tesouro e Guiratinga-Mato Grosso Ponta Grossa; 
PETROBRÁS-DESUL, 1968 35p (Relatório Técnico Interno, 3701 

96 - __ Geologia do centro-leste de Mato Grosso Ponta Grossa, PETROBRÁS
DESUL, 1970 43p (Relatório Técnico Interno, 3941 

97 - GORDON JUNIOR, M Classification of the Gondwanic rocks of Paraná, Santa Ca
tarina, and Rio Grande do Sul Notas Preliminares e Estudos da Divisão de Geo
logia e Mineralogia, Rio de Janeiro (38a): 1-19, 194 7 

98 -.. GUIMARÃES, D O arenito Parecis e sua posição cronogeológica: Notas Prelimina
res e Estudos da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro ( 1 50): 1-12, 
1971 

99 - GUIMARÃES, G & ALMEIDA, L F G de Projeto Cuiabá; uma nota explicativa 
Cuiabá, DNPM, 1 969 13p (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 7141 

GEOLOGIA/1 71 



100 - __ Projeto Cuiabá; relatório final Cuiabá, DNPM, 1972 (Relatório do Arquivo 
Técnico da DGM, 1872) 

101 - GUIMARÃES, G & SCHOBBENHAUS FILHO, C Relatório de viagem /Manaus
Porto Velho-Cuiabá) Brasilia, DNPM, 1976 24p (Relatório do Arquivo Técni
co da DGM, 261 Oi 

102 - GUIMARÃES, G ; GLASER, I ; MARQUES, V J SObre à ocorrência de rochas alca
linas na região de lporá, Goiás Mineração Metalurgia, Rio de Janeiro, 
48(2831:11-5, jul 1968 

103 - HASUI, Y & ALMEIDA, F F M de Geocronologia do Centro-Oeste brasileiro Bo
letim da Sociedade Brasileira de Geologia, São Paulo, 19(1 ):5-26, set 1970 

104 - HENNIES, W T Geologia do centro-norte mato-grossense São Paulo, Universida
de, Esco~a Politécnica, 1966 65p Tese de doutoramento em Engenharia 

105 - KAWASHITA, K O método Rb!Sr em rochas sedimentares; aplicação para as ba
cias do Paraná e Amazonas São Paulo, Universidade, Instituto de Geociências, 
1972 111 p Tese de doutoramento 

106 - KRAUSKOPF, K B Introdução il geoqulmica Trad Michal Lando e Paulo S C Bo
gus São Paulo, Ed da Univ São Paulo/Pollgono, 1972 v 2 

107 - KRONEA, A The precambrian geotectonic evolution of Africa: plate accretion ver
sus plate destruction Precambrian Research, Amsterdam, 4:163-213, 1977 

108 - LANGE, F W & PETA I, S The devonian of the Paraná basin Boletim Paranaense 
de Geociências, Curitiba (21/22):5-55, 1967 

109 - LASA-ENGENHARIA E PROSPECÇÕES S A , Rio de Janeiro Levantamento foto
geológico e geoqulmico do centro-oeste de Mato Grosso, vale do rio Jauru e ad
jacências Rio de Janeiro, DNPM, 1968a 77p (Relatório do Arquivo Técnico 
da OGM, 1531 

11 O - __ Prospecções geoqufmica e geoffsica, no Município de Cáceres, no Estado 
de Mato Grosso Rio de Janeirà, 1968b 7p 

111 Projeto Rondonópolis; levantamento aerogeoffsico, gama espectometria ~ 
magnetometria, relatório final-parte sul Rio de Janeiro, NUCLEBRÁS, 1977 
52p 

112 - LEAL, J W L et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção 
Mineral Projeto RADAMBRASIL Folha SC 20 Porto Velho Rio de Janeiro, 
1978. 668p (Levantamento dos Recursos Naturais, 16) p 17-184 

113 - LEINZ, V Contribuição à geologia dos derrames basálticos no Sul do Brasil São 
Paulo, Universidade, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1949 61 p Te
se 

114 - LEINZ, V et alii SObre o comportamento espacial do trapp basáltico da bacia do 
Paraná Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia, São Paulo, 15(4):79-91, 
dez 1966 

11 5 - LE MAITRE, A W A new approach to the classification of igneous rocks using the 
basalt-andesite-dacite-rhyolite SUite as an example Contribuitions to Minera
logy and Petrology, Heidelberg, 56(2): 191-203, 1976 

116 - LEME, A B P Mineralogia e geologia Rio de Janeiro, Pap L Macedo, 1911 23p 
(Brasil Com missão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao 
Amazonas, annexo 5, publ 18) 

117 - LIMA, M I C de et alji Relatório de viagem integrada a Rond6nia e BR-364 de Por
to Velho a Cuiabá Belém, Projeto RADAMBRASIL, 1977 1 Op (Relatório Inter
no RADAMBRASIL, 141-GJ 

118 - LISBOA, M A A Oeste de São Paulo, sul de Matto-Grosso; geologia, industria mi
neral, clima, vegetação, solo agrfcola, indústria pastoril Aio de Janeiro, Typ do 
Jornal do Commercio, 1909 172p 

119 - LOCZI, L de Evolução paleogeográfica e geotectOnica da bacia Gonduânica do 
Paraná e do seu embasamento Boletim da Divisão de Geologia e Mineralogia, 
Rio de Janeiro (234):1-71, 1966 

1 72/GEOLOGIA 

120 - LOCZI, L & LADEIRA, E A Geologia estrutural e introdução à geotectónica São 
Paulo, E Blücher; Aio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien
tffico e Tecnológico, 1976 528p 

121 - LOGUERCIO, S O C & ORLANDI FILHO, V O Interpretação de imagens de ERTS-
1 na região centro-sul de Mato Grosso (Geossinclíneo Paraguai-Araguaia) In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28 , Porto Alegre, 1974 Anais 
Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Geologia, 1974 v 4, p 321-38 

122 - LUDWIG, G & RAMOS, A N Estudo faciológico das formações lapó, Furnas e 
Ponta Grossa do paleozóico inferior da bacia do Paraná, Brasil Ponta Grossa, 
PETROBRÁS-DEBSP, 1965 1 Op (Relatório Técnico Interno, 2921 

123 - LUZ, J da S et alii Projeto província Serrana; relatório final Goiênia 
DNPM/CPRM, 1978, 8v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2750) v 1 

124 - __ Projeto Coxipó; relatório final- Fase I Goiânia, DNPM/CPRM, 1980a 5v 
(Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 29761 v 1 

125 - __ Projeto Coxipó; relatório final - Fase li, fotointerpretação Goiânia, 
DNPM/CPRM, 1980b 1 v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 29751 

126 - MAACK, A Breves notfcias sobre a geologia dos estados do Paraná e Santa Cata
rina Arquivos de Biologia e Tecnologia, Curitiba, 2:64-154, 194 7 

127 - __ Vestígios pré-devonianos de glaciação e a seqliência de camadas devonia
nas no Estado do Paraná Arquivos de Biologia e Tecnologia, Curitiba, 5/6; 197-
230, 1950/1 

128 - MCDOUGALL, I & RUEGG, NR Potassium-argon dates of the serra Geral forma
tion o f South America Geochimica et Cosmochimica Àcta, London, 30:191-5, 
1966 

129 - MACIEL, P Tilito Cambriano (7) no Estado de Mato Grosso Boletim da Sociedade 
Brasileira de Geologia, São Paulo, 8(1):31-9, 1959 

130 - MCGREGOA, V A Archean gray gneisses and the origin of the continental crust: 
evidence the Godthas region, west Greenland In: BARKER, F , ed Trondhjemi
tes, dacites, and related rocks Amsterdam, Elsevier, 1979 658p (Develop
ments in Petrology, 61 p 169-204 

131 - MALPAS, J Two contrasting trondhjemite associations from transported ophioli
tes is western Newfoundland: initial report In: BAAKEA, F, ed Trondhjemites, 
dacites, and related rocks Amsterdam, Elsevier, 1979 658p (Developments 
in Petrology, 6) p 465-87 

132 - MEDEIROS, R A ; SCHALLER, H ; FRIEDMAN, G M Fácies sedimentares; análise 
e critérios para o reconhecimento de ambientes deposicionais Trad Carlos 
Walter Marinho Campos Rio de Janeiro, PETROBRÁS-CENPES, 1971 123p 
(Ciência-Técnica-Petróleo Seção: Exploração de Petróleo, 5) 

133 - MEHNEAT, K R Migmatitos e a origem das rochas granlticas Trad Emiliano Cor
nélio de Souza e Adalton Oliveira Martins Rio de Janeiro, CPRM/Divisão de 
Pesquisa Pedológica, 1971 134p 

134 - MELFI. A J Potassium-argon ages for cores samples of basaltic rocks from sou
thern Brazil Geochimica et Cosmochimica Acta, London, 31:1079-89, 1967 

135 - MELO, S C & COSTA, J L G Diamante no Centro Oeste Goiânia, DNPM, 1975 
n P 

136 - MENDES, J C Tabuleiros de arenito mesozóico a nordeste de Cuiabá (Mato Gros
so) Boletim Paulista de Geografia, São Paulo (13):46-53, mar 1953 

137 - MENDES, J C & PETRI, S Geologia do Brasil Rio de Janeiro, Instituto Nacional do 
Livro, 1971 207p (Enciclopédia Brasileira, Biblioteca Universitãria, Geociên
cias, Geologia, 9) 

138 - MINIOLI, B ; PONÇANO, W L ; OLIVEIRA, S N B de Extensão geográfica do vul
canismo basáltico do Brasil meridional Anais da Academia Brasileira de Ciên
cias, Rio de Janeiro, 43(2):433-7, 1971 

139 - MIYASHIRO, A Metamorphism and metamorphic belts London, G Allen & Un
win, 1975 492p 



140 - MONACO, O A et alii Carta geológica do Brasil ao milionésimo; folha Asunción 
(SG-21) e folha Curitiba (SG-221 Brasllia, DNPM, 1974 83p 

141 - MONTALVÃO, R M G de Notas sobre o reconhecimento geológico nas Folhas 
SD 21 Cuiabá e SE 21 Corumbá ao longo das estradas BR-364, MT- 104, MT-
123, BR-174, MT-130 e BR-070; operação 428/77 (parte) Goiânia, Projeto 
RADAMBRASIL, 1977 6p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 170-G) 

142 - __ Operação 592/80-DIGEO/BAGOI; relatório de viagem Goiânia, Projeto 
RADAMBRASIL, 1980 9p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 452-GI 

143 - MONTALVÃO, R M G de & BEZERRA, P E L Geologia e tectônica da plataforma 
(craton) amazônica (parte da Amazônia legal brasileira) Revista Brasileira de 
Geociências, São Paulo, 10(11:1-27, mar 1980 

144- MONTALVÃO, R M G de et alii Granitos pós-cinemáticos das Fohas SB 20 Pu
rus, SC 20 Porto Velho e SC 21 Juruena (plataforma amazônica) Boletim In
formativo da Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo Centro-oeste, Goiânia 
(9):73-147, mar 1979 

145 - MOORHOUSE, W W The study of rocks in thin section New York, Harper & Row; 
Tokyo, J Weatherhill, 1959 514p 

146 - MORAES, L J de Cobre em Mato Grosso Engenharia, Mineração e Metalurgia, 
Rio de Janeiro, 27(1601;205-6, abr 1958, 

14 7 - MORAES, R A V de Projeto cabeceiras do rio Guaporé; levantamentos aeroga
maespectrométrico e aeromagnetométrico, Estado de Mato Grosso relatório fi
nal s 1 , DNPM/C~RM/PROSPEC, 1978 93p (Relatório do Arquivo Técnico 
da DGM, 28071 

148 - MORENO, L A & MENDOZA, V Petroquímica de rocas granfticas del alto Supano 
de Guayana Venezolana In: CONFERÊNCIA GEOLÓLICA INTERGUIANAS, 1 O, 
Belém, 1975 Anais Belém, Departamento Nacional da Produção Mineral, 
1975 851 p' p 430-52 

149 - MOURA, P de Reconhecimentos geológicos no vale do Tapajós Boletim do Ser
viço Geológico e Mineralógico, Rio de Janeiro (67):1-49, 1932 

150 - __ Bacia do alto Paraguai Revista Brasi1eira de Geografia, Rio de Janeiro, 
5(11:3-38, jan /mar 1943 

151 - MUHLMANN, H et alii Revisão estratigráfica da bacia do Paraná Ponta Grossa, 
PETROBRÁS-DESUL, 1974 186p (Relatório Técnico Interno, 4441 

1 52 - NICOLLET, C; LEYRELOUP, A; DUPUY, C Petrogenesis of high pressure trondh
jemitic layers in eclogites and amphibolites from southern Massif Central, Fran._ 
ce In: BARKER, F ; ed Trondhjemites, dacites, and related rocks Amsterdam, 
Elsevier, 197g 658p (Development in Petrology, 6) p 435-63 

153 - NOGUEIRA, V L et a\ii Projeto Bonito-Aquidauana; relatório final Goiânia, 
DNPM/CPRM, 1978 14v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 27441 v 1 

154 - NORTHFLEET, A A; MEDEIROS, R A ; MUHLMANN, H Reavaliação dos dados 
geológicos da bacia do Paraná Boletim Técnico da PETROBRÁS, Rio de Janei
ro, 12(3):291-346, jul/set 1969 

155 - OLIVA, L A Ocorrências minerais na Folha Cuiabá (SD 21 ); relatório de viagem 
Goiânia, DNPM, 197 4 18p 

156 - OLIVA, L A et alii Carta geológica do Brasil ao milionésimo; folha Cuiabá 
(SD 21) Brasllia, DNPM, 1979 Esc 1:1 000 000 

157 - OLIVATTI, O Contribuição à geologia da faixa orogênica Paraguai-Araguaia In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 29 , Ouro Preto, 1976 Resumo 
dos trabalhos Ouro Preto, Sociedade Brasileira de Geologia, 1976 437p , 
p 12-3 

158 - OLIVATTI, O & MARQUES, V J Projeto Águas Quentes; relatório final Goiânia, 
CODEMAT/CPRM, 1972 47p • 

159 - OLIVATTI, O & RIBEIRO FILHO, W Revisão da geologia do centro-norte de Mato 
Grosso; projetos centro~oeste de Mato Grosso, alto Guaporé e serra Azul Goiê
nia, DNPM/CPRM, 1976 51 p 

160 - OLIVEIRA, A I de & LEONARDOS, O H Geologia do Brasil 2 ed rev atual Rio de 
Janeiro, Serviço de Informação Agrlcola, 1943 813p (Sér Didática, 21 

161 -OLIVEIRA, A 1 de & MOURA, P de Geologia da região de Corumbá e minérios de 
manganês e ferro do Urucum, Mato Grosso Boletim da Divisão de Fomento da 
Produção Mineral, Rio de Janeiro (621: 13-29, 1944 

162 - OLIVEIRA, E P de O terreno devoniano do sul do Brasil Annaes da Escola de Mi
nas, Ouro Preto (14):31-9, 1912 

163 - __ Geologia; reconhecimento geolóq•, ':o noroeste de Mato Grosso, Expedi
ção Scientifica Roosevelt-Rondon Rio,· • Janeiro, 191 5, 82p (Brasil Commis
são de Linhas Telegraphicas e Estratégll as de Matto Grosso ao Amazonas, an
nexo 1, publ 50) 

164 - __ Geologia 1 Estudos feitos sobre amostras de rochas colhidas no sertão 
de Matto-Grosso 2 Monographia sobre o gesso {geologia econômica) ocorrên
cias, explorações e usos Rio de Janeiro, Pap Macedo, 1915/8 59p (Brasil 
Commissão de Linhas Telegraphicas Estratégicas de Matto-Grosso ao Amazo
nas, annexo 5, publ 59} 

165 - __ Geologia do Estado do Paraná, Brasil Boletim do Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio, Rio de Janeiro, 5(11:67-143, 1916 

166 - __ Geologia e recursos mineraes do Estado do Paraná Monographias do Ser
viço Geológico e Mineralógico, Rio de Janeiro {6):1-169, 1927 

16 7 - __ Geologia histórica do Brasil Rio de Janeiro, Serviço Geológico e Mineraló
gico, 1 930 7p 

168 - __ Madeiras petrificadas do planalto dos Parecis Natas Preliminares e Estu
dos do Serviço Geológico e Mineralógico, Rio de Janeiro (3):2-14, set 1936 

169 - OLIVEIRA, M A.M de Reconhecimento geológico expedito na região do alto Para
guai Ponta Grossa, PETROBRÁS-DEBSP, 1964a 26p (Relatório Técnico In
terno, 2661 

170 - __ Reconhecimento geológico na região noroeste da bacia sedimentar do Pa
raná Ponta Grossa, PETROBRÁS-DEBSP, 1964b 4 7p (Relatório Técnico In
terno, 20251 

171 - OLIVEIRA, M A M de & MUHLMANN, H Geologia de semi-detalhe da região de 
Mutum, Jaciara, São Vicente e Chapada dos Guimarães Ponta Grossa, 
PETROBRÁS-DEBSP, 1965 62p (Relatório Técnico Interno, 3001 

1 7 2 - __ Observations on the geology o f chapada Guimarães, Mato Grosso Ponta 
Grossa, PETROBRÁS, 1967 (Relatório Técnico Interno, 3621 

173 - PADILHA, A V et alii Projeto centro-oeste de Mato Grosso; relatório final Goiâ
nia, DNPM/CPRM, 1974 5v (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2220) 
v 1-4 

174- PAYNE, J G & STRONG, DF Origin of lhe twillingate trondhjemite, north-central 
Newfoundland: partial melting in the roots of an island are In: BARKER, F , ed 
Trondhjemites, dacites, and related rocks Amsterdam, Elsevier, 1979 658p 
(Developments in Petrology, 61 p 489-516 

175- PESSOA, M R et alii Projeto Jamanxim; relatório final Manaus, DNPM/CPRM, 
19/ I 8v in 11 (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 26331 v 1-A 

176 - PETRI, S & FULFARO, V J SObre a geologia da área balizada pelas cidades de 
Barra do Garças e Guiratinga, Mato Grosso e Jatai e Amarinópolis, Goiás Bole
tim da Sociedade Brasileira de Geologia, São Paulo, 15(3):59-80, out 1966 

177 - PETTIJOHN, F J Rocas sedimentares Trad Juan Turner 2 ed Buenos Aires, Ed 
Universitaria, 1970 731 p (Manuales de EudebaiCiencias Naturales) 

178 - PIMENTA, O N dos S & SOUZA, E P de Operação 458178; relatório interno 
Goiânia, Projeto RADAMBRASIL, 1978 22p (Relatório Interno RADAMBRA
SIL, 447-GI 

179 - PINTO FILHO, F P et alii Projeto sudeste de Rondónia; relatório final Porto Velho, 
DNPM/CPRM, 1977 1 Ov (Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 26651 v 1 

GEOLOGIA/1 73 



180 - REGO, L F de M As estructuras antigas do Brasil Annaes da Escola de Minas, 
Ouro Preto 122):27-85, 1931 

181 - RIBEIRO FILHO, E Prospecção geobotânica de urânio e geologia a nordeste de 
Cuiabá, Mato Grosso Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia, São Paulo, 
1 012)·63-72, nov 1961 

18 2 - RIBEIRO FILHO, W et ali i Projeto serra Azul; relatório final Goiânia, 
DNPMICPRM, 1975 4v !Relatório do Arquivo Técnico da DGM, 2407) v 1 

183- RIVETTI, M & CARDOSO, O R F A Folhas SD 21, SD 20, SE 21, Sub-Base Fa
zend? Furnas do Sararé; operação de helicóptero, relatório interno de viagem 
Goiânia, Projeto RADAMBRASIL, 1978, 73p !Relatório lntenoo RADAMBRA
SIL, 401-GI 

1 04 - ROUTHIER, P Les gisements métalliféres; geologia et principes de recherche Pa
ris, Masson, 1 963 2v 

185 - ROXO, M G de O Notas geológicas sobre a chapada de Matto Grosso Notas Pre
liminares e Estudos do Serviço Geológico e Mineralógico, Rio de Janeiro 
115):4-7, set 1937 

186 - SALAMUNI, R & BIGARELLA, J J The pre-Gondwana basement In: BIGARELLA, 
J J ; BECKER, R D ; PINTO, I D , ed Problems in brazilian Gondwana geology 
Curitiba, Conselho Nacional de Pesquisa/Univ Federal do Rio Grande do 
Sui/Univ Federal do Paraná/Comissão da Carta Geológica do Paraná, 1967 
344p' p 207-31 

187 - SANTOS, O B dos et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produ
ção Mineral Projeto RADAM Folha SB 21 Tapajós Rio de Janeiro, 1975 
418p (Levantamento de Recurs?s Naturais, 7) p 13-116 

188- SANTOS, R O B dos & FREITAS, P R de S Reconhecimento geológico preliminar 
do extremo norte da bacia do Paraná; folhas SD 22-Y-C, Y-0, SD 21-Z-D e 
Z-C Florianópolis, Projeto RADAMBRASIL, 1979 25p !Relatório Interno RA
DAMBRASIL, 358-G) 

189 - SANTOS, R O 8 dos et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Pro
dução Mineral Projeto RADAMBRASIL Folha SD 20 Guaporé Rio de Janeiro, 
1979 (levantamento dos Recursos Naturais, 19) 

190 - SCHNEIDER, R L et ali i Revisão estratigráfica da bacia do Paraná In: CONGRES
SO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28 , Porto Alegre, 1974 Anais Porto Alegre, 
Sociedade Brasileira de Geologia, 1974 v 1, p 41-65 

191 - SCHOBBENHAUS FILHO, C & OLIVA, L A Carta geológica do Brasil ao milionési
mo; folha Corumbá (SE 21 I Brasília, DNPM, 1979 Esc 1:1 000 000 

192 - SCHOBBENHAUS FILHO, C et alii Carta geológica do Brasil ao milionésimo; folha 
Goiânia (SE 22) Brasllia, DNPM, 1975a 87p 

193- __ Carta geológica do Brasil ao milionésimo; folha Goiás (SD 22) Brasilia, 
DNPM, 1975b 114p 

194 - SCORZA, E P Geologia de Diamantino, Estado de Mato Grosso Notas Prelimina
res e Estudos da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro ( 113): 1-1 O, 
1960 

195 -SILVA, G G da et alii Geologia m: unASIL Departamento Nacional da Produção 
Mineral Projeto RADAM Folha 58 22 Araguaia e parte da Folha SC 22 Tocan
tins Rio de Janeiro 1974 (Levantamento de Recursos Naturais, 4) 

196 - SILVA, G.H et alii Geologia In: BRASIL Departamento Nacional da Produção Mi
neral Projeto RADAMBRASIL Folha SC 21 Juruena Rio de Janeiro, 1 980 
(Levantamento de Recursos Naturais, 20) 

197 - SMITH, N O The braided stream depositional environment; comparison of the pia
te river with some silurian clastic rocks, north-central appalachians Geological 
Society of America Bulletin, Boulder, 811101:2993-3013, Oct 1970 

198 - SOARES, P C Divisão estratigráfica do mesozóico no Estado de São Paulo Revis
ta Brasileira de Geociências, São Paulo, 5(4):229-51, dez 1975 

174/GEOLOGIA 

199 - SOARES, PC ; LANDIN, P M B ; FULFARO, V J Tectonic cicies and sedimentary 
sequences in Brazilian intracratonic basins Geo/ogical Society of America Bul
letin, Boulder, 89121:181-91, feb 1978 

200 - SOARES, P C et alii Ensaio de caracterização estratigréfica do cretáceo no Esta
do de São Paulo: grupo Bauru Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, 
10131:177-85, set 1980 

201 - SOHL, N F Stratigraphic comission; note 45 - application for amendment con
cerning terminology for igneous and high-grade metamorphic rocks American 
Association of Petroleum Geologists Bulletin, Tulsa, 61121:248-52, feb 1977 

202 - SOUZA, E P de & HILDRED, P R Contribuição ao estudo da geologia do grupo 
Aguapel, oeste de Mato Grosso In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
31 , Balneário de Camboriú, 1980 Anais Balneário de Camboriú, Sociedade 
Brasileira de Geologia, 1980 v 2, p 813-20 

203 - SUSZCZYNSKI, E F La géologie et la tectonique de la plateforme amazonienne 
Geologische Rundschau, Stuttgart, 59131:1232-3, 1970 

204 - TAKANOHASHI. J T Ocorrl!ncias minerais da Folha Cuiabá ISO 211; relatório de 
viagem Goiânia, DNPM, 1974 12p 

205 - TASSINARI, C C G Comentários preliminares sobre a geocronologia da Folha 
SD 21 Cuiabá São Paulo, Projeto RADAMBRASIL, 1980 9p (Relatório Inter
no RADAMBRASIL, 293-GI 

206 - Comentários sobre a geocronologia da Folha SD 21 Cuiabá Goiânia, Pro-
jeto RADAMBRASIL, 1981 1 v (Relatório Interno RADAMBRASIL, 446-Gi 

207 - TASSINARI, C C G & TEIXEIRA, W Estudo geocronológico e estratigráfico das 
rochas pré-cambrianas da Folha SC 21 Juruena Salvador, Projeto RADAM~ 
BRASIL, 1978 n p (Relatório Interno RADAMBRASIL, 168-Gi 

208 - TEIXEIRA, W Significação tect6nica do magmatismo anorogênico básico e alcali
no na região Amaz6nica São Paulo, Universidade, Instituto de Geociências, 
1978 99p Tese de mestrado 

209 - __ Folhas aó milionésimo SH 22-Porto Alegre, SH 21-Uruguaiana, SI 22 La
goa Mirim; considerações preliminares a respeito do quadro geocronológico 
existente São Paulo, Projeto RADAMBRASIL, 1980 21 p (Relatório Interno 
RADAMBRASIL, 380-GI 

21 O - TEIXEIRA, W & TASSINARI, C C G Estudo geocronológico Rb/Sr e K/Ar da Fo
lha SC 20 Porto Velho Belém, Projeto RADAMBRASIL, 1977 34p (Relatório 
Interno RADAMBRASIL, 127-G) 

211 - TORQUA TO, J R Geologia do sudeste de Moçamedes e suas relações com a evo
lução tect6nica de Angola São Paulo, Universidade, Instituto de Geociências, 
1974 243p Tese de doutoramento 

212 - TURNER, F J & VERHOOGEN, J lgneous and metamorphic petrology 2 ed New 
York, McGraw-Hill, 1960 694p (lnternational Series in the Earth Sciences) 

213 - VIEIRA, A J Estratigrafia e estrutura da região de Rondonópolis, MT Ponta Gros
sa, PETROBRÁS, 1965a 8p (Relatório Técnico Interno, 302) 

214 - Geologia do centro-oeste de Mato Grosso Ponta Grossa, PETROBRAS-
DEBSP, 1965b 79p (Relatório Técnico Interno, 3031 

21 5 - Geologia de semi-detalhe da parte central do sudoeste de Goiás Ponta 
Grossa, PETROBRAS-DESUL, 1968 45p !Relatório Técnico Interno, 3791 

216 - WERNICK, E Sistemática das rochas magmáticas Rio Claro, SP, Centro de Estu
dos Geológicos, s d 1 94p 

217 - WHITE, I C Relatório final da Commissão de Estudos das Minas de Carvão de Pe
dra do Brasil Rio de Janeiro, lmpr Nacional, 1908 607p , p 1-300 

21 8 - WHITE, M G & NAGELL, R H Lead and zinc resources o f Brazil s 1 , CPRMIU S 
Geological Survey, 1974 40p 



219 - WILLIAMS, H; TURNER, F J; GILBERT, C M Petrografia; uma introdução ao es
tudo das rochas em seções delgadas Trad Ruy Ribeiro Franco São Paulo, Ed 
da Univ São Paulo/Polfgono, 1970 445p 

220 - WILSON, J L Carbonate facies in geologic history New York, Springer-Verlag, 
1975 471p 

221 - WINKLER, H G F Petrogêneses das rochas metamórficas Trad Carlos Burger Ju
nior São Paulo, E Blücher; Porto Alegre, Universidade Federal, 1977 254p 

222 - WRIGHT, J B A simple alkalinity ratio and its applications to the question of non
orogenic genesis Geologica/ Magazine, London, 1 06(4) 370-84, 1969 

GEOLOGIA/175 



ESTAMPA I I 

A ~1tgmatolos1Complexo Xt"!JUI Es:rulura migmaUiica lopos tJObrlldo a ocall\llda, suuada na rodovoa OSiodual MT 175 cn 
ueCochoc!~rnha e Res.,rvado Cabaça! rolha SO 21 ·Y·O Oulubro/79 

B Anl•bolltns CComploxo XinguJ Anttbohtos dobrados com o•pec•o de m•gmn fl1os locol.n,dna. no hJtando Rnneho Gt~tndo 
Folha SD 21 Y C Otnubro/19 

GEOLOGIA/177 



ESTAMPA 1 11 

1 78/ GEOLOGIA 

A - Leucossoma gronittco CComplexo Xingu} Apresentando iotetcrescimettto gráfico. lot;ali:tado na rodovia estadual M'f· 
381). próximo de .Jauru Folha 50 2 1· Y·C Outubn)/79 

B - Se na do Aguapel (Grupo Aguapo1) v•sta panoràm;ca das Formações FOJt\lnêl. Vale da Promissão e Mono Cdstalino f o 
lhaSO 21·Y·C Julho/76 



A - Serra do Aguaper (Grupo Aguapcil Mctaconglumerado pertencente à Formaç~o Fortuna Folha SO 21-Y-C Julho/78 

B - Serra do Aguapel fGrupo Aguapen Merarenito com estratificação cruzada tipo tabular 'Formação Fortuna) Folha 
SD 21 -Y·C Julho/78 

ESTAMPA 1 111 

GEOLOGIA/179 



ESTAMPA 1 IV 

1 80/GEOLOGIA 

A - Oiabâsios e gabros C Grupo Rio Branco~ Fazenda Pau d' Alho Folha SO 21 Y 8 SetemhtO 80 

8 - Vulcânicas écldas !Grupo Rio Branco) Afloramento de riodacito na fat enda Terra Santa Folha 50.21 -Y-8 
Setembro/80 



A - Gtanodiorl to com xcnOiitos de gnaissc (Surte: Intrusiva Guapé) A noroeste da Reserva do Cul•~o:tçul. no sopó da escarpa da 
Chapada dos Parecls Folhu SO 21·Y·O Outub•o/79 

B - Brechas intraformac•ona•s lGrupo Cuiab.a) Nos calc:.rios o dolomitos de Gu•a Fo1ha SO 21 ·Z·C Novcmbro/80 

ESTAMPA I V 

GEOLOGIA/ 181 



ESTAMPA 1 VI 

1 82/GEOLOGIA 

A - Atbeh&o Fotquilha (Grupo Cwabât ReJação entre cfivagcm ardosiana St N35 • E", 50°SE (caneta) o o acnrname•,to origl· 
na1da rochaSoN45" E. 42 ° NO FolhaSD 2 1-Z·C Novombro/80 

B - Oobramantos om chcvron !Grupo Cuiaba) Rodovia estadual MT-130, pr<»ímo do PnronntíngH Folha SO 21 Z·B 
Novembro/80 



A - rmto conglomerático, fOIOfnlcrogtdfia (Grupo Cuial.JtJ} Textura btastocl.astica. t;IIVU{IOOI ardos•ana em domh1io Grãos dt! 
quar110 tens•onados segundo 5 1 e dotJrados $êgundo S 2 Notam4 se sombrn de pressüo o teKtura de equitibrlo Operação 

4 034/EG 84; rOdovia estadual MT-305, rio Coxipó do Ouro Folha SO 21·Z·C Novcrnbro/80 

B - Ou&ctzito catocrosado. fotomictogtafia (Grupo Cuiabé} O quamo mostra~so bastant& catt'Ciosodo, rocri$tatllado e esh· 
rodo segundo S1 e dobrado segundo s2 Wnk bandsl Operação 4 034/EG-75 Rodovia estadual MT-351 Dorda da Bac10 do 

Paraná, no limite sul da Folha SO 21 ·Z-A Novembro/80 

ESTAMPA 1 VIl 

GEOLOGIA/1 83 



ESTAMPA 1 VIII 

1 84/GEOLOGIA 

A - Zon3 etc trans;ção enfie os nronicos da Formação Oauxr e os paroconglomcrados da Fotm.'\ç4oMotuu.fa (Grupo AUo Para 
guull ROdovia estadual MT-246, extremidade norte da Braquisslnclinol das Araras Folha SD 21 -7-C Novcmbro/80 

8 - C11tc6rio (Formação Arares) Rio Sepotuba a jusame da lot cjO uo Formoso Calcilrlo flnumcntc lomlnado Folha 
SO 21-Y-B Outubro/80 



A - Camadas do nrenitos tfoimação Aa•zama, Grupo Aho ParaguaH OotnBdtts n lfhntadatt por talh:;unentos CdrHg folr/s) 
Serra do Tombador, rodoviA federal BR-364 F olho SD 2 1 -Z·A. Abrll/79 

B - p,renltos conglomeraticos com estratíflcnçoos ctuz,das lformoçiQ Rolzamal Serro Azul (Grupo Al to Poraguaíl 
FolhaSP 21-Z·A Abril/79 . 

ESTAMPA 1 IX 

GEOLOGIA/185 



ESTAMPA I X 

186/GÇOI,.OGIA 

A - Zona c:fO vc~nStçito cnart! os •.uen110s ela Fomla<fãl') Raizama e folhetho!:i> u :illr1tos da rormaçAo SePOtuba Folll!'l SO 21 Z·A 
Abril/79 

8 - Folhelhos o siltltos IFormaç~o Sepotubal Rio Tarumã, b proxtml\l~(los do I~<CMO Tnporapu~ !Grupo AliO Parauu~IJ f o. 
lha SD 21 ·Y·8 Ouluhro/80 



A - Arcóseos cnm marcas de ondas (Formação Diamantino) Localidade Diamantino (Grupo Alto Paraguai) Folha 
SD 21-Z A Julho/80 

B - Paraconglomerados (Formaçao Jaurul Rodovi~ estadual MT-265. As proximid~cfos da Porto Çsperi~Jil1o Folha 
$0 21 -Y-D Novembro/79 

ESTAMPA 1 XI 

GEQLOGIA/187 



ESTAMPA 1 XII 

188/GEOLOGIA 

11 - CnraJ)oças srlicillcadas IFor
maçlo Palermo) Rodovia estadual 
IMT 307), sorra das Parnaibas B•· 
coa do Paran<l Folha SO 21·Z·D 

MsrçotBI 

9 - rropts basblt1cos nos aren~to.s da Formação Salto das Nuvens Rodovia esradunl M T 358. pr0)(10'0 do córrego Russo 
FolhaSD 2 1· Y·B Novembr0/80 



A - Conglomerados e i:liCóseos 
cFormoção Saltn das Nuvens) Rio 
Ser o tuba Sal lo das Nuvens Folha 

SD 21 -Y·B Novembro/80 

8 - Dique do areia no conglomerado (Formação Salto das Nuvens) Folha SO 21· V-8 Novembro/80 

ESTAMPA 1 XIII 

GEOLOGIA/189 



ESTAMrA 1 XIV 

A Aren1t0 com esuatlhC~Io ÇHJZltlla CFounaç:Ao Salto das Nuvens• Enuadu not~e para latenda Pucua1na Fo'ha 
SO 21 Y 8 Outubro/80 

190/GEOLOGIA 



A - Atenuo s.•Ueif•c.tJdu tFoun11çao Ulusuht Cascolheaa .(l sul dê~ OR 364. P'Oxuuu do çnb~cc~ta do rio Sn.niO AntOn•o Folha 
$0 21 Y·B Ourubto/80 

B - Escorpu do Planalro dos Pareeis Aronilo da FormaçAo Uriarltl Folh.:> SD 2 1·Y·B OutubJ0/80 

ESTAMPA 1 XV 

GEOLOGIA/ 191 



ESTAMPA 1 XVI 

192/GEOLOGIA 

A - Coberluras Dctrito·laterlticas Chapada dos Parecis Folha SD 21 · X·D Du>embro/80 

8 - Se"a do Santa B~rbara !Grupo Aguapcll Camadas de metareni tos subvonicullzadas, próximas do tono de falha Folha 

SO 21· Y·C S<ttembro/7 8 



2 - GEOMORFOLOGIA 

Jurandyr Luciano Sanches Ross 
Levi Makert dos Santos 

GEOMORFOLOGIA/193 



194/GEOMORFOLOGIA 

PARTICIPANTE 
Lindinalva Mamede Ventura 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
Adilson Avansi de Abreu 

CONSULTO RIA 
Getúlio Vargas Barbosa 

Margarida Maria Penteado Orellana 

COORDENAÇÃO DA DIVISÃO DE GEOMORFOLOGIA DO CENTRO-OESTE 
Diana Melo Dei'Arco 

DIRETOR 
Trento Natali Filho 

Perlodo de elaboração do relatório- abril de 1980 a março de 1981 



RESUMO 

Este relatório e o mapa geomorfológico anexo compreendem a área 
da Folha SD 21 Cuiabá, que se estende entre os paralelos de 1 2 ° a 
1 6 o de latitude sul e os meridianos de 54 o a 60 o de longitude oes
te, abrangendo uma superfície de 286.770 km2. O relatório apre
senta e discute problemas relacionados à cartografia geomorfológi
ca, mostrando as soluções encontradas para o mapeamento siste
mático em escala 1:1 .000 000, com base em imagens de radar 
Analisa a bil?liografia existente e sumaria as pesquisas anteriores, 
relacionando as idéias concordantes e discordantes, comparando
as com os resultados deste trabalho. 

Utilizando os princípios da homogeneidade das formas de relevo, 
seu posicionamento altimétrico relativo e características genéticas 
semelhantes, define na área oito unidades geomorfológicas: Planal
tos Residuais do Alto Guaporé, Planalto dos Guimarães, Província 
Serrana, Planalto dos Parecis, Depressão lnterplanáltica de Parana-

tinga, Depressão do Rio Paraguai, Depressão do Guaporé e Planícies 
e Pantanais do Alto Guaporé. Analisa o comportamento do relevo 
através das influências das diversas fases de aplanamento que re
mon•am do Pré-Cretáceo ao Pleistoceno e paralelamente discute as 
interferências da tectônica no relevo, atuando através de movimen
tos epirogenéticos e da geração de falhas e fraturas. Apoiando-se 
na visão sinóptica oferecida pela escala de imageamento e nas ob
servações de campo, avalia as formas de relevo e os recursos hídri
cos sugerindo o melhor modo de aproveitamento desses recursos 
em benefício de um uso da terra mais racional. Indica sítios poten
ciais para a instalação de hidrelétricas Sugere traçados para a im
plantação de estradas projetadas e avalia os sítios favoráveis no de
senvolvimento de centros turísticos. Baseado na geomorfogênese, 
analisa áreas favoráveis à ocorrência de depósitos de recursos mi
nerais. 
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ABSTRACT 

This report and the annexed geomorphological map comprise the 
area of the Sheet SD 21 Cuiabá, which is located between paralells 
12 o and 16 oS and meridians 54 o and 60°WGr, totalling an area 
of 286,770 square kilometers The report presents and discusses 
problems related to geomorphological cartography, showing the so
lutions found for the systematic mapping ata 1:1 .000 000 scale, 
based on radar imagery Through bibliographical research, it sum
.marizes previous studies about the area, analyzing the concordant 
and discordant ideas, comparing them to the results achieved in this 
report. 

By using the landforms principies of homogeneity, its relative al
timetric positioning and similar genetic characteristics, it identifies 
in the area eight geomorphological units: High Guaporé Remnants 
Plateau (Planaltos Residuais do Alto Guaporé), Guimarães Plateau 
(Planalto dos Guimarães), Highlander Province (Província Serrana), 
Parecis Plateau (Planalto dos Parecis), Patanatinga lnterplateau De-
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pression (Depressão lnterplanáltica de Paranatinga), Paraguai River 
Depression (Depressão do Rio Paraguai), Guaporé Depression (De
pressão do Guaporé) and Middle and High Guaporé Plains ans 
Swamplands (Planícies e Pantanais do Alto Guaporé) The relief be
havior is analyzed as reflecting the several pediplained stages that 
go from Pre-Cretacious to Pleistocene periods; it also discusses tec
tonic interferences of epirogenesis, faults and fractures on the re
lief. Based on the synoptical view that is offered by the radar ima
gery scale and field researches, are also evaluated the landfrom and 
hydric resources, suggesting their best utilization for a more rational 
land use. Are indicated potential sites for hydro-electric purposes. lt 
suggests favorable situations for implanting roads in planning sta
ge, defining sectors to be used or avoided Areas that, due landsca
pe particularities, permit the development of touristic activities are 
discussed. Based on the geomorphogenesis, it indicates areas of fa
vourable mineral occurrences associated to the relief evolution pro
cesses 



2.1 - INTRODUÇÃO 

Este relatório corresponde à Folha SD 21 Cuiabá, na escala 
1:1 000 000. Localiza-se entre os paralelos de 1 2 o a 16 o de lati
tude sul e os meridianos de 54 o a 60 o de longitude oeste Com
preende um total de 16 Folhas na escala 1:250 000 e perfaz uma 
área de 286 770 km2, abrangendo a parte centro-ocidental doEs
tado de Mato Grosso 

A área, de um modo geral, apresenta-se pouco povoada, à exce
ção do vale do rio Cuiabá, onde estão a capital do estado, a cidade 
de Cuiabá, e outras menores, como Rosário Oeste, Nobres, Santo 
Antônio do Leverger e Várzea Grande. Alguns núcleos urbanos sur
giram das atividades de garimpagem do ouro e diamante nos sécu
los XVIII e XIX Essa foi a origem de Cuiabá e de boa parte das po
voações do sul da área mapeada Dentre elas destacam-se: Vila Be
la da Santíssima Trindade, às margens do rio Guaporé, Alto Para
guai e Diamantino no alto vale do rio Paraguai e Poxoréo no alto va
le do no homônimo. Na parte norte, ocorrem pequenos núcleos po
pulacionais, que se desenvolveram ao longo das BRs-163, 364 e vi
cínais, em função do incremento de áreas pioneiras de agropecuá
ria, implantadas por empresas colonizadoras procedentes do Sul do 
País. 

O quadro geológico da área é bem diversificado. Na metade nor
te dominam os sedimentos arenosos do Grupo Parecis, capeados 
parcialmente por cobertura argila-arenosa e concrecionária do 
Terciário-Quaternário (TO) Estes sedimentos arenosos estão depo
sitados sobre as rochas que constituem a Plataforma do Guaporé, 
cuja terminação sul é conhecida como a faixa de relevos estruturais 
do Geossinclíneo Paraguai-Araguaia. Na metade sul, as litologias 
são mais variadas. Ocorrem desde rochas antigas a sedimentos 
mais novos Assim, na parte sudoeste da Folha, encontram-se os 
sedimentos do Grupo Aguapeí e as rochas do Complexo Basal Na 
faixa do geossinclíneo encontram-se as litologias do Grupo Alto Pa
raguai, enquanto as rochas do Grupo Cuiabá ocupam a área drenada 
pelo rio homônimo. Na parte sudeste, o relevo foi talhado nos sedi
mentos da Bacia do Pnraná E na área de interferência do alto curso 
dos rios Paraguai e Guaporé depositaram-se respectivamente os 
sedimentos quaternários· da Formacão Pantanal e da Formacão 
Guaporé · · 

As diferentes formações geológicas foram expostas a várias fa
ses erosivas e submetidas à atuação de movimentos tectônicos 
desde o Juracretáceo, quando da reativação Wealdeniana. Em de
corrência, definiram-se diversos compartimentos de relevo, marca
dos pela presença de três vastos planaltos, uma região serrana, três 
depressões rebaixadas por erosão e duas superfíceis de acumula
ção caracterizadas como pantanais. 

Dentre os planaltos, destacam-se o Planalto dós Parecis e o dos 
Guimarães, por constituírem divisores de água, entre os rios que 
pertencem à bacia amazônica (Guaporé, Juruena, Teles Pires, Ari
nos, do Sangue) e os que se relacionam à bacia Platina (Paraguai, 
Cuiabá e outros). 

Do ponto de vista pedológico e fitoecológico, sobressaem: a ve
getação florestal, recobrindo no Planalto dos Parecis o Latossolo 
Vermelho-Amarelo e nas Depressões do Guaporé e do Rio Paraguai 
respectivamente os solos Podzólicos e os de Areias Ouartzosas; as 
Sayanas ocorrem nos Latossolos Vermelho-Escuros da Chapada 
dos Parecis, nos Latossolos Vermelho-Amarelos da Chapada dos 
Guimarães, bem como nos solos Concrecionários das depressões e 
nos Lítólicos das áreas serranas 

Os detalhes sobre a constituição geológica, as características 
dos solos e a composição das associações vegetais estão referidos 
nas partes próprias dentro deste volume Quando houver referência 
a geologia, solos e vegetação ela será feita pela numeração progres
siva, seguida do título das seções. Em todos os casos foi mantida a 
terminologia contida nos mapeamentos correspondentes a esta 
área, realizados pelo Projeto RADAMBRASIL. 

Os padrões de drenagem são descritos segundo a classificacão 
proposta por Howard (1967). · 

2.2 - METODOLOGIA 

2 2 1 - Histórico da metodologia 

Em 1973 o Projeto RADAM lançou, juntamente com o volume n o 

1, o primeiro mapa geomorfológico Experiências pioneiras tinham 

sido feitas, mas a publicação em cores decidida em 1973 invalidou 
suas características essenciais O mapa apresentou uma cartogra
fia inédita, criada pelas condições da região a ser mapeada - a 
Amazônia - e pelas características técnicas do material - o levan
tamento radargramétrico A ausência de cartografias, brasileiras ou 
estrangeiras, dentro das condições citadas, foi a um tempo uma di
ficuldade e um estímulo à criação de uma representação gráfica es
pecial, adaptada a um levantamento sistemático de recursos natu
rais na escala 1:1 000 000. 

O ponto de partida básico desse mapeamento inicial foi o da fo
toidentificação de todas as formas de relevo, para depois grupá-las 
em unidades morto-estruturais; isto constituía objetivo simples, po
rém suscetível de gradual melhoria de qualidade, desde que estava 
baseado em uma legenda aberta Nestas condições foram publica
dos os três mapas que correspondiam à Bacia Sedimentar do 
Piauí-Maranhão Entretanto, quando o mapeamento atingiu are
gião Amazônica, as imagens de radar mostraram formas de relevo 
aglomeradas e mais complexas O sistema de legenda aberta permi
tiu mapear esses complexos, porém o mapa tendia a um detalha
mento que prejudicava sua clareza na leitura e interpretacão. Essas 
formas complexas criavam mais dificuldades na medida· em que o 
domínio técnico sobre a imagem aumentava Isto provocava dese
quilíbrio nas operações, pois o tempo dedicado à elaboração do ma
pa 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 o 1 até o de n o 1 O essas dificuldades foram 
gradualmente eliminadas a cada Folha publicada. Muitas dessas 
modificações podem ter passado imperceptíveis, mas melhoravam 
pouco a pouco o mapeamento Citam-se a retirada da letra d que an
tecedia todas as letras-símbolo dos relevos dissecados; a padroni
zação das definições das formas de relevo, o que permitia melhor 
apresentação e discernimento da legenda; e um aumento da sim
bologia Da mesma forma, a estrutura do relatório acompanhava as 
modificações do mapa A partir do volume n o 7 elas podem ser me
lhor apreciadas 

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 situacão operacional atrasava a introducão das modificacões 
mais substanciais e mais integradoras, pois,· por motivos inte.rnos 
do Projeto RADAM, várias Folhas a 1 : 1 000 000 eram interpreta
das ao mesmo tempo Desse modo as modificações mais sistemáti
cas só puderam ser introduzidas a partir do volume n o 11, apesar 
de já estarem equacionadas desde o volume n o 9. O volume n. 0 

11 apresenta um conjunto acumulado de experiências, principal
mente na parte cartográfica 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 Amazônia O acúmulo de dez Folhas já publicadas 
não mais comportava, por sua dimensão, o agrupamento em um 
mesmo paínel. Mais importante 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 milionésimo era então a "unidade de consulta" e o painel 
tomou-se cada vez mais desnecessário e difícil de ser montado 

As modificações introduzidas no volume n. o 11 permaneceram 
até o volume n. o 18. Elas são expressivas e foram introduzidas em 
blocos, a saber: uma nova forma de utilização de cor para os relevos 
dissecados; uma sistematização, codificação e quantificação par
cial dos relevos dissecados; a modificação das cores utilizadas nos 
mapeamentos anteriores; a introdução de um quadro demonstrativo 
da extensão das áreas mapeadas e a maior integracão com outros 
mapas do Projeto RADAMBRASIL foram, dentre ot• .. tras, as modifi
cações mais importantes A nível de relatório não houve modifica
ções estruturais profundas, apenas ampliou-se a ênfase a determi
nados itens Operacionalmente a mais importante reformulação 
ocorreu na reorganização do trabalho, porque os mapas puderam 
ser elaborados em menor tempo sem perda da qualidade já conse
guida. O tempo ganho foi aproveitado para uma elaboração mais re-
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finada dos relatórios Isto estava sendo conseguido desde o volume 
n. o 7, mas se tornou mais nítido a partir do volume n. o 11. Juntou
se, desse modo, uma alteração técnica a uma operacional para 
atender aos cronogramas de produção estabelecidos pelo Projeto 
RADAM. 

Não obstante os sensíveis melhoramentos introduzidos, não 
cessaram as pesquisas para se atingirem níveis de aperfeiçoamento 
mais altos. Este fato foi importante porque em 1975 o ProjetoRA
DAM, em vias de terminar o mapeamento da Amazônia, recebeu a 
incumbência de mapear o restante do território brasileiro. Uma rea
valiação global foi então necessária. Com novas atribuições, o Pro
jeto RADAMBRASIL teve sua estrutura técnico-operacional descen
tralizada, criando bases regionais para a elaboração de mapeamen
tos e relatórios. O aumento do corpo técnico necessário para as cin
co bases (Salvador, sede do Projeto, Natal, Goiânia, Florianópolis e 
Rio de Janeiro) e a criação de assessorias regionais ensejaram esta 
reavaliação global. 

A cartografia geomorfológica introduzida no volume n. 0 11 foi 
então testada em outras regiões diferentes Igualmente o relatório 
foi submetido aos testes dessas regiões e os resultados foram gene
ricamente satisfatórios. Mas um grande número de sugestões foi 
sistematizado e introduzido já nos primeiros mapeamentos extra
amazônicos. A compilação do conjunto destas sugestões foi impor
tante para que não se perdesse a homogeneidade técnica com a dis
persão das bases bem como os princípios básicos adotados no ma
peamento. 

Os volumes publicados fora da região Amazônica representam o 
terceiro nível de modificações progressivas inseridas no mapeamen
to geomorfológico Muitas delas resultam de estudos antigos que 
não puderam ser colocados em prática na região Amazônica. A 
maior parte situa-se no âmbito de cartografia geomorfológica, tais 
como a representação de uma hierarquia altimétrica mais refinada; 
a introducão do conceito de unidades geomorfológicas e seu ma
peamentÓ, no lugar das unidades morfoclimáticas e morfoestrutu
rais; uma reorganização da legenda visando a uma ligação mais dire
ta com o mapa e com um público mais amplo e diversificado; e a in
clusão de estudos de formações superficiais visando ao seu mapea
mento e interpretação, entre outros A introdução do conceito de 
unidades geomorfológicas no lugar das unidades morfoestruturais e 
morfoclimáticas encontra justificativas na ampliação da utilização 
das cores no mapa ao milionésimo e na inclusão de dados morfoes
truturais e morfoclimáticos, ao lado de outras informacões, em um 
conceito mais amplo. A ausência dos estudos de formaÇões superfi
ciais constituía uma antiga deficiência do mapa geomorfológico, as
sinalado desde a publicação do volume n o 1. Durante o mapea
mento da Amazônia, a cobertura florestal e a falta de acesso impe
diram praticamente qualquer tentativa bem sucedida de tratar este 
informe dentro de suas próprias técnicas. Modificações menores re
sultam do processo geral de revisão a que foram submetidos os ma
pas e relatórios, dentro de um espírito crítico e aberto às alterações. 

2.2.2 - Análise do material 

O material básico da pesquisa geomorfológica são as imagens de ra
dar, ou mosaico, impressas em papel cronapáquer, abrangendo 1 ° 
de latitude a 1 o 30' de longitude na escala 1 :250.000, no total de 
aproximadamente 18.000 km2 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 
ampliadas dos dispositivos originais na escala 1 :400.000. O dispo
sitivo 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, poden
do, por isso, ser contornados. Raramente a informação fica ausen
te, mas quando isto ocorre a consulta aos dispositivos ou a outras 
fontes pode suprir a deficiência. 

O mosaico, com boa qualidade fotográfica, é um elemento muito 
rico para o mapeamento; não apresenta cobertura de nuvens, res
salta o relevo e tem importantes gradações de tons e texturas. Teo
ricamente sua capacidade de resolução é de 7 m, mas nem sempre 
isto é atingido. A granulação é adequada para a escala, o que permi
te distorções nítidas de tons e texturas, que são os elementos da in
terpretação. Como o l~vantamento radargramétrico é feito com 
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imageamento lateral na direção leste-oeste em algumas áreas e 
norte-sul em outras, os relevos que têm direção igual ao recobri
mento podem gerar sombras negras, onde se considera a informa
ção como ausente. Nenhum outro produto do levantamento pode 
sanar esta deficiência. Contudo, estas sombras são muito úteis pa
ra definir alguns tipos de lineamentos estruturais, embora do ponto 
de vista geomorfológico elas só permitam em condições especiais o 
cálculo da altitude relativa do relevo que originou a sombra. As for
mas presentes na zona de sombra· só podem ser verificadas em 
missões de campo. Estradas largas e formas de relevo contínuas 
podem ser bem acompanhadas, porém aglomerados urbanos são 
dissimulados pela proximidade dos prédios e a pequena largura do 
arruamento em relação à escala As áreas agrícolas também podem 
mascarar o relevo, principalmente quando ocorrem pequenas pro
priedades. 

Algumas dessas deficiências podem ser corrigidas com a este
reoscopia Cada mosaico é utilizado com estereoscopia através de 
faixas de 1 5' de longitude e 1 o de latitude Cada faixa cobre aproxi
madamente 27 km de largura e o recobrimento em estereoscopia é 
da ordem de 25% Os eventuais desajustes entre as faixas criam os 
problemas comuns em estereoscopia mas sem prejudicar os resul
tados. A estereoscopia é um recurso a mais do levantamento radar
gramétrico, sendo utilizada sistematicamente para que não se per
cam detalhes significativos Trata-se de detalhes que muitas vezes 
não podem ser observados nem com lupa nem com a vista desar
mada. A lupa é um instrumento usual para uma exploração prelimi
nar e funciona também como um ampliador da escala, para exame 
de detalhes. As faixas de diapositivos, os mosaicos e as faixas este
reoscópicas formam um conjunto de elementos que se presta ade
quadamente à interpretação de uma área muito extensa 
( 1 8 000 km2) sobre uma Folha que mede aproximadamente 44 x 
65 em. A esta visão de conjunto junta-se-a distinção dos detalhes já 
referidos. Os grandes conjuntos estruturais são nitidamente percep
tíveis 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 discerníveis. Linhas de 
ruptura podem ser traçadas, até mesmo aquelas que separam os ti
pos de leitos de um rio. Foram estes elementos que levaram os ma
pas geomorfológicos a dividirem, com nitidez, o relevo em partes 
conservadas, geralmente superfícies de erosão antigas 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 dera
dar pode oferecer contribuições mais efetivas Pode-se definir, nes
tes relevos, um conjunto de colinas até uma dimensão de 250m de 
extensão cada uma Sob vegetação dispersa pode-se chegar até à 
medição de orientação de dunas ou restingas. Um conjunto de dre
nagem e interflúvios pode configurar fácies de dissecação onde in
ferências sobre a morfogênese podem ser tecnicamente controla
das. Fácies de dissecação iguais são discerníveis em diferentes po
sicões altimétricas. A homogeneidade do imageamento permite a 
cÓmpartimentação do relevo com precisão comparável àquela ba
seada em curvas de nível. Uma exploração adequada dos tons, con
siderando as direções do imageamento, permite um aumento de 
clareza nas fácies de dissecação ou de áreas de relevos conserva
dos. 

É ocioso comparar os dados fornecidos pela imagem de radar pa
ra a interpretação geomorfológica, com outros tipos de aerolevanta
mento, pois cada um deles foi feito para fins diferenciados. Assim, 
também, a resolução da imagem de radar é reduzida quando ela é uti
lizada como elemento de campo, pois a visão de conjunto oferecida 
pela imagem obscurece os detalhes vistos pelo pesquisador locali
zado 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 fotoíndices na es
cala 1:1.000.000 (4° de latitude e 6° de longitude). Nesses fo
tofndices obviamente perdem-se detalhes, mas eles são úteis para 
uma visão de conjunto de uma Folha referente ao corte cartográfico 
internacional seguido pelo Projeto RADAMBRASIL. Um fotofndice 
completo, pelo sistema de projeção UTM, abrange aproximadamen-



te 290.000 km2 Quanto ao problema de ampliação da imagem, 
não conta com boas perspectivas As experiências feitas revelam 
que as ampliações não podem ultrapassar a escala 1 :250 000 por
que a granulação de imagem torna-se muito aberta Os mosaicos a 
1:250 000 disponíveis estão montados em cronapáquer e em có
pias impressas em offset Estes dois tipos apresentam grandes dife
renças de qualidade e por isso a impressão em offset não é utilizada 
na interpretação Uma parte do público tem adquirido as cópias em 
offset, utilizando-as com métodos interpretativos comuns à foto
grafia aérea mas sem estereoscopia. Os resultados negativos então 
obtidos decorrem, por isso, mais do método utilizado e da ausência 
de estereoscopia do que da qualidade intr[nseqa do material 

Alguns produtos do levantamento radargramétrico utilizados no 
recobrimento da Amazônia foram abolidos no recobrimento de 
1 976, que abrange a parte restante do Brasil. São exemplos o le
vantamento de radaraltímetrà e as fotografias multiespectrais As 
fotos multiespectrais, na escala 1 :70 000, nos canais de azul, ver
de, vermelho e infravermelho, ocupando a parte central de cada fo
to infravermelha colorida, foram pouco utilizadas devido às restri
ções quanto à presença de nuvens e nevoeiro O levantamento de 
.radaraltímetro, um elemento importante para a Geomorfologia, 
oferecia restricões mesmo na região Amazônica, onde há ausência 
de altimetria d~ precisão. Um erro de 30 a 50 m, registrado em ca
da 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 recobri
mento feito em 1976 e sua ausência será compensada com a utili
zacão de outros elementos informativos, como as cartas topográfi
ca~ e os levantamentos convencionais de aerofotos. Destes recur
sos destacam-se as cartas topográficas, já publicadas, para diver
sas áreas do Brasil de forma sistemática e em escalas que podem 
ajudar a interpretação da imagem de radar. Estas cartas são úteis 
essencialmente para medições de estudos de compartimentação do 
relevo Nas escalas menores podem complementar bem os mosai
cos 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 mosaico 
a 1 :250.000 desempenhou no mapeamento da Amazônia. Naquele 
mapeamento a imagem representou o elemento mais importante e 
muito freqüentemente o único recurso disponível A mudança tende 
a transformar a imagem em um termo de referência fundamental, 
mas com a possibilidade de se acrescentarem a ele outros tipos de 
informes. Isto está condicionado pela maior densidade da rede rodo
viária, pela integração com os múltiplos dados fornecidos pelo Land
sat, pelo acúmulo de pesquisas geomorfológicas publicadas e pe
las variadas coberturas de aerolevantamento em diferentes escalas. 

Os registros das linhas de vOo do recobrimento radargramétrico 
de 1976, em conjunto com outras informações especfficas, tais co
mo as condições meteorológicas e pluviométricas na época do reco
brimento, permitem uma análise comparativa dos regimes dos rios 
Esta recomposição 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 cobertura 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 téc
nico permitem expectativa de melhor qualidade do mapeamento 
geomorfológico 

2.2 3 - Princfpios básicos 

Os princípios básicos da metodologia que amparam mapas e relató
rios estão fundados na idéia de se obter um quadro geral da geomor
fologia do Brasil, dentro do qual estudos detalhados poderão ser de
senvolvidos. Isto representa um acúmulo de conhecimentos, pro
porcionais ao nível da escala, de cuja falta o Brasil ainda se ressen
te. Como objetivo procura-se também um instrumento de trabalho 

que possa, ao mesmo tempo, aumentar os conhecimentos científi
cos sobre a geomorfologia do Brasil e servir a um número crescente 
de usuários, que têm no mapa e relatório informes úteis e finalida
des muito diversas. O atendimento a clientelas tão diferentes obri
gou o uso de linguagem descritiva na Introdução, uma linguagem 
técnica para a Evolução do Relevo e uma linguagem menos técnica 
na parte de Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. Divulgar pes
quisas científicas em linguagem e cartografia acessíveis a um públi
co amplo é uma idéia básica da metodologia. 

Os fatores limitantes da escala 1:1 000.000 e o uso dos produ
tos do levantamento radargramétrico induziram à elaboração de um 
tipo de mapa diferenciado daqueles que usualmente são realizados 
por aerofotos convencionais De acordo com a qualidade do mate
rial e com a área a ser mapeada, a representação cartográfica tende 
a evoluir de uma fotoidentificação para uma fotointerpretação. Fre
quentemente as duas atitudes estão presentes em um mesmo ma
pa. Isto representa também um dos princfpios metodológicos: o 
desconhecimento do que se vai mapear evita que se faça uma fo
tointerpretação baseada em pressupostos teóricos. A fotointerpre
tação 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 aumen
ta a homogeneidade do mapeamento. Os trabalhos de campo e so
brevôos são planejados e efetivados de acordo com os limites que 
um mapeamento na escala 1:1.000.000 impõe Isto permite um 
aumento de grau de certeza do que se está mapeando, pois a ima
gem, por si só, não é capaz de fornecê-lo. 

Os sobrevôos, os trabalhos de campo e principalmente a redu
ção da interpretação de 1:250.000 para 1:1.000.000 marcam o li
mite de intensidade e aprofundamento da pesquisa geomorfológica. 
Eles se destinam à correção dos pontos obscuros da interpretação 
preliminar 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 me
dida em que atingem visualmente pontos de diflcil acesso e buscam 
as relações imagem-terreno. Isso é importante porque a imagem 
de radar, devido aos seus princípios de obtenção e caracterlsticas 
técnicas, pode sugerir ao fotointérprete feições do modelado que 
deverão ser esclarecidas em campo. 

Dentro desses princípios básicos a metodologia aplicada pelo 
Projeto RADAMBRASIL 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 elabora
ção dos Atlas Regionais. Nas universidades muitos mapas geomor
fológicos foram compostos a partir da interpretação de aerofotos 
com escalas em torno de 1:50.000. Esses mapeamentos são es
parsos e geralmente atingem regiões onde ocorrem fatos geomorfo
lógicos que mereçam, do ponto de vista acadêmico, um estudo par
ticularizado. Ainda assim, o que se dispõe no Brasil em matéria de 
mapeamento geomorfológico é bastante reduzido em extensão es
pacial e, sobretudo, não sistematizado. O mapeamento do Projeto 
RADAMBRASIL 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 princípio 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 problemas 
locais para uma etapa de planejamento regional integrado. Os pro
dutos finais do Projeto RADAMBRASIL são realizados em curta du
ração para que medidas governamentais não sejam tomadas sem 
apoio de instrumentos de base, como o mapa geomorfológico e ou
tros produtos do Projeto RADAMBRASIL. A velocidade.de produção 
é, pois, um elemento fundamental, mas não pode ser traduzida pela 
diminuição da qualidade. A solicitação de um trabalho técnico de 
qualidade e as exigências dos cronogramas puderam ser soluciona
das por metodologia eficaz. Um instrumento como a imagem de ra
dar pode ser explorado de modo profundo e por um tempo muito 
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longo. Todavia os compromissos com os cronogramas fixaram na 
metodologia e nas etapas de trabalho o nível de reconhecimento. A 
escala também é um fator interveniente na velocidade de produção. 

Desse modo, amparado por uma metodologia que fixa os princí
pios básicos e o perfil do produto final, por um fluxograma operacio
nal 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 
cartográfica aberta, para a qual convergem informes científicos 'e 
pragmáticos. 

2 2.4 - Etapas de trabalho 

Estabelecidos os princípios gerais da metodologia, as etap·as 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. Esta homogeneidade é neces~ária na 
medida em que o mapa geomorfológico é utilizado para a comple
mentacão de outros produtos do Projeto RADAMBRASIL e também 
porqu~ as bases operacionais estão dispersas· pelo Brasil. O trata
mento homogêneo garante a integração dos mapas geomorfológi
cos 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 a 1:1.000.000 
(4 o x 6 o), integrada por até dezesseis Folhas na escala 1 :250.000 
(1 o x 1 °30'), pode ser mapeada com êxito e homogeneidade na 
qualidade por uma equipe de três técnicos Desse modo, uma base 
de operações pode mapear várias Folhas ao mesmo tempo 

Na sequência 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 vi
são integrada dessas Folhas entre si As correlações temáticas, 
quando disponíveis, são realizadas nesta fase Os mapeamentos to
pográficos, geológicos e fitoecológicos, entre outros, são sempre 
buscados porque permitem que as relações mais diretas já sejam 
explicadas ou transformadas em hipóteses de trabalho. Ainda nesta 
fase são assinalados os defeitos de imagem de revelação e deficiên
cia tais como a presença de áreas sombreadas. Além disso, a equi
pe obtém outras hipóteses de trabalho e assinala pontos de inter
pretação 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 
interpretações há um Referencial de Padrões de Imagem, constituí
do por cópias de imagens cujas formas de relevo, já mapeadas ou 
encontradas 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-símbolos diferentes. Simultanea
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 o ter-
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rena, mas de modo geral os dois tipos são utilizados. As rotas a se
rem percorridas são escolhidas segundo as fichas preenchidas du
rante a fase de interpretação preliminar. Essas operações destinam
se a sanar dúvidas havidas na inter'pretação 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 re
levo, a coleta de material das formações superficiais e de fotogra
fias e, principalmente, reunir mais elementos para averiguar as hipó
teses de trabalho anteriormente levantadas Quando os trabalhos 
são realizados em percurso sobre o terreno eles permitem a obser
vacão de detalhes da geomorfogênese, do grau de equilíbrio das 
ve~tentes, das relações solo-relevo-vegetação e das formas de 
ocupação do solo. As operações de campo coletam um número 
muito grande de informações, seja para o mapeamento, seja para o 
relatório, incluindo a seleção de padrões que aumentarão o Referen
cial de Padrões de Imagem, e a identificação de características das 
unidades geomorfológicas. É importante que as operações de cam
po, principalmente nos sobrevôos a baixa altura, sejam organizadas 
de modo a que todas as unidades geomorfológicas sejam observa
das em visão global, para que cada uma delas seja plenamente iden
tificada nos mosaicos e no campo. Todos os informes colhidos nas 
operações de campo são incorporados ao mapeamento na etapa de
nominada reinterpretação. 

A fase seguinte tem o objetivo de preparar o mapeamento para 
impressão. As Folhas reinterpretadas a 1 :250.000 são sucessiva
mente reduzidas, por xerocópias, para as escalas 1:500.000 e 
1:1 000 000 As reduções sucessivas têm como objeti\(O revelar, 
por sua dimensão, as formas que podem aparecer no mapa final, as 
que podem ser eliminadas e as que podem ser agrupadas. O proces
so automático de redução retira algum subjetivismo ocasionalmen
te incluído na interpretação. Após a montagem final trabalha-se so
bre a base cartográfica (b/ue-line) preparada pelas Divisões de Car
tografia e de Publicações, a qual recebe as informações geomorfo
lógicas em delicada operação de copiagem por transparência Desta 
transposicão de temas resulta a fidedignidade no exato posiciona
mento das formas e dos símbolos mapeados. Ela é feita pela equipe 
de técnicos e sofre dois processos de revisão internos antes que o 
blue-/ine seja encaminhado para a Divisão de Publicações, onde são 
feitas novas revisões e ajustes. Todos os itens técnicos são cuida
dosamente revistos. Uma nova revisão é feita com a "prova quími
ca", 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 comuns a 
todos os tipos de relatórios, o de Geomorfologia do Projeto RADAM
BRASIL contém uma estrutura básica comum a todas as Folhas 
executadas em qualquer uma das bases. Suas partes essenciais 
são: 
- Evolucão dos Conhecimentos Geomorfológicos; 
- Unidades Geomorfológicas; 
- Evolução do Relevo; e 
- Aplicações da Pesquisa Geomorfológica·. 

Estas partes incorporam tudo o que foi conseguido em matéria 
de conhecimento sobre a ãrea mapeada no campo da Geomorfolo
gia. 

A primeira parte - Evolução dos Conhecimentos Geomorfológi
cos - tem por objetivo mostrar o nivel de informações acumuladas 
sobre a área até o mapeamento geomorfológico do Projeto RADAM
BRASIL ·Pretende separar claramente o nível pré-RADAMBRASIL. 
Isto implica no levantamento e crítica da bibliografia disponível, 
avaliando todas as contribuições, principalmente aquelas mais am
plas, e mostrando o que foi confirmado e o que não foi, após o ma
peamento. Os trabalhos discutidos nesta parte, somados às cita
ções pontuais em outras partes do relatório, formam uma lista de re
ferências bibliográficas suficiente para o nivel da pesquisa sobre a 
área. A parte evolutiva deste item começa das primeiras idéias, 
mostrando como cada uma evoluiu no tempo por acréscimo de no
vas contribuições. O número de referências,bibliográficas comenta
das neste item é menor que o total das referências bibliográficas, 
desde que o interesse é acompanhar a evolução de idéias ou inter
pretações globais. A linguagem é essencialmente técnica, porque o 
conteúdo interessa particularmente aos especialistas em Geociên
cias. 



A parte seguinte denomina-se Unidades Geomorfológicas Elas 
correspondem à compartimentação ampla do relevo mapeado e são 
identificadas por um conjunto de tons de uma mesma cor. A funcão 
desta parte é subdividir o relevo buscando unidades que permitam 
ser tratadas individualmente 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 pla
nejamento 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 elemen
tos sintéticos: um conjunto de formas de relevo que apresentam 
uma certa similitude ou relacionamento direto entre si; e uma posi
ção altimétrica individualizada Estas duas características, obtidas 
diretamente do mapeamento geomorfológico, significam que os 
processos geomorfogenéticos que atuaram numa unidade são dife
rentes dos que agiram nas outras Significam ainda que alguns des
tes processos foram predominantes em decorrência de condicões li
tológicas, estruturais ou climáticas A cobertura vegetal e o~ tipos 
de solos são também elementos definidores de uma unidade geo
morfológica. 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 contínua que começou na primeira etapa de trabalho O pro~ 
blema da altimetria é controlado pela fotointerpretação, pelas car
tas 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 
morfogênese em cada uma Isto também é obtido pelas relações en
tre as formas encontradas em uma unidade. A drenagem, por seus 
padrões e anomalias típicas, bem como pelos regimes de seus com
ponentes, revela condições de relacionamento com o clima e a geo
logia O conjunto de mapas produzidos dentro do Projeto RADAM
BRASIL - geológico, fitoecológico e pedológico -é igualmente su
perposto aos esboços preliminares Ao lado dos elementos carto
gráficos utilizam-se ainda as informações bibliográficas e aquelas 
colhidas nas operações de campo De posse de todas essas infor
mações, o relevo da Folha é subdividido em unidades Os dados de 
campo podem permitir que outras informações geomorfológicas se
jam acrescentadas a algumas delas. Busca-se, desse modo, a ob
tenção de um maior número de elementos diferenciais entre as uni
dades geomorfológicas, através das inter-relacões de muitos indica
dores A adoção de múltiplos critérios para definir uma unidade geo
morfológica decorre da insuficiência de se usar apenas um ou dois, 
que nem sempre são capazes de esclarecer, por si só, uma compar
timentação 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 equilíbrio morfodi
nâmico. Uma unidade geomorfológica não tem uma dimensão prefi
xada, mas evita-se ao máximo uma microcompartimentação, uma 
vez que ela é montada de forma que uma subdivisão em unidades 
menores seja possível, de acordo com as escalas e os objetivos de 
utilização Após a divisão da Folha em unidades geoniorfológicas 
elas são enquadradas dentro de uma classificacão taxonômica dos 
fatos geomorfológicos · 

A denominação das unidades geomorfológicas obedece, via de 
regra, à toponímia regional, e quando esta não é significativa a refe
rência é feita pelos estudos do IBGE ou através de estudos regionais 
significativos. Essa denominação é procedida de termos geomorfo
lógicos amplos tais como planície, planalto, dentre outros No rela
tório essas unidades geomorfológicas são apresentadas em uma lin
guagem essencialmente descritiva, capaz de ser entendida facil
m~nte pelos usuários_ Nesta descrição não se mencionam a origem da 
umdade, sua e.voluçao no tempo ou os processos morfogenéticos 
que a caractenzam. 

A parte seguinte do relatório - Evolução do Relevo - constitui 
um estudo essencialmente geomorfológico e mais detalhado O as
sunto pode ser abordado tanto do presente para o passado como ao 
con~rário, dependendo dos resultados dos trabalhos de campo, das 
anáhses geomorfológ1cas dos mosaicos e das informacões obtidas 
da bibliografia A Evolução do Relevo inclui também um.ordenamen
to racional das várias etapas da morfogênese, a natureza das for-

mações superficiais, as constatações morfoclimáticas e suas con
seqüências na organização do relevo As unidades geomorfológicas 
podem ser tomadas como elementos de referência da evolucão mas 
isso não é necessariamente obrigatório. A linguagem é e;sencial
mente técnica e os padrões são científicos Nesta parte há uma dis
tinção clara entre o que foi provado, o que é provável e o que é su
gestão Parte das conclusões da Evolucão do Relevo é resultado de 
informações colhidas das diferentes fo~tes utilizadas, mas o princi
pal está representado no mapeamento ou deriva de interpretação 
dos mosaicos 

A exploração conjunta dos mapas geológico, geomorfológico, 
pedológico e fitoecológico, todos do Projeto RADAMBRASIL, per
mite, pois todos estão baseados em imagens de radar, compara
ções que levam a conclusões paleoclimáticas. Não raro essas con
clusões propiciam o estabelecimento de uma cronologia dos even
tos geomorfológicos. Na medida em que os estudos das formacões 
superficiais forem sendo desenvolvidos, dados relativos à cro~olo
gia absoluta podem aumentar bastante o nível de conhecimento so
bre 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 le
vantamento integrado, as consultas entre os técnicos dedicados a 
vários temas são permanentes e a troca de informações é contínw.1, 
com uma crescente interação operacional e técnica. Essa segmen
tação entre parte descritiva das Unidades Geomorfológicas e lin
guagem explicativa da evolução do Relevo resulta de uma idéia bá
sica do trabalho: torná-lo acessível aos diferentes usuários do mapa 
e do relatório. Para o público especializado em Geomorfologia esta 
segmentação não interfere no entendimento das duas fases e a difi
culdade de compreensão fica eliminada para os usuários não espe-
cializados. · 

A Evolução do Relevo é uma parte do relatório que não serve 
apenas aos gemorfólogos. Ela é utilizada também como embasa
mento cientifico da quarta parte essencial do relatório intitulada 
Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. Esta parté estuda, com 
base científica, as diferentes aplicações sugeridas pelas pesquisas 
realizadas. Procura-se indicar aos planejadores e usuários quais os 
problemas 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 pesqui
sa geomorfológica é muito grande e, na medida do diagnóstico fei
to, todos eles referidos em linguagem técnica acessível a um públi 
co de especialistas de formações diferentes A experiência tem de
monstrado que a metodologia já exposta é adequada, com a ima
gem de radar e os trabalhos de campo funcionando como elementos 
apropriados para os estudos de Geomorfologia Aplicada São exem
plos os controles geomorfológicos no traçado, abertura e conserva
ção de estradas, a interferência da mineração aluvial ou coluvial e 
de jazidas de enriquecimento supergênico, as mudancas de sítios 
urbanos, a indicação de locais para a instalação de hidrelétricas, a 
exploração adequada dos relevos segUndo suas características para 
determinadas formas de ocupação do espaço, entre outros. 

2.2.5 - Composição do mapa 

Dentro deste conjunto de conceitos, definições e materiais, o mapa 
geomorfológico elaborado pelo Projeto RADAMBRASIL pretende 
acumular o máximo de informacões úteis a diferentes usuários e es
tabelecer uma ligação direta e~tre a expressão cartográfica ~ a le
genda Um grande volume de pesquisas tem sido feito nesta direcão 
e outras estão em andamento para que o mapa represente com ~la
reza as informações que se deseja transmitir 

O mapa-base, comum a todos os mapeamentos temáticos do 
Projeto RADAMBRASIL, 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 urna 
pode ser identificado imediatamente no conjunto de retângulos (bo
xes) que se encontra empilhado na legenda. Agora, cada unidade 
geomorfológica pode ser analisada individualmente Esta análise re
velará uma cor caracteristica 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 ai contidas pude-
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ram ser conservadas desde tempos mais antigos que os atuais Se 
um relevo tem, entre seus rios, uma distância inferior a 51 mm, me
didos 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 terra
ços e as planícies podem ocorrer tanto nos relevos conservados co
mo nos dissecados. Estas formas são mapeadas com tonalidades 
de amarelo. As cores e tonalidades dão, assim, uma primeira liga
cão direta entre o mapa e a legenda 
· Além das cores e tonalidades há um segundo elemento distintivo 
entre as unidades geomorfológicas: a letra-símbolo, que é delimita
da por uma linha (limite de forma de relevo) dentro de cada uma des
sas unidades. Estas associações de letras são divididas em dois 
conjuntos, 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 dÔs relevos disseca
dos, correspondentes às tonalidades, são usadas três letras minús
culas seguidas de um dígito numérico composto, sempre, por dois 
algarismos 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 correspon
dência na legenda, a qual está organizada de modo que o leitor pos
sa 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 formas de relevo mapeadas Dentro de uma mes
ma unidade os boxes estão empilhados das cores para as tonalida
des. Isto representa que os relevos conservados (cores) estão topo
graficamente mais elevados que os dissecados (tonalidades). Este 
empilhamento de cores e tonalidades é feito para todas as unidades 
geomorfológicas de modo a representar um conjunto de hierarquia 
altimétrica das formas de relevo mapeadas. Eventualmente, duas 
unidades podem ter a mesma posição altimétrica, mas distinção pe
las 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 mapea
da. A extensão em km2 de cada forma e o total da área da Folha 
marcado em km2 completam o primeiro conjunto 

O segundo conjunto, denominado Formas de Relevo, está subdi
vidido em três partes: Formas Estruturais, Formas Erosivas e For
mas de Acumulação. A finalidade precípua deste segundo conjunto 
é definir os códigos de letras-símbolo Assim, as formas estruturais, 
cujo código se inicia por S, seguido por outras letras, têm a tradução 
das letras feita claramente. Após a tradução segue-se uma defini
ção padronizada, retirada no Referencial de Padrões de Imagem A 
estes dois elementos podem-se acrescentar especificidades regio
nais O tratamento é idêntico para as formas erosivas e para as for
mas de acumulacão 

Um destaque 'precisa ser feito para as letras-símbolo compostas 
de apenas uma letra minúscula (a, c e t) seguida de um número de 
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dois algarismos Estas três letras e os dígitos numéricos correspon
dem à primeira tentativa de se determinarem as fácies de disseca
cão Como a legenda é aberta, outras letras e outros números po
dem ser acrescentados na medida em que o Referencial de Padrões 
de Imagem recolha mais pesquisa sobre o assunto. Ao nível atual da 
pesquisa sobre cartografia geomorfológica o tema está representa
do dentro do subconjunto Formas Erosivas sob dois pontos de vista: 
os Tipos de Dissecação e os Índices de Dissecação .. 

Nos Tipos de Dissecação encontram-se três letras básicas, a, c e 
t, com suas traduções, ou seja, formas aguçadas, formas convexas 
e formas tabulares, e suas definições 

Os Índices de Dissecação estão representados em um quadro 
onde são combinados dois tipos de informes: ordem de grandeza 
das formas de relevo (Fig. 2 1). com cinco classes medidas na ima
gem 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 vêm sempre acompanhadas 
de um número de dois algarismos 

O tipo de modelado de dissecação interessa particularmente à 
conservacão das terras e águas, problema de suma importância no 
Brasil. ca'm efeito, as unidades geomorfológicas intensamente dis
secadas oferecem maiores possibilidades de escoamento tonencial 
das águas e de rápido desaparecimento dos solos. Elas necessitam 
uma atencão especial dos planejadores, que devem prever a manu
tencão de. uma cobertura vegetal tão densa quanto for possível, pa
ra Úear o escoamento e reter o solo Se não se cumpre esta necessi
dade, estas unidades podem ser destruídas muito rapidamente Os 
dois parâmetros de maior importância para esta avaliação são o tipo 
de dissecação e a profundidade dos entalhes. Estas informações 
são retomadas quando se estabelece o mapa de utilização potencial 
da terra Mas elas interessam também, diretamente, a todos os téc
nicos que são encarregados da implantação de vias de comunicação 
e de instalacões 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 e impressos em cores diferentes Neste conjun
to dois símbolos merecem destaque. Inicialmente referente às áreas 
de antropismo, dentro das quais se distinguiram: áreas urbanizadas, 
que constarão do mapa básico, e áreas onde o homem exerceu al
guma utilização do solo a ponto não só de modificar as formas de re
levo, mas também de romper o equilíbrio ecológico e criar proble
mas relacionados ao meio ambiente. 

O outro destaque está na representação das formações superfi
ciais. Elas são assinaladas por um símbolo no mapa e a exploração 
das análises correspondentes é feita em relatório As formações su
perficiais, pela importância que têm na confirmação da geomorfo
gênese, dão ao mapeamento um mais alto grau de certeza dos fatos 
mapeados Isto só foi possível nas áreas extra-amazônicas devido à 
maior densidade da rede viária. Estes informes estão sendo estuda
dos não só a nível do material em si mesmo, mas também na área de 
fotointerpretação sobre a imagem de radar, de modo que seja possí
vel a escolha dos pontos de coleta compatível com a escala 
1:1 .000.000 em que são apresentados os mapas geomorfológi
cos 

2.3 - EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS 

O levantamento bibliográfico efetuado para a Folha SD 21 Cuiabá 
revelou, em relação às áreas anteriormente mapeadas, um número 
quantitativamente extenso de trabalhos. A análise da bibliografia 
mostrou que a maior parte dos trabalhos se refere às ciências afins 
à geomorfologia. Trata-se em geral de pesquisas de âmbito regio
nal, com registros e observações dos aspectos fisiográficos e geoló
gicos. Estes trabalhos concentram-se na parte meridional da área, 
onde se situam a faixa de dobramentos do Geossinclíneo Pa
raguai-Araguaia e as porções terminais das bacias Ama
:zonas-Prata. Tal situação tem atraído para a região interesses 
econômicos e científicos, desde o século passado, diante da grande 
potencialidade em riquezas naturais, sobretudo minerais. 



Mantendo a sistematização adotada em mapeamentos anterio
res pelo Projeto RADAMBRASIL, a análise do levantamento biblio
gráfico efetuado para esta Folha observa a divisão em períodos, se
gundo a natureza dos trabalhos pesquisados. Constatou-se, assim, 
que> a divisão em três períodos seria o suficiente para se ter idéia da 
evolução dos conhecimentos e suas contribuições para o presente 
relatório. 

O primeiro período ( 1880 a 1938) é representado por escassos 
trabalhos, cujo conteúdo resulta de observações esparsas efetua
das por viajantes e naturalistas, e por relatórios de viagens realiza
das por geólogos que participaram de expedições científicas A fina
lidade dessas expedições era o reconhecimento geral da área para a 
instalacão de melhores vias de comunicacão e a localizacão das mi
nas de 'ouro e diamante, cuja ocorrência ~traía para a região garim
peiros e aventureiros. As observações de natureza geográfica reali
zadas durante estes trabalhos consistiam de simples descrição da 
paisagem Neste período poucos trabalhos se destacam. Dentre 
eles Fonseca ( 1 880) referiu-se à escarpa da serra de São Vicente, 
como sendo um relevo residual de uma massa que outrora fora 
maior 

Derby (1895) certificou a existência de devoniano marinho no 
centro de Mato Grosso, em trabalhos realizados no "Planalto de 
Sant'anna da Chapada" Seus estudos de geologia e paleontologia 
de Mato Grosso desenvolveram-se a NE de Cuiabá Descreveu a 
"Serra dos Parecis" como sendo a "brusca terminacão meridional 
de um extenso planalto de camadas horizontais que s~ estende para 
norte, com fracas ondulações até a margem meridional da grande 
depressão do Amazonas". Na região do alto Paraguai identificou o 
Arenito Parecis. 

Leme ( 1 911) fez uma tentativa de reconstituição da viagem de 
Cícero de Campos, através da interpretação de suas notas e cader
netas. Nesta reconstituição referiu-se à topografia, fez estudos pe
trográficos das amostras coletadas por Cícero e tentou um estudo 
geológico baseado nelas. Referiu-se a um degrau escarpado consti
tuído de um "grês vermelho extremamente friável que limita o pla
nalto ao sul". Disse ser o "Grande Planalto" inclinado para norte e 
possuidor de suaves ondulações 

Oliveira ( 1 91 5), geólogo participante da expedição 
Roosevelt-Rondon, registrou um aclive gradual nos topos da Cha
pada dos Parecis, de oriente para ocidente Deduziu que o movi
mento que elevou o planalto ao nível atual produziu o deslocamento 
do nível de base dos rios, obrigando-os a cavarem seus leitos por 
erosão remontante Atribuiu ao Arenito Parecis uma idade mais re
cente (Cretáceo), do que o Arenito Botucatu (Triássico) e afirmou 
que a deposição do Arenito Parecis ocorreu após os derrames das 
rochas eruptivas da "Serra de Tapirapuã" Considerou esta serra 
um contraforte do Planalto dos Parecis Descreveu-a como sendo 
uma chapada pouco ondulada coberta de vegetação de Cerrado. 

Rondon ( 1933) datou as rochas do Planalto dos Parecis como 
devonianas, com chapadões constituídos de argila, a que deu o no
me de laterito. 

Roxo ( 193 7) identificou a região de "Santa Anna da Chapada" 
como um planalto de arenito ocupando as nascentes do rio Cuiabá. 
O Planalto estende-se para norte em degraus sucessivos e a sul ter
mina em escarpa abrupta de direcão leste-oeste Na borda sul 
referiu-se à presença de relevos ruinÍformes, como testemunhos de 
um prolongamento pretérito do planalto para sul. Classifk:ou o "Pla
nalto da Chapada" como "um espesso depósito de arenito com 
400 m de espessura média, com inclinação de 1 O graus de mergu
lho para norte". Verificou a presenca de uma camada de arenito fer
ruginoso formando a parte superio-r 

O segundo período ( 1940 a 1969) abrange uma gama de traba
lhos, tanto de natureza geológica quanto geomorfológica Tal fato 
se deve ao apoio dado pelo Governo Federal às atividades de pes
quisas na área de geologia e mineralogia através do DNPM/DGM. A 
partir daí pesquisadores brasileiros, voltados para as ciências geoló
gicas e geomorfológicas, passaram a realizar trabalhos específicos 
e a estudar áreas mais detalhadamente. Passou-se assim para uma 
fase de análise sistematizada das observações de campo Como re
sultado surgem explicações generalizadas do relevo regional, ba
seadas em extrapolações de fatos verificados em percursos lineares 
e trabal~os realizados em áreas localizadas Essas generalizações 
se mantiveram até nossos dias, quando se tenta obter, através da 

visão globalizante fornecida pela imagem de radar, a interpretação 
mais precisa do conjunto do relevo regional É pois uma fase impor
tante, que legou trabalhos cujas informações são fundamentais pa
ra a abordagem global dos aspectos geomorfológicos que ora se 
tenta realizar 

Diversos autores se dedicaram à gênese do Planalto dos Parecis, 
outros se prenderam apenas à descrição do relevo 

Ab'Sáber ( 1954) estudou o Planalto dos Parecis na região de 
Diamantino (MT) Este autor incluiu "as formações paleozóicas do
bradas" da Província Serrana à estrutura do planalto que afirmou 
constituírem os rebordos meridionais festonados, enquanto seu to
po representava uma grande parte do reverso amazônico Definiu 
um peneplano conservado em diversos pontos, o qual identificou 
por uma crosta de canga, posicionada em diferentes altitudes, com 
espessura média de 30 a 40 m, que denominou "Peneplano do Alto 
Juruena". Referiu-se também à existência de depósitos de casca
lhos fluviais dispostos em lençóis descontínuos, junto dessas coura
cas resistentes 
. Brito Júnior ( 1 9 55) descreve a "Serra dos Parecis" como um 
maciço ou planalto que se estende desde próximo da margem direi
ta do rio Madeira, na região das cachoeiras, até ligar-se à "Serra da 
Chapada", do sistema das elevações das serras centrais. Estas ser
ras ou planaltos definem o divisor das bacias Amazonas-Prata, 
mesmo não apresentando uma continuidade articulada e predomi
nante. 

Scorza ( 1 960) realizou viagem até à Chapada dos Parecis, na 
área de Diamantino (MT) e concluiu ser a Chapada um "antigo pe
neplano soerguido e formado pelo truncamento das rochas sedi
mentares" 

Almeida ( 1964) denominou "Planície Cristalina do Jauru", à 
área drenada pelos rios Jauru, Cabaça! e Aguapeí No presente ma
peamento a parte leste, drenada pelos rios Cabaça!, das Pitas e bai
xo curso do Jauru, foi incluída na Depressão do Alto Paraguai, en
quanto que a parte oeste da calha do rio Jauru foi incluída no Planal
to dos Parecis, por constituir o divisor das bacias 
Paraguai-Guaporé Aquele autor tratou o Planalto de Tapirapuã co
mo uma área elevada, ligeiramente inclinada para N ou NO, separa
da da Depressão do Alto Paraguai por frente escarpada e que a nor
te termina às faldas de um degrau arenítico mais ou menos suaviza
do com uma centena de metros de desnível As áreas elevadas des
te planalto apresentam-se como chapadas com solos laterizados O 
mesmo autor referiu-se à existência de depósitos de cascalho rola
do composto de quartzo, sobre os cumes nivelados da Província 
Serrana e concluiu que constituem resíduos finais da alteração da 
cobertura cretácica que aí existiu 

Vieira (1965) referiu-se à "Chapada dos Parecis" como repre
sentante de um peneplano levantado pertencente ao ciclo de ero
são pós-Parecis Identificou um mergulho suave para leste que in
terceptou a superfície de erosão anterior. Afirmou que a Chapada 
dos Parecis engloba sedimentos da Formação Parecis, basaltos da 
Formação Tapirapuã e parte da coluna cambriana, evidenciando as
sim uma superfície de peneplanização formada provavelmente no 
Terciário Afirmou que o Arenito Parecis depositou-se depois dos 
derrames dos basaltos da serra de Tapirapuã Portanto, é mais re
cente que o Arenito Botucatu Difere do Bauru pela ausência de ci
mento calcário e presença de nódulos de pederneiras 

Hennies (1966), estudando a região do centro-norte mato
grossense, onde ocorrem os contatos Planalto dos Parecis, Depres
são lnterplanáltica de Paranatinga, Província Serrana e Depressão 
Cuiabana, indentificou dois ciclos sedimentares na área: um ciclo de 
sedimentação que teria atingido a parte SE da área e que foi coberto 
por sedimentos argila-arenosos de transgressão marinha devoniana 
"Planalto da Chapada"; e outro ciclo que teria ocorrido durante o 
Cretáceo, quando toda a área foi coberta por sedimentos desta épo
ca. Um soerguimento posterior favoreceu a remoção de parte dessa 
cobertura arenosa Os rebordos que delimitam a Depressão de Para
natinga a norte foram denominados por Hennies (op cit) de "Pla
nalto Daniel". Segundo ele, o referido planalto consta de uma eleva
ção em dois degraus O primeiro possui um suave mergulho para 
norte em cotas de 400 a 450 me representa a superfície de erosão 
pré-cretácea superior e expõe as camadas eocambrianas. O segun
do degrau é sustentado pela cobertura arenosa cretácea que o reco
bre totalmente Essa cobertura é perfeitamente comparável às do 
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Planalto dos Parecis. Por fim, aquele autor ligou a sustentacão das 
escarpas voltadas para sul à limonitização mais intensa, u'ma vez 
·que são frequentes as ocorrências de cangas no interior da forma
cão 
· Erichsen & Lõfgren ( 1 940), em viagem de reconhecimento geo
lógico, sedimentológico e de recursos naturais, através da Chapada 
dos Guimarães, situada na extremidade SE da área, fizeram obser
vações que os levaram a datar o extenso chapadão com idade devo
niana. Verificaram o predomínio de uma cobertura arenítica, por ve
zes conglomerática. Descreveram a área como sendo um grande 
planalto que se desenvolve desde o rio Araguaia até próximo à cida
de de Cuiabá, constituído, na sua quase totalidade, de vastos cha
padões ligeiramente ondulados com um gradual aclive para O e N 

Caster (1947), em viagem realizada com Almeida, denomina es
ta área de "Chapada dos Guimarães" 

Em Almeida ( 1948a) nota-se a primeira tentativa de sistemati
zação dos estudos geomorfológicos da área Baseando-se em ob
servações geológicas anteriores, definiu três importantes unidades 
geomorfológicas: o "Planalto dos Alcantilados", o "Planalto do Rio 
das Mortes" e o "Planalto do Roncador", que juntos constituem 
para o referido autor os "Planaltos do Grande Divisor" O "Planalto 
do Rio das Mortes" ocupa o alto curso do rio que lhe empresta o no
me, abrangendo a área compreendida desde as suas nascentes até 
a Cachoeira da Fumaça. A sul deste, desenvolve-se o Planalto dos 
Alcantilados, que se estende para a Folha SE. 21 Corumbá A leste 
(Folha SD 22 Goiás) desenvolve-se o Planalto do Roncador, em cu
jos limites orientais situa-se a serra Azul. No mesmo ano, Almeida 
( 1 948b) identificou na estrutura desse planalto a ocorrência do Are
nito Furnas e da Fácies Ponta Grossa Fez correlacão entre estes se
dimentos devonianos e os de mesma idade do P·lanalto de Caiapô
nia, em Goiás Identificou mergulho das camadas para N e NO, fato 
1ue imprime ao planalto uma estrutura de cuesta 

Almeida ( 1 949) também afirmou que os Arenitos Aquidauana 
possuem, na área, espessura de quase 500 m Formam "um gran
de planalto, desfeito em belos planaltos tabulares, como o Planalto 
dos Alcantilados, que contorna a borda dos derrames basálticos" 

Almeida ( 1 9 54) voltou a descrever o "Planalto do Rio das Mor
tes" e o "Planalto dos Alcantilados", acrescentando novas infor
mações sobre o relevo de cuestas. O autor reconheceu dois alinha
mentos de cuestas, situados respectivamente nas séries devoniana 
e permiana, cujas frentes festonadas acham-se voltadas para o ex
terior da bacia do Paraná, "fazendo face à peneplanície Araguaia a 
norte, e à Cuiabana a oeste". Observou também um abaulamento 
nas camadas devonianas, "cujo eixo mais elevado passa nas proxi
midades das nascentes do rio das Mortes, onde ele tem o nome de 
rio Manso" A NE de Cuiabá, observou que as camadas passam a 
mostrar mergulho regional para NO, originando uma cuesta com 
frente voltada para sul. Quanto ao "Planalto dos Alcantilados", vol
tou a afirmar que é esculpido em sedimentos arenosos da Série 
Aquidauana, que sustenta as áreas intertluviais mais elevadas, as
sim como a totalidade do relevo tabular do alto São Lourenco. Afir
mou: "os interflúvios neste planalto apresentam estado de. maturi
dade pouco avançado Os rios são tão-somente agentes de erosão e 
transporte, não possuindo terraços ou planícies pluviais". 

Almeida ( 1959) delimitou o "Planalto dos Alcantilados" entre a 
serra Negra, o Planalto do Rio das Mortes e as terras baixas da De
pressão Paraguaia Classificou sua rede de drenagem como domi
nantemente obsequente. Afirmou ser o "Planalto do rio das 
Mortes" o reverso de ampla cuesta voltada para a bacia Amazôni
ca, ao norte. Descreveu seu relevo como extensos e uniformes cha
padões, instalados em cobertura de Arenito Furnas Classificou o rio 
das Mortes como essencialmente subseqüente no trecho a montan-
te da cachoeira da Fumaça. · 

Beurlen (1959), em tr~balho realizado na zona de Barra do Gar
ças, referiu-se também à área da cidade de Chapada como possui
dora de uma capa sedimentar fluviolacustre e que toda a região pas
sou por um processo de aplanamento pós-triássico. Supôs, ainda, 
que a região "representa uma bacia sedimentar supracretácica au
tônoma, embora contemporânea da bacia de deposição Bauru e es
tivesse separada dela por uma região elevada" 

Oliveira (1964), em trabalho realizado para a PETROBRÁS, fez 
observações na área da Chapada dos Guimarães. Localizou, aproxi
madamente na atual bacia hidrográfica do rio Pindaíba, a região ele-
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v a da referida por Beurlen ( 1 9 59). Referiu-se a um ciclo erosivo pós
basáltico que rebaixou o relevo existente cortando indiscriminada
mente várias formações mais antigas Correlacionou os depósitos 
conglomeráticos aí existentes a antigos leitos de correntes e os are
nitos argilosos e argila-arenosos como resultantes de deposição em 
grandes planos aluviais Datou-os tentativamente como cretácico. 
Referiu-se aos conglomerados de Poxoréo considerando os "mais 
novos da região e possíveis remanescentes da formação 
cretácica" 

Oliveira & Muhlmann (1965), geólogos da PETROBRÁS, distin
guiram seis tipos de relevos no trecho Mutum-Chapada dos Gui
marães: 
- a "Peneplanície Cuiabana", representada por uma superfície 
erosiva aproximadamente plana, sobre os metassedimentos da Sé
rie Cuiabá; 
- "faixa de relevo bastante acidentado", situada entre a "Pene
planície Cuiabana" e a linha de escarpas que marcam o início de 
ocorrência de rochas sedimentares, ambas correspondentes à De
pressão Cuiabana neste mapeamento; 
- "faixa areno-quartzítica da série Cuiabá", representada por pa
tamares planos com inclinação aparentemente paralela à das ro
chas devonianas, com ocorrência de pequenos monadnocks do Gra
nito São Vicente; 
- "área de sedimentos das Formações Furnas e Ponta Grossa", si
tuada no limite oeste, formando linhas de escarpa com mais de 
100m; 
- "chapadões", larga faixa de altos chapadões que ocorrem ales
te e noroeste das escarpas; e 
- "área de relevo acidentado situada a sudeste dos Chapadões", 
representada por uma superfície em fase ativa de dissecação, que 
reflete a natureza das rochas aflorantes. No presente trabalho estes 
últimos tipos de relevo foram incluídos no Planalto dos Guimarães. 

Na parte centro-meridional da Folha Cuiabá desenvolve-se um 
conjunto serrano formado por serras alongadas que descrevem um 
arco sinuoso de concavidade voltada para SSE, denominado de Pro
víncia Serrana Ab'Sáber ( 1 9 54) observou esses dobramentos anti
gos que precedem o Planalto dos Parecis. Baseando-se em elemen
tos característicos do relevo jurássico, classificou esse relevo do
brado como tal, porém atípico, por ser um velho sistema de dobras 
paleozóicas Almeida ( 1964) identificou a "Província Serrana" co
mo o mais importante sistema de montanhas, possivelmente do Pa
leozóico Inferior, que constitui o divisor das bacias 
Cuiabá-Paraguai. Verificou que os depósitos marginais do geossin
clíneo são muito espessos e se apresentam intensamente dobrados, 
falhados e não metamorfizados. Classificou-a como um sistema de 
serras paralelas configuradas por dobramentos e falhamentos de 
camadas areníticas e dolomíticas separadas entre si por longos va
les em sinclinais. Afirmou também que, embora de caráter tectôni
co, tal relevo não teve sua origem diretamente ligada às deforma
ções, porém foi exumado por erosão, que retirou os sedimentos de
tríticos arenosos que recobriam as camadas deformadas. O autor 
concluiu dizendo que, pela natureza das estruturas, pela morfologia, 
origem e evolucão, deve ser citada como um dos melhores exem
plos de relevo t{po ,;apalachiano" embora Ab'Sáber ( 1954) o tenha 
julgado um relevo "jurassiano", não típico No presente trabalho 
confirmaram-se as idéias de Almeida ( 1 964) Constatou-se que ge
neticamente a Província Serrana é muito semelhante aos relevos ti
po apalachiano, embora sua morfologia lembre o relevo jurássico 

Hennies ( 1966) adotou a denominação Província Serrana (Al
meida, 1964) Considerou a Província Serrana como um sistema de 
serras de traçado sinuoso, intensamente dobradas e falhadas, que 
afetaram seqüências sedimentares heterogêneas Estruturalmente 
considerou-a uma faixa de transição da plataforma instável do 
Geossinclíneo Paraguaio. "Mesmo tendo caráter tectônico, esse re
levo é resultante da exumação de uma cobertura sedimentar que 
inicialmente cobria toda a região. Essa cobertura é revelada portes
temunhos existentes nos topos das estruturas mais destacadas da 
área". Diz que para N e NE a estrutura da Província Serrana desapa
rece sob a cobertura cretácea do Planalto dos Parecis. O autor rela
cionou as formas resultantes com os tipos de rochas sobre as quais 
atuou a erosão. 

Campos ( 1 969) referiu-se à Província Serrana como sendo um 
exemplo típico de relevo invertido, comportando-se como contra-



forte do Planalto dos Parecis. Constitui um relevo movimentado, 
com cristas monoclinais separadas entre si por vales de encostas 
abruptas e fundo plano. 

Na parte centro-meridional da área, interpondo-se entre a Provín
cia Serrana a oeste e o Planalto dos Guimarães a leste, desenvolve
se uma área rebaixada, drenada pelo rio Cuiabá, denominada De
pressão Cuiabana Almeida ( 1949) denominou-a "Pene planície 
Cuia bana", após tratá-la como uma superfície de erosão senil, esta
belecida em rochas metamórficas da Série Cuiabá. Descreveu-a co
mo uma "planície que se eleva gradativamente para leste até atin
gir as faldas da chapada e da serra de São Vicente" Seus desníveis 
nunca são superiores a 50 m Referiu-se a vales profundos que se 
desenvolvem na planície, nas quais se instalou uma drenagem jo
vem e que esses rios não possuem planícies aluviais e correm sub
seqüentemente às rochas da Série Cuiabá 

Almeida (1954) voltou a tratar a área da "Peneplanície Cuiaba
na" como sendo uma área deprimida desenvolvida sobre estrutura 
diversificada, pois dela participam rochas pré-cambrianas fortemen
te deformadas Deu como característica principal o seu estado 
avançado de evolução geomórfica, se bem que já se observa uma 
retomada de erosão moderna. Considerou os depósitos quaterná
rios na depressão como "pleistocênicos". Referiu-se também ao fe
nômeno da intensa laterização por que passam os óxidos de ferro, 
por toda a depressão. Descreveu o solo como "todo coberto por 
crostas limoníticas consistentes, resultantes da cimentação por li
monita dos depósitos aluviais e coluviais". Almeida ( 1959) descre
veu o relevo aplanado da depressão, como resultado da evolução de 
uma superfície de erosão que truncou indistintamente as estruturas 
das rochas sedimentares e citou como testemunhos alguns morros 
isolados mantidos em quartzitos, como o Morrinho de Leverger 
Atribuiu ao rejuvenescimento dessa superfície idade pliocênica, po
rém anterior ao aluvionamento do pantanal, que ainda hoje se pro
cessa e transgride sobre ela. Almeida ( 1964) deu uma nova deno
minacão à unidade, passando o nome para "Baixada Cuia bana". 
Disse' que ela se desenvolveu na bacia do rio Cuiabá e que suas fei
cões são resultantes da atuacão da erosão em rochas metamórficas 
heterogêneas. Atualmente e~ta "peneplanície possui superfície on
dulada com amplos interflúvios e os rios estão adaptados às dire
cões estruturais" 
· Hennies ( 1966) adotou o nome "Baixada Cuiabana" sugerido 
por Almeida (1964). Estendeu sua porção terminal para NE, abran
gendo a faixa que separa a chapada dos Guimarães a sul, da serra 
Azul a norte Admitiu que esta superfície é resultado da atuação de 
processos erosivos pluviofluviais sobre rochas de baixo metamorfis
mo, facilmente alteráveis e que, por isto, evoluíram rapidamente 
Para leste, esta superfície se estende em direção às cabeceiras dos 
rios Manso, Bananal e São Manoel. O relevo torna-se acidentado e a 
superfície de erosão chega até cotas de 450 m. Há referência a 
uma cobertura laterítica recente, na extremidade ocidental da área 
estudada, onde se situa o vale do rio Cuiabá. 

Na parte centro-meridional da área, a oeste da Província Serra
na, localiza-se a Depressão do Alto Paraguai. Almeida ( 1964) reco
nheceu nesta área a "Baixada Paraguaia" e a "Planície Cristalina do 
rio Jauru" Nas proximidades deste rio identificou um processo ero
sivo idêntico ao da "Peneplanície Cuiabana". Quanto à "Baixada 
Paraguaia", diz nunca atingir altura superior a 400 m Estrutural
mente descreve-a como um grande sinclinorium, cujas camadas se 
apresentam onduladas e sua borda ocidental é bem evidenciada pe
los afloramentos das camadas resistentes das Formacões Araras e 
Raizama, com suaves mergulhos para SE. · 

O terceiro período, cujo início se deu em 1970, caracteriza-se 
pelo desenvolvimento de projetos regionais de geologia e prospec
ção, realizados por convênios firmados pelo DNPM/CPRM Nestes 
projetos, com raras exceções, a geomorfologia é abordada de forma 
introdutória. No entanto os dados estruturais e litológicos neles 
contidos são muito úteis aos atuais estudos geomorfológicos 
Incorporam-se também nesta fase vários trabalhos individuais. 

Corrêa & Couto ( 197 2) referiram-se ao Planalto dos Parecis co
mo "Chapadões" com uma camada superior laterizada, provavel
mente terciária, que varia muito de espessura Com relacão ao Pla
nalto de Tapirapuã, consideraram-no como um "pacot~ basáltico, 
assentado sobre uma superfície peneplanizada, com idade correla
cionável aos derrames da bacia do Paraná" 

Figueiredo & Olivatti ( 1974) referiram-se à "Chapada dos Pare
eis" como uma superfície peneplanizada no início do Terciário, o 
que possibilitou a formação de lateritos de idade ter
ciário-quaternária Identificaram quatro níveis de erosão No 
primeiro nível encontram-se as partes conservadas da Chapada dos 
Parecis; no segundo nível desenvolve-se o Planalto Dissecado dos 
Parecis; no terceiro nível o Planalto de Tapirapuã e o conjunto de 
serras do Roncador e Rio Branco; e no quarto desenvolvem-se as 
depressões. Afirmaram que as escarpas da "Chapada" estão sus
tentadas por blocos de canga que evidenciam um ciclo éle erosão 
mais jovem. Classificaram a serra de Tapirapuã como um relevo de 
estrutura monoclinal com mergulho para NO. Identificaram o con
junto serras do Roncador e Rio Branco como uma feição estrutural 
monoclinal e que deu origem a uma escarpa tipo cuesta voltada para 
sudoeste 

Padilha et alii ( 1 974) descreveram o relevo da "Chapada dos Pa
recis" como tipicamente tabular, representado por sedimentos 
argila-arenosos parcialmente laterizados (TQdl). Caracterizam-na 
como uma imensa superfície de aplanamento com pequenas e sua
ves ondulações que mergulham levemente para norte Na extremi
dade setentrional esses tabuleiros apresentam-se mais dissecados, 
com topos planos menos extensos, pois a maior intensidade da dre
nagem quebra a monotonia do relevo plano Referiram-se a uma co
bertura generalizada de canga laterítica, que originou vales em geral 
do tipo "V", com flancos fortemente escarpados Classificaram os 
principais rios como conseqüentes e subsequentes 

Costa et alii (1975) referiram-se, na Folha contígua a leste, ao 
"Planalto do Roncador'', tratando-o como um relevo em elevado 
estágio de maturidade e possuidor de uma frente escarpada de 
cuestas mantidas por camadas mais velhas de sequência homocli
nal da Formação Araguaia 

Ribeiro Filho et alii ( 1 97 5) identificaram quatro ciclos erosivos 
na área: no primeiro houve o aplanamento das rochas de idade pré
devoniana; o segundo atuou no Terciário; o terceiro, imediatamente 
posterior, atuou na serra de Tapirapuã e na sua cobertura laterítica; 
o quarto é o atual que corresponde às depressões Referiram-se 
também aos "Planaltos do Centro de Mato Grosso", nos quais fo
ram incluídos a Chapada dos Parecis, o Planalto da Chapada e os 
Planaltos Daniel e do Ronca dor. Consideraram-nos como arenosos e 
lateríticos desenvolvidos sobre rochas sedimentares paleomesozói
cas. Colocaram esses planaltos como testemunhos de uma fase de 
erosão terciária (2 o ciclo) A serra de Tapirapuã também foi consi
derada com feição de planalto, constituindo um degrau do Planalto 
dos Parecis, correspondente ao 3 o ciclo de erosão No presente 
mapeamento correlaciona-se a superfície da Chapada dos Parecis 
com a Chapada dos Guimarães. Levantam-se duas hipóteses a res
peito dos aplanamentos: uma primeira fase de aplanamento teria 
ocorrido no Terciário, concordando com os autores precedentes; 
uma segunda fase teria ocorrido no Pliopleistoceno, após a deposi
cão dos sedimentos argila-arenosos concrecionários (TQdl), 
~dequando-se à hipótese de Mamede, Ross e Santos (1981) 

Para o Planalto de Tapirapuã concluiu-se que a presença deste 
patamar decorreu da maior resistência oferecida pelo basalto às fa
ses erosivas, sendo um desdobramento do nível de pediplanação 
que atuou na Depressão do Alto Paraguai 

Em trabalho realizado na Folha contígua a oeste, Pinto Filho et 
alii (1977) fizeram correlacão entre as formas de relevo, a natureza 
das rochas e a disposicã~ estrutural das camadas sedimentares 
"Ao complexo basal co(respondem áreas dissecadas; as formações 
metassedimentares dobradas e fraturadas originam cristas resi
duais; as rochas sedimentares paleozóicas constituem planaltos re
baixados; os sedimentos cretáceos dão origem aos topos das cha
padas". Caracterizaram o relevo do Planalto dos Parecis como niti
damente estrutural e cuestiforme, constituído de rochas sedimenta
res com mergulhos para norte Referiram-se também à ocorrência 
de uma cobertura detrítico-laterítica, nos topos delimitados por es
carpas, resultantes de processos de rebaixamento do relevo no Plio
ceno. Estes autores identificaram essa cobertura como uma unida
de terciário-quarternária detrítico-laterítica (TQdl) 

Melo, Costa e Natali Filho (1978) identificaram um setor desta 
unidade na Folha SC 20 Porto Velho e denominaram-na "Planalto 
Sedimentar dos Parecis", sustentado por litologias sedimentares 
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l<ux, Brasil e Franco ( 1979) verificaram, na Folha SD.20 Guapo
ré, que havia ocorrência de rochas cristalinas pré-cambrianas, vul
cânicas e sedimentares. Diante dessa variedade litológica, propuse
ram um nome mais genérico de Planalto dos Parecis. Identificaram 
dois conjuntos de relevo que permitiram a subdivisão do planalto em 
duas subunidades A mais elevada, Chapada dos Parecis, engloba 
áreas pediplanadas e amplas superfícies tabulares erosivas e o Pla
nalto Dissecado, ocorre representado pelos trechos mais erodidos e 
em posição altimétrica inferior Referiram-se a uma camada 
detrítico-laterítica (TQdl) que atua como camada mantenedora das 
formas erosivas, altimetricamente mais elevadas 

Por sua vez, Melo & Franco ( 1980) concordaram com a titula
ção anterior e adotaram a denominação Planalto dos Parecis à proje
ção do mesmo relevo, para oriente, e o trataram como uma superfí
cie pediplanada de idade pliopleistocênica. 

Ma mede, Ross e Santos ( 1981) identificaram, na Folha SC 22 
Tocantins, o Planalto dos Parecis como um nível de aplanamento in
tennediário, com altimetria em torno de 300 m. Referiram-se à sua 
horizontalidade e homogeneidade de formas, definindo nessa Folha 
sua extremidade NE Após tecerem considerações sobre o tempo 
da deposição Araguaia e correlacionarem os níveis de aplanamento 
da área, definiram sua idade como pliopleistocênica 

Figueiredo & Olivatti (1974) denominaram "Província Serrana 
do Alto Guaporé" as serras do Aguapeí, Santa Rita, do Cágado, da 
Borda, São Vicente e Ricardo Franco Identificaram morfologia de 
cuesta com mergulho suave para ieste nas serras do Aguapeí e São 
Vicente. Consideraram as serras do Cágado e da borda como cristas 
alinhadas de direção NO-SE 

l<ux, Brasil e Franco (1979), na Folha SD 20 Guaporé, identifi
caram e definiram os Planaltos Residuais do Alto Guaporé como um 
conjunto de relevos circundados pela Depressão do Guaporé Corre
lacionaram suas litologias predominantemente sedimentares às da 
"Unidade Aguapeí", identificada por Figueiredo & Olivatti (1974), 
originando feição cuestiforme 

O Planalto dos Guimarães foi a área na qual se fizeram os estu
dos mais detalhados da última década. Guimarães & Almeida 
( 197 2) denominaram "Planalto da Chapada" os chapadões areníti
cos situados a leste da "Baixada Cuiabana". 

Gonçalves & Schneider ( 1970) referiram-se a um soerguimento 
do centro do continente, posterior à deposição da Formação Ca
choeirinha, que deu condições para a esculturação do relevo do 
centro-leste de Mato Grosso Assim, na parte setentrional 
formaram-se vastos chapadões com mergulho para norte. Os sedi
mentos desta formação deram origem a uma unidade geomorfológi
ca constituída por extensos chapadões com bordas abruptas e a 
seu redor desenvolveu-se uma topografia acidentada A borda oes
te da Bacia do Paraná é assinalada por escarpa íngreme composta 
por sedimentos da Formação Furnas e rochas do embasamento cris
talino A erosão diferencial destacou as formações gerando feições 
variadas Os mesmos autores descreveram a Formacão Cachoeiri-
nha e atribuíram-lhe idade terciária. · 

Ribeiro Filho et alii (1975) denominaram a área de "Planalto da 
Chapada" identificando-a como um testemunho de uma superfície 
de erosão terciária, "formado em rochas sedimentares paleozóicas 
predominantemente areníticas e dizendo possuir cobertura arenosa 
laterizada". 

Pena et alii ( 1 97 5) referiram-se a uma dêpendência total das fei
ções geomorfológicas às geológicas, no que diz respeito a tipos de 
relevo, padrão çje drenagem, definição das bacias hidrográficas, for
mação de cuestas e definição das áreas de erosão e sedimentação. 
Dataram como pós-cretáceo o eixo de arqueamento que criou o di
vortium aquarium das bacias Amazônica e Platina. 

Figueiredo & Olivatti (1974) estudaram a Província Serrana na 
região da serra das Araras. Descreveram o relevo como send~ de 
cristas formadas em arenito silicificado da Formação Raizama: "No 
interior de algumas dessas anticlinais constituídas por cristas para
lelas a erosão arrasou o arenito e nos calcários da Formacão Araras 
originou um relevo de formas mamelonares". · 

Ribeiro Filho et alii (1975) descreveram a Província Serrana co
mo um sistema contínuo de serras paralelas, configuradas por do
blamentos e falhamentos das camadas sedimentares do Grupo Alto 
Paraguai: ''Embora de caráter tectônico, tal relevo teve origem prin-
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cipalmente na destruição pela erosão dos sedimentos que as reco
briam." 

Luz et alii ( 1978) adotaram a denominação Província Serrana 
(Almeida, 1 964) para esta unidade geomórfica Identificaram-na 
como um modelado de relevo de cadeias dobradas tipo "apalachia
no" em fraco estágio de dissecação Citaram também vários está
gios de dissecação, que muitas vezes deixaram a descoberto na 
parte central um relevo mamelonar, contendo incipientes formas 
cársticas Os autores encontram evidências de exumacão da For
mação Araras, cujos resíduos estão depositados no top~ das serras 
Ponta do Morro, Morro Grande e da Lavadeira 

A Depressão Cuiabana também foi incluída na área e estudada 
por alguns projetos Guimarães & Almeida ( 197 2) referem-se a ela 
como uma "Planície" de origem erosivo-tectônica, arrasada até a 
cota de 220 m e sustentada pelas rochas do Grupo Cuiabá 

Corrêa & Couto (1972) denominaram-na "Pediplano Cuiabano" 
representando a parte intermediária entre a "Planície do Pantanal" 
e o "Peneplano" da Chapada dos Parecis Ribeiro Filho et alii 
(1975) seguem a denominação e a descrição de Almeida (1964) 

No atual mapeamento, as Depressões Cuiabana e do Alto Para
guai constituem um prolongamento para norte do Pantanal Mato
Grossense e considera-se que foram abertas no Pleistoceno evo
luindo por pediplanação a partir de um nível de base representado 
pelo pantanal 

Figueiredo & Olivatti (1974), assim como Almeida (1964), de
nominaram a área a oeste da província Serrana de "Baixada do Alto 
Paraguai", com altitude máxima de 400 m nas faldas da serra de 
Tapirapuã Classificaram-na como um grande sinc/inorium, sendo a 
borda ocidental formada pela serra do Padre Inácio (atual 
Olho-d'Água) e a oriental, pela serra das Araras (atual Província Ser
rana), cujo eixo é o rio Paraguai Descreveram-na como uma região 
deprimida que vem sofrendo entulhamento desde o início do Qua
ternário e atualmente está em fase de rejuvenescimento Citam co
mo prova disso os terraços aluviais suspensos na Folha SD 21-Y-D. 
Outra evidência dada pelos autores é a diminuição da densidade de 
lagoas, para norte. Ribeiro Filho et alii ( 1975) adotaram a denomi
nação de Almeida ( 1964) e a descreveram como possuidora de um 
relevo de planície, coberta por sedimentos arena-argilosos da For
mação Pantanal, que formam terraços aluviais ao longo do rio Para
guai Luz et a/ii ( 1 9 7 8) seguem a mesma descrição dos autores pre
cedentes 

A Depressão de Paranatinga, descrita primeiramente por Hen
nies ( 1966), foi estudada por Ribeiro Filho & Figueiredo ( 197 4). Es
ses autores descreveram-na como uma área plano-ondulada desen
volvida sobre rochas pouco dobradas da Formação Diamantino In
cluíram o 1. o degrau do "Planalto Daniel" na depressão, justifican
do que na realidade não constitui planalto e sim uma "pediplanície" 
em formação Compararam-na à "Depressão do Alto Paraguai", 
dando como variação apenas o fato de esta se encontrar em estágio 
erosivo mais adiantado, já coberto por sedimentos aluviais da For
mação Pantanal 

Luz et alii ( 1978) adotaram a denominação "Depressão Periféri
ca de Paranatinga" (Ribeiro Filho et alii, 1975) e concordaram com 
a descrição Sugeriram que seria melhor denominada de "Depres
são lnterplanáltica de Paranatinga" Neste trabalho adotou-se a su
gestão de Luz et alii ( 1978) quanto à denominação e seguiu-se Ri
beiro Filho & Figueiredo ( 1974) no tocante à inclusão do 1. o degrau 
do "Planalto Daniel" na Depressão lnterplanáltica de Paranatinga 

A Depressão do Alto Guaporé foi pouco estudada até hoje Ribei
ro Filho & Figueiredo ( 1974) denominaram "Baixada do Guaporé" 
toda a fisionomia rebaixada e alagadiça onde se verificam os pro
cessos de acumulação na bacia do alto Guaporé Compararam-na 
ao pantanal do rio Paraguai: "A única diferença evidente é que, en
quanto esta está em fase de erosão, a 1. a está em fase de deposi
ção''. 

Pinto Filho et alii (1977) referiram-se a um pediplano que fez re
cuar as escarpas dos Parecis e isolou os Planaltos Residuais do Alto 
Guaporé Descreveram a Planície do Guaporé como uma planície 
que apresenta características morfológicas semelhantes às do Pan
tanal Mato-Grossense. Identificaram dois níveis de terraco: um 
atual, em fase de deposição, composto de sedimentos· argila
arenosos, e outro mais elevado, composto de sedimentos arena
argilosos ferruginizados. 



Kux, Brasil e Franco ( 1979) denominaram Depressão do Alto 
Guaporé a continuação do Pediplano Centro-Ocidental Brasileiro, 
definido por Melo, Costa e Natali Fi lho (19781. Consideraram-na 
uma superfície pediplanada de idade neopleistocênica que se desen
volve sobre o Complexo Xingu, junto ao Planalto dos Parecis, No 
presente relatório, concordou-se parcialmente com os autores pre
cedentes quanto à idade e ao processo de aplanamento, mas 
admitiu-se ainda a hipótese da interferência tectônica contribuindo 
na esculturação desta depressão. 

Kux, Brasil e Franco ( 1979) identificaram e individualizaram as 
Planícies e Pantanais do Médio e Alto Guaporé, as quais correspon
dem às extensas áreas de acumulação inundáveis (Aail topografica
mente uniformes. com altitudes raramente superiores a 200 m . Os 
autores encontraram apenas um nível de terraço, localizado na con
fluência do rio Galera com o rio Guaporé. Identificaram ainda peque
nas áreas pediplanadas, ilhadas nos pantanais e ligeiramente mais 
altas, sustentadas por litologias da Formação Guaporé Inferior. Os 
mesmos autores consideraram os Pantanais do Alto Guaporé como 
área de transição para o " Pantanal Mato-Grossense", devido aos 
seus aspectos fisionômicos. às características geomorfológicas e à 
sua posição geográfica. Estes fatos entretanto não puderam ser 
comprovados no presente mapeamento. 

2.4 - UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

2.4 . 1 - Planaltos Residuais do Alto Guaporé 

Esta unidade geomorf.ológica foi identificada no mapeamento da Fo
lha SD.20 Guaporé por Kux, Brasil e Franco (1979). Compreende 
os conjuntos serranos situados a sudoeste do Planalto dos Parecis, 
constituídos pelas serra de Ricardo Franco, serra de São Vicente, 
serra do Borda, serra do Cágado, serra Azul, serra do Caldeirão e 
serra Santa Bárbara. Dispõe-se em forma de arco cuja extremidade 
norte encontra-se a 14 oS, representada pela serra de Ricardo Fran
co na Folha c ontígua a oeste, SD . 20 Guaporé, passando pela Folha 
SD.21 Cuiabá e cuja extremidade sul atinge a Folha SE.21 Corum
bá, através da serra Santa Bãrbara, a 16 ° 1 5'S. 

Figueiredo & Olivatti (1974) ao estudarem esses planaltos iden
tificaram a Unidade Aguapef. a qual dividiram em três subunidades 
litologicamente distintas - Inferior: predominando metarenitos; 
'Media: ardósios, metassiltitos e grauvacas; e Superior: rnetarcó
seos, metarenitos, metassiltito, atualmente definido como Grupo 
Aguapeí (vide 1 - Geologia). 

Kux, Brasi l e Franco ( 1979) denominaram, na Folha SD.20 Gua
poré, esses relevos de Planaltos Residuais do Alto Guaporé, pores
tarem envolvidos pela Depressão do Guaporé, o que lhes confere 
característica de residuais, aliada às semelhanças litológicas (pre
dominantemente sedimentares) . 

Nesta Folha. os Planaltos Residuais do Alto Guaporé estão repre
sentados pelos conjuntos serranos denominados: serra de S. Vicen
te, serra Sta. Bárbara e seus prolongamentos em forma de cristas 
representados pelas serras da Borda, do Cágado, Azul, Aguapeí e 
do Caldeirão. 

Para efeito de estudos geomorfológicos, os Planalt!)s Residuais 
do Alto Guaporé são divididos em três seções, com formas peculia
res: Serra de São Vicente; Serra Santa Bárbara; e conjunto de cris
tas formadas pela serras da Borda, do Cágado, Salto do Aguapeí e 
do Caldeirão. 

2.4. 1. 1 - Serra de São Vicente 

Este compartimento situa-se na extremidade sudoeste da Folha 
SD.21 -Y -A , entre os paralelos de 1 4 o 30' e 1 5o 00' latitude sul, 
tendo seu eixo maior direção noroeste-sudeste e sendo sua altime
tria relativa de 660 a 780 m . 

A serra configura um bloco compacto que se estende por aproxi
madamente 55 km, possuindo largura máxima de 15 km. 
Comporta-se como um relevo residual amplo com formato aproxi
madamente retangular, situado a sudoeste das escarpas do Planalto 
dos Parecis e envolvido pela Depressão do Guaporé. Seu topo apre
senta dissecacão em formas agucadas (a23) e formas convexas 
(c21 ); e, junto. às escarpas de falh~ que formam seus limi tes de su
doeste, foram mapeadas formas conservadas como superfícies ta
bulares erosivas (Et), onde se situam as altitudes máximas deste 
compartimento. 

Geologicamente faz parte do Grupo Aguapel, onde a presença 
de falhamentos e fraturamentos evidencia alinhamentos no relevo, 
orientados no sentido longitudinal do conjunto. Seu limite sudoeste 
apresenta-se sob a forma de frente de escarpa de falha, voltada pa
ra o vale do rio Guaporé, transparecendo na imagem de radar o aca
mamento, bem como um certo grau de inclinação das camadas na 
direcão sudoeste-nordeste. _ 

Principalmente na extremidade norte e secundariamente acom
panhando a frente da escarpa de falha em direção sul, foram ma
peadas no reverso, junto às escarpas, superfícies tabulares erosivas 
(Et). Dominando o restante do topo sobressaem formas aguçadas 
(a23), que correspondem ao alinhamento das camadas sedimenta
res truncadas que mergulham para nordeste. A escarpa abrupta a 
sudoeste, apesar de intensamente ravinada, mostra uma certa li
nearidade em seu conjunto e a presença de facetas trapezoidais su
gere que o bloco foi quebrado e basculado para nordeste, dando ao 
conjunto serrano aspecto de escarpa de fa lha. 

A serra de São Vicente apresenta no topo uma intercalação de 
pequenas escarpas e rampas suaves com caimento para nordeste, 
terminando em rampa abrupta intensamente dissecada, que demar
ca os limites orientais desta subunidade, com o nível da Depressão 
do Guaporé. Nesse local, o topo da serra é drenado pelos afluentes 
da margem esquerda do rio Galera, que em sua quase totalidade são 
compostos por cursos de água intermitentes. Essa drenagem, que é 
favorecida pela inclinação das camadas sedimentares do Grupo 
Aguapef, tem orientação SO-NE e encontra-se encaixada, forman
do profundos vales. Destaca-se dentre estes cursos de água o cór
rego Banhado, por sua extensão e perenidade. Este córrego drena a 
extremidade sudeste da referida serra e. ao percorrer terrenos da 
depressão, tem orientação geral sul-norte, até desaguar no rio Gale
ra do qual é afluente pela margem esquerda. 

A drenagem voltada para oeste percorre o topo da serra na dire
ção sudeste-noroeste, separando superffcies tabulares erosivas 
(Et). Adaptada aos planos de fraqueza das rochas, possibilita obser
var o controle estrutural através do seu traçado. Os rios perenes, 
como o córrego Longa Vida, têm suas nascentes no topo da serra. 
Ao ultrapassarem as encostas íngremes da borda sudoeste, corren 
do em direção à Depressão do Guaporé, entalham profundas gar
gantas que constituem verdadeiros canyons. 

No sopé contornando a serra, a vegetação é de Floresta Densa, 
que através dos vales erosivos galga as encostas. No topo, onde 
ocorrem solos Litólicos, há vegetação de gramíneas sobre áreas dis
secadas (a23) . Em contrapartida, as superfícies conservadas (Et) 
exibem afloramentos rochosos desnudos formando lajedos. Dentro 
dos vales existentes no topo da serra há vegetação arbustiva,· que 
devido à sua pouca expressividade não chega a constituir as matas
galerias. 

2.4.1 .2 - Serra Santa Bárbara 
Na extremidade centro-sul da Folha SD.21-Y-C, situa-se a segunda 
seção do planalto, representada pela serra Santa Bárbara, cujo eixo 
também obedece à direção noroeste-sudeste, prolongando-se 
a sul através da Folha SE. 21 Corumbá (Fig. 2.3). Suas cotas 
altimétricas va;iam entre 500 e 900 m . Forma um bloco compac
to de configuração afunilada. Possui em seu eixo maior a 
extensão de 6 2 , 5 km. A parte mais larga, com 40 km de extensão, 
encontra-se voltada para sul, adentrando a Folha SE.21 Corumbá . 
A parte mais estreita, 1 2 , 5 km, localiza-se a norte na latitude de 
1 5° 30'S. Trata-se de um relevo elevado, cujo limi te oeste é demar
cado por um conjunto de dois patamares escalonados. Os patama
res têm caimento voltado para leste e apresentam bordas escarpa
das que dão origem a um relevo cuestiforme. Na extremidade su
doeste, destacam-se, no topo, duas formas estruturais mapeadas 
como bordas de sincl inais, separadas entre si por área dissecada em 
formas convexas (c32). No rest ante do topo deste patamar mais 
elevado, predomina dissecação em formas tabulares (t43, t42) . No 
patamar inferior, a oeste, predominam formas conservadas (Spt), 
com pequenas áreas dissecadas em formas aguçadas (a11 , a22). 
junto ao sopé da escarpa do patamar superior. Assim como na serra 
de São Vicente. as litologias são predominantemente sedimentares 
pertencentes à Unidade Aguapeí (Figueiredo & Olivatti, 1974). 

Para melhor estudo de sua morfologia, esta subunidade foi divi
dida em dois compartimentos: 
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F1g 2 J Rt'llévo cucsutormo desdobrado em patamares estruturais na serra Santa Bêirbara. Folha 50.21 ~Y·C 

- compartimento superior, cujas cotas altimétricas se encontram 
acima de 700 m, correspondendo ao nível superior da Unidade 
Aguapef; e 
- compartimento inferior, situado entre 400 e 600 m, relacionado 
ao nível médio da Unidade Aguapef. 

O compartimento superior está representado pela superffcie de 
cimeira (cotas altimétricas ac1ma de 700 m). Nele o relevo se en
contra muito dissecado. Numa visão geral de oeste para leste, 
distingue·se uma seqüência de escarpas erosivas que formam rele
vos cuestiformes com frentes dissimuladas, voltadas para ociden· 
te. A primeira escarpa a oeste faz o limite da Depressão do Guaporé 
com o patamar inferior, que se estende em direção norte-sul. for
mando uma faixa alongada. Seu reverso mergulha para leste atra· 
vés de superflcies estruturais tabulares (Sptl. A área terminal do re
verso é drenada pelo córrego das Pedras, que flui junto à segunda. 
frente de cuestas, em sentido sul-norte. Em sua margem esquerda 
desenvolve-se uma superflcie dissecada em formas tabulares (t43, 
t42). Na margem direita, com sentido geral norte-sul, alinha-se a se
gunda frente escarpada. que se apresenta dissecada em formas 
aguçadas (a 11 ). drenada pelo córrego Minuto. Na porção meridio
nal, um terceiro relevo inclinado (cuestiforme) , de direção sudoeste· 
nordeste, tem sua frente também drenada pelo córrego M inuto. Es
te relevo cuestiforme apresenta caimento para sudeste e, na sua 
extremidade nordeste, a inclinação das camadas está voltada para 
sul. Em seu reverso foram mapeadas formas dissecadas do tipo ta
bular (t3L) e formas dissecadas do tipo aguçada (a231. Drenam es
ta área os rios Alegre e Aguapef. Na sua extremidade nordeste lo· 
ram mapeados patamares estruturais tabulares {Spt). No setor su
deste da serra Santa Bárbara, destacam-se duas estruturas dobra· 
das, mapeadas como bordas de sincllnal. O rio Aguapel superimpôs
se a essas estruturas originando dentro delas uma dissecação em 
formas convexas {c231. 
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Toda a borda leste e nordeste da serra Santa Bárbara é delimita · 
da oor esc a roas abruptas que constituem um alinhamento de cristas 
amplas e continuas dos tipos a34 e a23 

A drenagem neste compartimento apresenta-se muito encaixa
da e orientada pela estrutura, formando trechos retilinizados e ân
gulos fechados, demonstrando controle estrutural. Os rios Alegre, 
Minuto, Aguapei e o córrego das Pedras correm nas linhas de fra
queza das rochas, onde construirem profundas gargantas tipo can· 
yons. Ao deixarem o planalto, superimpõem-se à linha de cristas 
que delimita toda a borda leste e nordeste da serra. Nas superfícies 
estruturais tabulares, ocorrem solos Litólicos com cobertura de ve
getação de gramineas, e nas áreas dissecadas domina o solo Podzó
lico Amarelo, com vegetação tipo Savana Arbórea Aberta. 

O compartimento inferior corresponde ao nível intermediário da 
Unidade Aguapei (altimetria relatlva em torno de 400 a 600 m). 
Constitui o primeiro patamar, disposto longitudinalmente na borda 
oeste da serra Santa Bárbara. Forma uma frente de cuesta dissimu
lada. muito dissecada e festonada por inúmeros corixos. que ai têm 
suas nascentes e cujos leitos dirigem-se para os Pantanais do Alto 
Guaporé. No seu reverso. junto à escarpa, foram mapeados em toda 
a extensão norte-sul patamares estruturais tabulares (Spt), cujo 
mergulho tem direção leste. Junto ao sopé do segundo patamar e 
na sua extremidade sul, adentrando a Folha SE.21 Corumbá, foram 
mapeadas formas dissecadas do tipo aguçado (a 11 ). Na extremida
de norte deste mesmo patamar a dissecação do reverso apresenta
se menos intensa, tendo sido mapeadas formas dissecadas do tipo 
tabular (t42, t23) e formas convexas (c21 ). Dominam neste nível 
solos Podzólicos Vermelho-Amarelos, nas áreas dissecadas, e solos 
Llt61icos nas superfícies estruturais tabulares, onde se desenvolvem 
vegetação de Savana Arbórea Densa e gramíneas, respectivamen
te. 



2.4.1 .3 - Conjunto de cristas das serras da Borda, do Cágado, 
Salto do Aguapeí e do Caldeirão 

Esta seção é constituída por um conjunto de serras dispostas em di
reção noroeste-sudeste que se inicia na extremidade meridional da 
serra de São Vicente. Desenvolve-se para sul, estendendo-se para a 
Folha contígua, após tangenciar a extremidade oriental da serra 
Santa Bárbara Essas serras fazem parte do Grupo Aguapeí e for
mam cristas assimétricas residuais de bordas de anticlinais e sincli
nais parcialmente erodidas. 

O conjunto serrano denominado serra da Borda é o de maior ex
pressão espacial e compreende todo o alinhamento de formas agu
çadas (a34), situado a oeste da cidade de Pontes e Lacerda Nesta 
serra, as vertentes voltadas para oeste apresentam-se mais abrup
tas, ao passo que as voltadas para leste são mais brandas De um 
modo geral as altas vertentes deste conjunto serrano são constituí
das de solo Litólico desnudo e nas baixas encostas a vegetação é de 
Floresta Estacionai 

A sul da localidade de Pontes e Lacerda localiza-se a serra do Cá
gado. Para leste desta, tem-se um bloco compacto cuja denomina
ção local é serra Azul. Seu corpo principal é bastante amplo, tendo 
sido mapeada no topo pequena área dissecada em formas tabulares 
(t22). Na extremidade sudeste nota-se uma crista alongada forman
do um apêndice que se prolonga na referida direção Também, nes
ta serra, o solo é Litólico e a cobertura vegetal é de Floresta nas en
costas baixas, e de Savana no topo. 

A extremidade sul apresenta-se bastante dissecada e fraciona
da, possuindo menor expressão geomorfológica que a seção ante
rior e recebe os nomes de serra do Caldeirão e serra do Aguapeí. 
Constituem relevos dissecados em formas aguçadas do tipo a23. O 
rio Aguapeí, que tem suas nascentes na serra Santa Bárbara, toma 
direção oeste-leste, superimpondo-se epigenicamente à serra do 
Aguapeí e entalhando profundas gargantas. 

2.4.2 - Planalto dos Guimarães 

Esta unidade estende-se pela extremidade noroeste da Bacia Sedi
mentar do Paraná e corresponde, na área mapeada, a um trecho dos 
planaltos divisores entre as bacias do Prata e Amazonas. A unidade 
abrange todo o setor sudeste da Folha Adentra para sul e leste res
pectivamente nas Folhas SE.21 Corumbá e SD 22 Goiás. A oeste, 
noroeste e norte é contornada pela superfície rebaixada da Depres
são Cuiabana O contato entre as unidades, a oeste, é feito através 
de forte escarpamento. A noroeste, a ligação se faz por intermédio 
de um patamar mais rebaixado, enquanto a norte o limite é demar
cado por escarpas abrandadas pela atividade erosiva e pelas cristas 
assimétricas da Província Serrana. 

A unidade apresenta características topográficas e geomórficas 
muito distintas, de modo que foi possJvel reconhecer três comparti
mentos individualizados. Embora a topografia varie, não há entre 
eles uma subordinação topográfica que caracterize os comparti
mentos como níveis topográficos hierarquizados Desse modo fo
ram definidos: a Chapada dos Guimarães com cotas que variam dos 
600 a 800 m; o Planalto do Casca com cotas que vão de 300 a 
600 m; e o Planalto dos Alcantilados, que oscila entre os 300 e os 
650 m de altitude. Estes compartimentos serão tratados como su
bunidades do planalto. 

2.4.2.1 - Chapada dos Guimarães 

Esta subunidade corresponde a extensa área de relevo aplanado 
com cotas que vão desde os 600 até 800 m. Constitui uma única e 
contínua superfície, mas comporta variações topográficas conside
ráveis. Nas nascentes do rio das Mortes, em trechos das extremida
des norte e noroeste da chapada, as cotas atingem os 800 m Já na 
faixa a sul do rio das Mortes, ao longo da BR-070, a altimetria varia 
entre os 650 e 720 m. Possui configuração que se alonga ~a dire
ção leste-oeste por mais de 200 km. No sentido norte-sul chega a 
atingir uma largura de 1 20 km. Na parte ocidental apresenta uma 
projeção para sul com uma largura de cerca de 40 km, adentrando a 
Folha SE.21 Corumbá. A chapada é toda contornada por relevo es
carpado. Na parte sudoeste encontram-se escarpas com vertentes 
muito abruptas mantidas por arenitos devonianos (Formações Fur
nas e Ponta Grossa). Estas ;achas permitiram o modelado de um re-

levo com aspecto cuestiforme cuja frente está voltada para a De
pressão Cuiabana. Outro fato que ressalta bem na imagem de radar 
é a forte dissecação com ravinamentos de grande dimensão, forne
cendo um aspecto de encosta festonada. Verifica-se grande núme
ro de canais de drenagem, todos com direção preferencial de NE pa
ra SO Muitos destes canais são temporários e se desenvolvem com 
características d,e drenagem anaclinal. Mais ao sul, a escarpa setor
na mais abrupta e está moldada nos sedimentos devonianos da For
macão Furnas Entretanto os canais de drenagem mantêm a mesma 
dire.ção por influência da estrutura rochosa subjacente pertencente 
ao Grupo Cuiabá Neste trecho verifica-se também acentuado nú
mero de cristas alongadas, elevadas e relativamente estreitas, man
tidas por quartzitos do Grupo Cuiabá Nessa mesma área, encontra
se ainda um relevo dissecado predominantemente em formas con
vexas do tipo c21, c23, c32 e secundariamente em formas aguça
das do tipo a22 e a23, elaboradas em rochas do Granito São Vicen
te. Nas extremidades norte da chapada, o contato com a Depressão 
Cuia bana se faz de forma menos brusca, enquanto a noroeste ele é 
interrompido por um patamar posicionado entre as superfícies da 
depressão e da chapada Assim, a passagem do topo da chapada, 
para o nível mais alto da Depressão Cuiabana, no vale do rio Manso 
(afluente da margem e~querda do rio Cuiabá) é feita através de uma 
escarpa parcialmente desmantelada pela atividade erosiva. Esta, 
entretanto, encontra-se fortemente dissecada em formas aguçadas 
do tipo a11 e demarca ruptura altimétrica de aproximadamente 
300 m Essa dissecação, em formas aguçadas miúdas, acompanha 
praticamente toda a extremidade norte da chapada e, a noroeste, 
ocorrem alguns anfiteatros erosivos. 

A superfície de topo da chapada comporta relevo bastante pla
no, com fraca densidade de drenagem, correspondendo a relevos 
predominantemente conservados (Est 2.1 A). Porém, em áreas dre
nadas pelo rio das Mortes, ocorre uma dissecação ainda incipiente 
mas perfeitamente visual1zada na imagem de raaar Noia-se porém 
uma diferenciação no nível de dissecação das duas margens. Ao 
longo de áreas da margem esquerda, a dissecação originou formas 
tabulares do tipo t31, t41 e t51 Na medida em que se caminha pa
ra a parte norte da chapada, na zona de cabeceira do rio Cumbuca e 
do córrego Galheiro, a densidade de canais fluviais de primeira or
dem aumenta, originando formas tabulares menores do tipo t21 
Nessas áreas a atividade erosiva geralmente levou à formação de 
anfiteatros de erosão limitados por ressaltas topográficos de 20 a 
30 m de altura Esses pequenos escarpamentos estão vinculados à 
presença de uma camada pouco espessa de material argila-arenoso 
com ocorrência de crosta ferruginosa em forma de bancadas A par
tir da margem direita do rio das Mortes, a dissecação tende a aumen
tar, embora não se verifique a formação de anfiteatros erosivos ge
neralizadamente Nas nascentes dos ribeirões Sapé e das Alminhas, 
e no rio Sangradourozinho observam-se formas dissecadas tabula
res tipo t22, t32 e t52. Contudo, nas cabeceiras do rio Culuene, 
pertencente à bacia hidrográfica do Xingu, voltam a ocorrer os anfi
teatros erosivos. Aí a dissecação esculpiu formas convexas do tipo 
c31 

No baixo curso dos rios Cumbuca e Sangradourozinho 
encontram-se extensas áreas onde ocorrem inundações periódicas 
(Aai) Essas áreas estão vinculadas à dificuldade de escoamento su
perficial das águas pluviais e à sua pequena capacidade de infiltra
ção. As dificuldades de escoamento das águas decorrem do gra
diente topográfico inexpressivo aliado à presença de soleiras, o que 
estimulou a formação de pequenos trechos de planície (Apf) Este 
fato é observado no rio das Mortes e ao longo de alguns de seus tri
butários, como os córregos Chico Nunes, Sapé, Chimbica, Galheiro 
Lajes e outros de menor importância 

A superfície de topo desta chapada foi moldada em arenitos da 
Formação Bauru, que se mostram muito friáveis. Estes sedimentos 
arenosos comportam na parte basal uma camada de conglomera
dos. Esses conglomerados são constituídos por seixos rolados de 
quartzo e por arenitos bastante resistentes, com dimensionamento 
de 2 a 1 O em, inumados em matriz arenosa e inconsolidada. Sobre
posta às areias friáveis da Formação Bauru, encontra-se uma cober
tura de material detrítico fino, de coloração muito vermelha, de 
constituição predominantemente argilosa. Este material encontra
se depositado nos interflúvios. Sua ocorrência foi genericamente 
observada, a partir de aproximadamente 20 km a noroeste da cida-
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de de Jaciara. Uma observação efetuada em perfuraç ão para capta
ção de água subsuperficial locali:tada na fazenda Santa Fé permitiu 
a avaliação da espessura dessa camada . No referido local 
apresentava-se em torno de 20 m. Nos trabalhos de campo realiza· 
dos nas Chapadas dos Guimarães e dos Parecis verificou-se que es
se material detritico argiloso. com bancadas concrecionárias em 
grandes blocos, está associado à presença dos ressaltes topográfi 
cos. que assinalam a presença de anfiteatros erosivos IFig. 2.4). Es
ses sedimentos foram denominados por Oliveira & Muhlmann 
11965) de Formação Cachoeirinha e foram relacionados ao Terciá
rio. Postenormente, Ribeiro Fi lho et alii (1975) assinalaram a pre
sença do mesmo material no leste da Chapada dos Parecis e no nor
te da Chapada dos Guimarães, definindo-os como de idade 
terciário-quaternária, e denominando-os de TOdi- terciário
quaternário detrltico-laterftico. 

Ftg 2 .4 - Anf1tearros eros•vos 1'18. C tlapada dos G\umllftles Folhtt 50 . 21 -Z~O 

Os solos que caracterizam a superflcie da Chapada dos Guima
rães são predominantemente latossolos Vermelho-Amarelos. Em 
contraposição, nas áreas mais dissecadas e nas seções inferiores 
dos vales. os solos são constitufdos de Areias Quartzosas. 

A cobertura vegetal é representada predominantemente por Sa
vana Aberta, que se desenvolve tan to nos solos arenosos como nos 
latossolos de constituição argilo-arenosa. Nas áreas onde ocorrem 
inundações periódicas a vegetação é do tipo Savana Parque. Af, as 
espécies arbustivas tfpicas do Cerrado estão associadas à presença 
de morrotes de térmitas. Já nas planícies fluviais (Apf). desenvolve
se de modo descontfnuo a mata de galeria. 

Entre os principais c ursos de água que drenam essa superflcie, 
está o rio das Mortes que nasce na extremidade sudoeste desta uni
dade. Desenvolve inicialmente direção sul-norte, para em seguida 
assumir a direção oeste-leste. drenando neste percurso a parte cen
tral da superfície aplanada, recebendo afluentes das duas margens. 
Entre estes, destacam-se os rios Cumbuca, Sangradourozinho e os 
ribeirões do Sapé, dos Perdidos, Chico Nunes, Capim Branco e ou
tros. O caráter de divisor de águas entre os rios tributários do Ama
zonas e Prata é aqu1 bastante peculiar. Inúmeros cursos de água 
nascem nas bordas desta chapada, ou mesmo em seu topo, toman
do direções variadas. O rio das Mortes. com direção leste, drena to
da a superfície da Chapada dos Guimarães e é tributário do rio Ara
guaia. Já o rio Culuene, cujas nascentes se encontram na extremi
dade norte da chapada, assume direção nordeste sendo tributário 
do rio Xingu. Na escarpa norte da chapada encontram-se inúmeras 
nascentes, como as dos rios Pacu, São Manoel. e de muitos outros 
córregos, todos com direção norte e pertencentes à bacia do rio Te
les Pires. Na extremidade noroeste estão as nascentes dos rios do 
Cavalo, Roncador, F1ca-Faca, Casca, Quilombo e outros. que per
tencem à bacia do rio Cuiabá, enquanto os rios São Lourenço e Po
xoréo, que têm suas nascentes na escarpa sul desta chapada. são 
tributários do rio Paraguai. 
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2.4 .2.2 - Planalto do Casca 

Este relevo ocupa a parte noroeste do Planalto dos Guimarães. Cor
responde a uma área que sofreu acentuado rebaixamento erosivo, 
comportando cotas altimétricas que vão desde os 350 m até os 
600 m. Tem a sudeste as escarpas da Chapada dos Guimarães, en
quanto a noroeste e sudoeste é contornada pela Depressão Cuiaba
na. No contato com a Chap<~da dos Guimarães, observa-se a pre
sença de anfiteatros erosivos profundamente entalhaçlos e delimita
dos por escarpas. 

As feições geomOrficas predominantes neste planalto são as ta
bulares e as convexas, com interflúvios amplos e canais de drena
gem mediana mente profundos. Assim, são comuns formas disseca
das tipo t32 e c32. Ocorrem também re levos residuais de topo ta
bular IEt). cujos topos conservados acompanham o nlvel topográfi
co da Chl'lpl'lrll'l dos Guimaràes. Estes relevos. que se encontram 
principalmente na seção nordeste dest e planalto, estão representa
dos pelas serras do lava Porco e do Galinho. Na faixa marginal às 
escarpas que marcam o contato do planalto com a chapada mencio
nada, observam-se relevos bastante dissecados de topo aguçado, 
tipo a11 , e relevos de topos convexos, tipo c22 . 

O Planalto do Casca foi elaborado basicamente em rochas do 
arenito das Formações Bauru e Botucatu. Sobre estas litologias 
desenvolveram-se predominantemente solos de Areia Quartzosa e 
secundariamente Latossofos Vermelho-Amarelos com vegetação t i
po Savana. Secundariamente, na extremidade noroeste, as rochas 
são de quartzitos e filitos do Grupo Cuiabá. Neste trecho o relevo 
apresenta-se bem mais dissecado, predominando formas aguçadas 
de tipo a11 e a23 e os solos são Podzólicos com vegetação de Sa
vana Arbórea; secundariamente ocorre Floresta Estacionai. 

Esta área é drenada principalmente por cursos de água perten
centes à bacia do rio da Casca. Entre seus principais afluentes estão 
os rios Roncador e Quilombo, que, como o próprio rio da Casca, têm 
suas nascentes na superffc ie de topo da chapada. Estes rios, como 
também inúmeros outros menores, deixam a chapada através de 
vales estreitos e profundos que guardam aspectos de pequenos 
canyons. Essa densa rede hidrográfica desenvolve-se em vales ca
taclinais de reverso, sendo a responsável pela acentuada disseca
ção no relevo deste planalto. 

2.4 .2 .3 - Planalto dos Alcantilados 

A denominação de Planalto dos Alcantilados foi utilizada pela pri
meira vez por Almeida ( 1954). Esse autor descreveu sob esse titulo 
os relevos recortados por escarpas e relevos residuais com verten
tes abruptas, observados em áreas drenadas pelo alto curso dos 
rios São Lourenço e Poxoréo. Na área deste mapeamento manteve
se a titulação para designar os mesmos relevos descritos por Almei
da (op. cit. L O planalto localíza-se na parte sudeste da Folha SD.21 
e se estende para suf, adentrando a Folha SE.21 Corumbá. 

Trata-se de um conjunto de relevo de feições morfológicas um 
tanto complexas, marcadas por bordas em escarpas alcantiladas, 
com reversos em rampas não muito definidas e interrompidas a su
deste por relevos residuais de topo plano. O conjunto funciona, de 
modo geral, como niveis topográficos embutidos na borda meridio
nal da Chapada dos Guimarães, à exceção dos relevos de aspecto 
residual. que marcam a parte sudeste desta unidade. 

As bordas escarpadas originam um conjunto serrano com cotas 
altimétricas que atingem os 400 m . Esta situação define patamares 
nas áreas serranas marcadas pelas escarpas alcanti ladas . 

Na parte sudeste da unidade, as feições, embora ainda marca
das por escarpas, já não definem rampeamentos. As escarpas con
tornam relevos de aspecto residual com topo plano, cujas altime
trias se nivelam às do topo da Chapada dos Guimarães, com a qual 
guarda relações de proximidade flsica. As altimetrias sobem para 
600 m. Esses relevos originam a serra do rio do Peixe. 

Toda a área deste planalto encontra-se afetada pela tectOnica. 
Isto certamente é a causa da grande freqüência de pequenos pata
mares estruturais e escarpas adaptadas a falhamentos ou pelo me
nos evoluídas a partir destes. Assim, a oeste do rio São Lourenço 
verifica-se a presença de um c onjunto de patamares estruturais ali
nhados seqüencialmente na direção norte-sul e secionados por pe
quenos cursos de água afluentes do rio São Lourenço. Estes pata-



mares têm escarpas com frentes voltadas para oeste e seus rever
sos demonstram caimento topográfico e estrutural para leste Em 
função dos aspectos morfológicos e estruturais foram mapeados 
como patamares estruturais (Spt) e suas partes mais elevadas atin
gem altitudes em torno dos 500 m. Um segundo alinhamento de pa
tamares encontra-se posicionado pouco mais a oeste e evidencia as 
mesmas características estruturais. Estes patamares, entretanto, 
encontram-se mais desmantelados pela erosão, apresentando dis
secação em formas convexas tipo c31 Estes relevos são esculpi
dos em arenitos e siltitos da Formação Furnas. 

A partir da margem esquerda do rio São Lourenço para leste e 
nordeste, há uma seqüência de patamares que definem pelo menos 
três compartimentos de relevo O primeiro, mais baixo, corresponde 
ao vale do rio São Lourenço e apresenta cotas que oscilam entre 
300 e 500 m; o segundo está representado pelo reverso das escar
pas da serra das Parnaíbas e é drenado pela alta bacia do rio Poxo
réo, com cotas oscilando entre 450 e 650 m; e o terceiro, com co
tas acima de 650 m, corresponde ao nível da Chapada dos Guima
rães. Estes patamares apresentam ora escarpas de pequena altura, 
ora escarpamentos abruptos e elevados que se sobressaem na pai
sagem Estes degraus estão sempre com frentes escarpadas volta
das para sudoeste Sua presenca se deve à combinacão de fatores 
como a diversidade de formaçÕes geológicas, interfe.rência da tec
tônica e atuação da erosão diferencial Assim, ocorre pequeno pata
mar na passagem dos folhelhos e siltitos da Formacão Ponta Grossa 
para os arenitos vermelhos e argilitos da Formação Aquidauana. En
tretanto o maior degrau é observado na passagem da Formacão 
Aquidauana para as Formações Palermo e Botucatu. Aí, o rel~vo 
mostra escarpas elevadas, muito recortadas e alcantiladas, consti
tuindo elevados paredões avermelhados, que juntamente com mor
ros de relevos residuais definem a serra das Parnaíbas. O alinha
mento desta serra demarca os dois principais compartimentos topo
gráficos existentes no Planalto dos Alcantilados na Folha Cuiabá: 
um nível mais baixo, com cotas oscilando entre 300 e 500 m. com
preendendo o Vale do rio São Lourenço, e o outro mais elevado, 
com cotas variando de 450 a 650 m, representado pela alta bacia 
do rio Poxoréo 

O relevo do nível mais baixo mostra-se dissecado em formas 
convexas tipo c32, elaboradas em litologias da Formação Ponta 
Grossa. Nas litologias da Formação Aquidauana as formas são tabu
lares tipo t41, e em pequenos trechos ocorrem formas aguçadas ti
po a 11 e a23 As diferenças litológicas interferem nas condições 
geomorfológicas e pedológicas. Assim, tem-se nas áreas de relevos 
com formas convexas (c32) Podzólico Vermelho-Amarelo, enquan
to nos relevos tabuliformes predominam as Areias Quartzosas com 
subdominãncia de solos Concrecionários Nos terrenos em que o re
levo apresenta formas aguçadas (a 11, a23) predominam os Podzó
licos Vermelho-Amarelos e os Litossolos. A cobertura vegetal em 
geral não apresenta respostas muito diferenciadas para cada tipo de 
solo, forma de relevo ou litologias, havendo dois tipos de paisagem 
vegetal dominante no vale do rio São Lourenço: Floresta Estacionai 
e a Savana Arbórea Aberta. 

O segundo compartimento corresponde ao nível altimétrico in
termediário entre a superfície da Chapada dos Guimarães e o vale 
do rio São Lourenço Esta área pertence à bacia do rio Poxoréo, 
constituindo o reverso das escarpas alcantiladas da serra das Par
naíbas. O relevo encontra-se dissecado principalmente em formas 
tabulares com drenagem medianamente profunda e interflúvios ra
zoavelmente amplos tipo t31, t32 e t52, e secundariamente em 
formas convexas também com interflúvios amplos e drenagem pou
co profunda (c31, c32). A variação morfológica, neste caso, está 
relacionada à litologia, pois verifica-se a dominância das formas ta
bulares onde as rochas são arenitos da Formação Bauru e as formas 
convexas nos terrenos da Formacão Botucatu Os solos e a cobertu
ra vegetal respondem às imposÍções litológicas, verificando-se as 
Areias Quartzosas, sob cobertura generalizada de Savana Arbórea 
Aberta. 

Na extremidade sudeste deste planalto, ao longo da bacia do rio 
Poxoréo, mais precisamente a sul da cidade homônima, o relevo as
sume aspectos morfológicos diferenciados pela alta bacia deste 
mesmo rio. Esta área compreende o trecho entre o morro da Mesa, 
nas proximidades da cidade de Poxoréo, e a serra do rio do Peixe, 
que serve de limite leste ao Planalto dos Alcantilados e à Chapada 

dos Guimarães (Est 2 I B). Estes relevos apresentam cotas altimé
tricas que atingem até os 700 m, sendo dissecados e afetados por 
falhamentos de direção NE-SO Assim, entre inúmeras linhas de fa
lhas, a existente na cidade de Poxoréo mostra-se bem evidente na 
imagem de radar, a qual põe em ressalto o relevo elevado e escarpa
do do "morro da Mesa" e outros existentes em suas proximidades 
Estes relevos na paisagem, por se encontrarem mais elevados que o 
conjunto do planalto, atingem em torno de 750 m, o que os coloca 
no nível da chapada. No restante da área, onde os relevos se encon
tram ligeiramente mais baixos, predominam as formas aguçadas ti
po a22, a23 e a33 (serra do rio do Peixe) Secundariamente 
encontram-se formas tabulares com drenagem pouco profunda tipo 
t21 e t41 

Com exceção dos morros tabuliformes das proximidades da ci
dade de Poxoréo, que estão esculpidos em arenitos da Formação 
Bauru, as demais formas de relevo estão elaboradas em argilitos e 
arenitos com siltitos da Formação Aquidauana, ou ainda nas partes 
mais baixas nos folhelhos e siltitos da Formação Ponta Grossa. Os 
solos predominantes são os Podzólicos Vermelho-Amarelos refletin
do as condições litológicas da área. Já a cobertura vegetal é bastan
te homogênea, dominando a Savana Arbórea Aberta e a Floresta Es
tacionai Decidual. 

A drenagem neste trecho sofre interferência da estrutura, de 
modo que os canais apresentam'direções preferenciais NE-SO. O rio 
Poxoréo, entretanto, corta transversalmente esses direcionamen
tos principais e comporta excepcionalmente estreitas passagens 
em boqueirões, como a que ocorre na localidade de Poxoréo. 

2.4.3 - Província Serrana 

A área em apreço foi inicialmente estudada por Almeida ( 1964), 
que a definiu como a Província Serrana. Embora o termo província 
seja essencialmente geológico, seu uso é tão tradicional e suas ca
racterísticas tão adequadas que se preferiu mantê-lo para definir a 
unidade geomorfológica Trata-se de uma área de relevos dobrados 
caracterizada por uma sucessão de anticlinais e sinclinais alonga
das, posicionadas entre a borda sul da Plataforma do Guaporé e a 
extremidade noroeste da bacia do Paraná. Esse conjunto de relevo 
separa fisicamente a Depressão do Alto Paraguai da Cuiabana e es
ta última da Depressão lnterplanáltica de Paranatinga. Sua configu
ração geral desenvolve-se em amplo arco de concavidade voltada 
para sudeste. Estruturalmente apresenta duas direções predomi
nantes Uma de NE-SO, na área que separa as Depressões do Alto 
Paraguai e Cuiabana; e outra E-0, na parte que divide a Depressão 
Cuiabana da lnterplanáltica de Pa~anatinga. 

Geologicamente esta unidade constitui-se de um espesso paco
te de rochas das Formações Puga, Araras, Raizama, Sepotuba e 
Diamantino pertencentes ao Grupo Alto Paraguai. As rochas 
apresentam-se intensamente dobradas, falhadas e erodidas, repre
sentando um segmento de mais de 400 km do Geossinclíneo 
Paraguai-Araguaia. Situa-se na faixa de contato entre a borda su
deste da Plataforma do Guaporé e da extremidade noroeste da Ba
cia Sedimentar do Paraná. Sua feição geomorfológica é caracteriza
da pela presença de uma sucessão de anticlinais e sinclinais, por ve
zes fortemente trabalhadas por processos erosivos que chegaram a 
promover a inversão do relevo. 

No trecho a norte do Planalto dos Guimarães os relevos apresen
tam dobras de maior amplitude, enquanto no segmento entre as De
pressões do Alto Paraguai e a Cuiabana as formas se estreitam, re
fletindo dobras de menor amplitude. 

Para maior facilidade de entendimento, este conjunto foi subdivi
dido em três grandes seções de acordo com seus diferentes aspec
tos geomórficos. Considerando a configuração em arco, com curva
tura voltada para SE, a primeira seção corresponde à parte sul do 
conjunto, apresentando continuidade para a Folha SE. 21 Corumbá. 
A segunda seção compreende a parte intermediária do arco, a qual 
se encontra parcialmente coberta pelos sedimentos da Chapada 
dos Parecis. E a terceira constitui a projeção do arco para leste, já 
adentrando a área da Depressão lnterplanáltica de Paranatinga. 

A primeira seção serrana estende-se de sul para norte desde a 
Folha SE.21 Corumbá até as proximidades do paralelo de 1 5°1 O'S. 
Neste trecho as estruturas dobradas encontram-se muito disseca
das pelos processos erosivos Observam-se longas cristas paralelas 
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de direção NE-SO. Essas cristas resultam da erosão diferencial 
atuando em uma estrutura constitulda por uma seqüência de dobra
mentos afetados posteriormente por fa lhamentos com soerguimen
tos de blocos. Em função disto, essas estruturas apresentam dife
rentes graus de dissecação com presença de sinclinais alçadas, an
ticliNais escavadas. vales em sinclinais e secundariamente anticli
nais total ou parcialmente conservadas. Entre as sinclinais al
çadas encontram-se as serras das Araras-Água Limpa, 
Jauquarinha-Pratuda e Três Ribeirões-do Sabão. As anticlinais 
estão representadas pelas serras da Camarinha - Três Ribeirões, do 
Vãozlnho, Canal da Cachoeirinha - Santana, Tarumã, Morreria. do 
Poção, do Muquém e outras. Entre as anticlinais parcialmente con
servadas podem ser citadas as serras das Palmeiras e do Monjoli
nho. Algumas destas serras apresentam escarpas que pertencem 
tanto à aba de uma anticlinal esvaziada como a sinclinais preserva
das. tal como ocorre com as serras de Tarumã, Morreria. Santana, 
Muquém, Camarinha e outras. 

As serras que se encontram na extremidade sul desta seção 
apresentam uma seqüência de dobras em anticlinais e sincllnais, on
de as anuchnais se encontram interiormente escavadas e as slncli
nais se acham conservadas. Na seqüência de oeste para leste 
encontram-se as serras de Tarumã e de Poção, de Morreria, da Ca
choetrinha, de Muquém, da Palmeira e Flechinhas (Rg. 2 .5). Essas 
anticlinais erodidas apresentam em seu interior. predominantemen
te, formas convexas tipo c2 2, esculpidas em calcários da Formação 
Araras . Já suas bordas constituem-se em cris tas alongadas com 
vertentes muito abruptas e topos aguçados tipo a34, elaboradas 
nos arenitos muito resistentes da Formação Raizama (Est. 2. 11 A) . 
Nas partes externas da anticl inal da serra do Muquém, observam-se 
cristas asscmétricas baixas lhogbacks) esculpidas em rochas da for
mação Sepotuba. Uma situação bastante freqüente nas termina
ções das anticlinais é sua preservação, havendo uma concordílncia 

das formas com a estrutura, como ocorre nas termcnações norte 
das serras do Poção, da Morreria, da Cachoeirinha, Flechinhas e da 
Palmeira, onde se verificam dorsos das anticlinais parcialmente pre
servados. 

Na parte centro e norte desta seção, não se observa a mesma 
seqüência das dobras da parte sul. De oeste para leste verificam-se 
comportamentos variados das dobras. que ora expõem anticlinais 
parcialmente conservadas como na serrã do Monjolinho, ora 
assinalam anticlinais esvaziadas, como as serras Três 
Ribeirões - Camarinha, do Vãozinho- do Canal, o~c ainda as sinclí
nais alçadas representadas pelas serras do Morro do Jigum, do 
Sabão-Três Ribeirões. Jauquarinha - Pratuda, das Araras- Água 
Limpa, além de sinclinais preservadas nas partes baixas dos rele
vos. Em decorrência desta variação no comportamento das dobras, 
observam-se feições geomOrficas também diferentes para cada 
uma destas serras. Assim, na serra do Monjolinho o relevo se ajusta 
a uma estrutura anticlinal, mostrando-se em forma de dorso alonga
do na direção NE-SE, mantido pelo arenito muito resistente da For
mação Raizama. A serra do Morro do Jigum, posicionada logo a les
te, constitui -se em sinclcnal alçada, expondo cristas baixas e alon
gadas esculpidas no Arenito Raizama. Já em seu interior afloram os 
calcários da Formacão Araras com relevo em formas convexas. As 
serras do Sabão e T.rês Ribeirões representam também uma sinclinal 
alçada, estando as cristas elevadas mantidas pelo are neto da Forma
ção Raizama. enquanto nas partes ba1xas de seu interior do
minam as rochas da Formação Sepotuba. As serras Três 
Aibeirões- Camarinha e do Vãozinho- do Canal constituem cristas 
alongadas e elevadas posicionadas na direção NE-SO, que corres
pendem a setores de anticlinais elevados e/ ou esvaziados. 
Apresentam-se na imagem de radar como cristas que se articulam 
sob a forma de " proa de canoa". ta lhadas em arenitos da Formação 
Raizama. No interior destas estruturas em anticlinais esvaziadas, 

Fog 2.5 Relevo em eslrulura dobrada na Provfncia Serrana Folha 50.21 Y O 
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ocorrem relevos aplanados e secundariamente formas convexas t i
po c2 1. moldadas em rochas calcárias da Formação Araras. Na par
te leste desta secào ocorre a sinclinal alçada representada pelas ser
ras das Araras -Água Limpa, que também oferecem feição em 
"proa de canoa" Seu re levo apresenta as cristas mais altas manti
das pelo arenito da Formação Raizama . Entretanto ocorrem cristas 
externas mais baixas. que se dispõem como auréolas ao redor da 
sinclinal e que são esculpidas nos calcários da Formação Araras . No 
mterior desta sinclinal, o relevo expõe formas convexas tipo c31 e 
secundanamente formas aguçadas t1po a33, enquanto as cristas al
tas das bordas são do tipo a34. Entre as serras da Camarinha e Ara
ras desenvolve-se a mais ampla das sinchnais deste conjunto dobra
do. Seu tntenor apresenta-se com modelado de relevo tabuliforme 
trpo t41 . moldado nas rochas da Formação Sepotuba. 

Estão presentes generalizadamente nesta pnmeira seção do 
con1unto dobrado os boqueirões ou gargantas de superimposição 
(e/uses!; extensas áreas deprimidas no tntenor de anticlinais erodi
das (combes); ou ainda pequenas depressões em dorso de anticlt
nats (ruz) . Os boqueirões cortam indiscriminadamente os relevos 
em cnstas quer sejam da Formação Ratzama, Araras ou Sepotuba . 
As pequenas depressões (ruz) em dorso de anticlinais são encontra
das em pequenos trechos nas serras do Poção e da Morraria. Já as 
grandes depressões mternas das anticlinais lcombes) são muito fre 
qüentes e ocupam áreas extensas e podem ser observadas nas ser
ras de Poção. Morraria, Santana, da Cachoeirinha, T rês Ribeirões. 
da Camarinha, do Vãozinho, do Canal e outras. 

A drenagem de modo geral apresenta comportamento típico de 
relevo fortemente marcado pela estrutura. Assim, tem-se o rio Jau
quara, que nasce nas prox1m1dades da serra Flechinhas e drena. no 
senttdo SO -NE, o amplo vale da síncltnal entre as serras das Araras e 
da Cemartnha. Entretanto, ao receber pela margem direita o rio Jau
quannha, toma dtreção noroeste e corta ep1genicamente as cristas 
das serras das Araras, do Canal e do Vãozinho até aung1r a Depres
são do Alto Paraguai. Fato semelhante ocorre com o rio Salobo e 
seu afluente . o córrego Camarinha. que nascem no interior da sincli
nal das serras do Sabão-da Camarinha e que apresentam dtreção 
NE-SO para a seguir tomarem direção a NO e cortarem epigenica
mente as cristas da serra do Sabl!O. Ja o cor rego Tres Ribeirões nas-

ce no Interior da anticlinal das serras Três Ribeirões-Camarinhe 
Tem direção NO-SO e a segu1r toma rumo noroeste, cortando, por 
superímposição, a serra do Canal. Os nbeirões Retiro e das Pedras 
percorrem o interior das serras das Araras - Água Limpa na direção 
NE-SO e a seguir cortam as cristas da serra Água Limpa em direção 
SE. O ribeirão Chiqueirão, com suas nascentes na serra das Araras, 
também apresenta direção NE-SO e comporta-se como vale ortocli
nal, sendo seu alto curso determinado pelas influências estruturais, 
apesar da superfície que drena ser razoavelmente plana. 

O cOnJunto que se encontra do paralelo 1 5 • para norte corres· 
ponde à segunda seção desta un1dade e mantém a mesma direção 
geral do conjunto anterior, NE-SO. As dobras que a estrutura apre
senta são do mesmo dimensionamento, entretanto morfologica
mente mostram significativas diferenças, na medida em que, neste 
setor, as formas refletem mais as posições estruturais. A serra da 
Bocatna é um exemplo. Está pOSICIOnada a oeste desta seção e 
constttUI·se em anticlinal conservada em forma de dorso. mantido 
pelo arenito da Formação Raizama . As serras do Tira-Sent1do, do Vi
ra Saia e do Requetjão. todas na parte central, consti tuem-se em an
ticlinais com seus topos decapitados por aplanamentos (Fig. 2.6). 
Estas anticl inais são pouco erodidas interiormente, aflorando em 
pequena extensão os calcários da Formação Araras. As seções ter
minais a sudoeste destas anticlinais apresentam-se em forma de 
dorso, enquanto que as partes laterais ostentam cnstas assimétri
cas (hogbacks) com topos retilinizados. porém intensamente secio
nados por boqueirões, como os de Vira Saia e Tira-Sentido. ongt
nando uma superfície aplanada. AI, as ativ•dades eros1vas não che
garam a pOr em descoberto as dobras em anticlinais que a imagem 
de radar 1nsinua existirem e que se encontram parcialmente sepulta
das por reslduos das areias do Parec1s. A ocorrência de um padrão 
de drenagem com direção preponderante NE-SO e com os cursos de 
água ligeiramente paralelos entre si demonstra a forte influência es
trutural nesta área. A parte leste desta seção serrana comporta-se 
entretanto de modo dt ferente. Ai, estão as serras do Tombador e da 
Cutia que correspondem à anticlinal esvaziada. Nos dois casos o re· 
levo configura cristas de topos retilinizados. moldados em rochas 
da Formação Raizama. Na serra da Cutia os processos erosivos re 
baixaram u reh~vo út< lo1ma mais homogenea e a serra corresponde 

Flg. 2.6 - Relevo em estrutura dobrada com 10pos truncados por aplonamentos na Provincta Serrana Folha 50.21-Z·A. 
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a um residual da antiga crista alongada. Há ainda nesta seção a pre
sença de sinclinais mais alçadas como é o caso das serras da Can
cela e da Boa Vista. Da cidade de Nobres para nordeste, o relevo é 
fortemente dissecado nas partes externas da sinclinal, estando pre
sentes os calcários da Formação Araras, nas cristas mais baixas, e 
o Arenito Raizama nas cristas mais altas. 

O comportamento geral da drenagem neste conjunto reflete o 
condicionamento estrutural. O rio Pari, de direção NE-SO, drena o 
vale da sinclinal, entre as serras do Tira-Sentido e Vira Saia disse
cando as rochas da Formação Sepotuba. Já os córregos da Serra e 
Piraputanga drenam o interior da anticlinal da serra do Tira-Sentido 
com direção NE-SO e a seguir cortam epigenicamente o flanco oes
te desta anticlinal, através de profundos boqueirões. Na área eleva
da, a noroeste da cidade de Nobres, verifica-se controle estrutural 
comandando ~ drenagem Vários cursos de água apresentam dire
ções NE-SO. E o caso do ribeirão do Estivado, rio Paraguaizinho, 
córrego Sete Lagoas, córrego Caeté, córrego das Pedras e alto cur
so do rio Arinos Entretanto, alguns cursos de água não obedecem a 
tal condicionamento, como o ribeirão Melgueira e o rio Preto, com 
direção NO-SE. Eles cortam transversalmente essas estruturas. É 
também o caso do rio Serragem e do ribeirão Nobres, que nascem 
nos terrenos elevados, a oeste da serra do Tombador, e a maior par
te de seus cursos drena, em diagonal, os direcionamentos estrutu
rais da Província Serrana Estes, ao atingirem as cristas elevadas da 
serra do Tombador, cortam-nas transversalmente através de pro
fundos boqueirões 

A terceira seção desta unidade é o prolongamento leste do con
junto serrano, que se estende desde o meridiano de 56 o O até próxi
mo à localidade de Paranatinga, no meridiano de 54 o O. Este con
junto se distingue dos ánteriores não só pela direção que apresenta, 
mas também pela fisionomia geral do relevo. Aqui, o relevo apre
senta dobras mais abertas dispostas em cristas sem paralelismo 
muito evidente. Contudo, embora estreitas, as cristas se estendem 
na direção leste-oeste por uma área de mais de 1 60 km, acompa
nhando aproximadamente o paralelo de 14 o 30' de latitude sul, e 
demarcam o limite natural entre as Depressões Cuia bana e lnterpla
náltica de Paranatinga. 

Na extremidade leste da seção ocorre uma anticlinal fortemente 
erodida originando cristas muito secionadas por pequenos cursos 
de água que abriram fundos boqueirões. Na parte oeste destacam
se duas amplas sinclinais, a das serras Azul-Morro Selado, a sul; e 
a das serras Cuiabá-Cuiabazinho, a norte. A primeira constitui uma 
ampla sinclinal alçada; sua aba norte, representada pela serra do 
Morro Selado, corresponde a cristas de topo retilinizado elaboradas 
em rochas da Formação Raizama e secionadas pelos ribeirões São 
José e Água Fina, através de profundos boqueirões (Est 2 11 B) A 
aba sul, representada pela serra Azul, apresenta extensos topos pla
nos e conservados (St). com caimento topográfico e estrutural para 
norte, moldados em arenitos da Formação Raizama Esta sinclinal é 
limitada externamente por escarpas abruptas onde afloram calcá
rios da Formação Araras. Em sua parte interna abrangendo toda a 
serra, encontra-se um escalonamento de cristas assimétricas (tipo 
hogback). muito secionadas por boqueirões abertos pela drenagem, 
nas rochas da Formação Diamantino. A sinclinal das serras do 
Cuiabá-Cuiabazinho apresenta abas marcadas por escarpas estru
turais mantidas pelos Arenitos Raizama. Seu interior mostra relevo 
fracamente dissecado em rochas da Formacão Diamantino 'Entre 
essas duas áreas serranas, ocorre um setor rébaixado, drenado pelo 
rio Cuiabá, o qual corresponde a uma anticlinal esvaziada O flanco 
norte desta anticlinal é representado pela serra de Santa Rita, que 
se articula com as serras do Cuiabá-Cuiabazinho. No trecho entre 
o rio Cuiabá e as escarpas abruptas da serra de Santa Rita afloram as 
rochas da Formação Diamantino. A serra de Santa Rita apresenta
se intensamente dissecada em sulcos profundos. Na terminação sul 
seu topo encontra-se bastante conservado e mantido pelo arenito 
da Formação Raizama, mapeado como St. Já a parte do relevo mais 
rebaixado que a acompanha pelo lado oeste é muito dissecada, ori
ginando formas eonvexas (c33) elaboradas nas rochas da Forma
ção Araras. 

As litologias que sustentavam os relevos em estrutura dobrada 
da Província Serrana são encontradas ainda em diversos pontos fo
ra da área principal. Há rochas da Formação Diamantino aflorando e 
mantendo cristas assimétricas (hogbacks) na extremidade leste da 
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serra de Tapirapuã, na região da cidade de Diamantino. Por outro la
do, na serra Olho d'Água, nas proximidades da cidade de Mirassol 
do Oeste, o relevo com cotas em torno de 400 m de altitude é man
tido pelo arenito da Formação Raizama e pelos calcários da Forma
ção Araras. Aí, as formas dissecadas variam, desde convexas do ti
po c11 a c32, a aguçadas a11 a a22, ou a topos conservados tipo 
Et. 

De um modo geral, os solos da Província Serrana apresentam pe
quena variedade. Nas partes elevadas, onde normalmente afloram 
os arenitos da Formação Raizama, predominam os Litólicos, e nas 
partes onde se encontram as rochas das Formações Sepotuba e 
Diamantino os solos são Podzólicos Vermelho-Amarelos. 

A cobertura vegetal sofre forte influência das imposições geo
morfológicas e pedológicas da região. Assim, nas partes elevadas 
desenvolvem-se formações vegetais de Savana, enquanto nos tre
chos de relevo rebaixado, principalmente em fundos de vale, ocor
rem formações florestais. 

2.4.4 - Planalto dos Parecis 

A denominação dessa unidade geomorfológica foi registrada em 
mapeamentos anteriores do Projeto RADAMBRASIL. Primeiramente 
Melo, Costa e Nata li Filho ( 1978). na Folha SC 20 Porto Velho, 
identificaram-na como Planalto Sedimentar dos Parecis. Posterior
mente Kux, Brasil e Franco (1979), ao mapearem a Folha SD.20 
Guaporé, verificaram que a unidade abrangia litologias cristalinas do 
Pré-Cambriano, de modo que adequaram o título a uma situação 
mais abrangente, passando a denominá-la Planalto dos Parecis. Me
lo & Franco ( 1 980). na Folha SC 21 Juruena, e Ma mede, Ross e 
Santos ( 1981). na Folha SC.22 Tocantins, adotaram o mesmo cri
tério proposto por Kux, Brasil e Franco ( 1979). que também será 
mantido neste mapeamento. 

Nesta Folha, o Planalto dos Parecis constitui a mais extensa e 
contínua das unidades geomorfológicas. Abrange toda a parte 
centro-norte da área mapeada. Limita-se a oeste com a Depressão 
do Guaporé, através de escarpas estruturais e/ou dissecadas em 
formas convexas (c) e aguçadas (a) com direcionamento geral de 
noroeste para sudeste, penetrando na Folha SD.20 Guaporé A sul, 
tem seus limites direcionados aproximadamente de oeste para leste 
com as Depressões Cuiabana, do Alto Paraguai e lnterplanáltica de 
Paranatinga. Apresenta-se marcadamente direcionada de oeste pa
ra leste e seus limites com as demais unidades realizam-se através 
de escarpas erosivas. No extremo sudoeste estende-se até próximo 
à Folha SE.21 Corumbá. A norte estende-se para a Folha SC 21 Ju
ruena e a leste adentra a Folha SD.21 Goiás. 

O Planálto dos Parecis compreende um extenso conjunto de rele
vo, caracterizado por duas feições distintas esculpidas principal
mente nas rochas do Grupo Parecis (Formações Salto das Nuvens e 
Utiariti): uma vasta superfície composta de relevos dissecados, do 
qual emerge uma superfície mais elevada e outra mais conservada, 
que constitui a segunda feição. 

Para facilitar o estudo geomorfológico, a unidade foi comparti
mentada em duas subunidades assim denominadas: Chapada dos 
Parecis e Planalto Dissecado dos Parecis, sendo a primeira uma su
perffcie topograficamente ressaltada, em relação à segunda. 

2.4 4.1 - Chapada dos Parecis 

A Chapada dos Parecis compõe a subunidade mais elevada (acima 
de 550 m). Como emerge da superfície central do Planalto, seus li
mites se fazem com a superfície ligeiramente mais rebaixada que a 
envolve. A sudoeste e sul apresenta esparsos anfiteatros erosivos. 
A oeste a junção destes anfiteatros erosivos originou um sistema 
contínuo de escarpas erosivas com frentes voltadas para sudoeste, 
que interrompem bruscamente as superfícies aplanadas e residuais 
de topo plano (Ep, Et). A norte o contato se realiza com a subunida
de denominada Planalto Dissecado dos Parecis, através de espigões 
delimitados por escarpas, que avançam para norte, separando cor
redores rebaixados, que também se abrem na mesma direção e per
tencem ao referido planalto. 

Constitui-se litologicamente de arenitos do Grupo Parecis, 015 
quais apresentam acamamento plano-paralelo, caracterizando a ho
mogeneidade topográfica desta subunidade. Nos trabalhos de cam
po, observou-se a existência de uma camada de sedimentos finos 



recobrindo parcia lmente o Grupo Parec1s. Esta camada compunha
se de um material concrecionério, sotoposto a um solo argila
arenoso, vermelho-escuro, correlacionével ao Terciério-Quaternério 
(TQdl). Este matenal argilo-arenoso encontra-se nas panes mais 
elevadas dos interflúvios aplanados e conservados. mapeados co
mo Ep e Et (Est 2 111 AI. Depositado sobre o Grupo Parecis, atua co
mo camada mantenedora dessas formas conservadas (Fig. 2 . 7). Na 
parte sul da subunidade, a presença de nascentes sobre esta cama
da resultou na elaboração de anfiteatros eros1vos. Jé a noroeste, no 
divisor de éguas entre as bacias voltadas para norte e as que se diri 
gem para a Depressão do Guaporé, as camadas formam uma se
qüência de escarpas erosivas direcionadas de noroeste para sudeste. 

Dentre os rios que drenam o topo da chapada destacam-se os 
rios Juruena, Papagaio, Jufna, Verde, Formiga, Camararé, Buriti e 
do Sangue. Todos estes nos estão voltados para norte e são inte
grantes da baCia Juruena - Teles Pires D~:stes. o ÚIIIGO que .,pre
sente anfiteatros erosivos em suas nascentes pnncipais é o no Ju
ruena; os dema1s sO os apresentam apOs drenarem o topo-da chapa-

Ftg 2 7 - E.....,Pol> ,...,.,.,,. nooldlldil' em baHcadas concreoon6nas no 11110 vale do no 
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da ao ating1rem seus limites a norte, a algumas dezenas de quiiOme
tros de suas nascentes, indicando o limite setentrional da chapada. 
Do paralelo de 1 3 ° 30'S para norte, esses anfiteatros erosivos se 
unem formando vales amplos, profundos e dissecados, enquanto os 
elevados 1nterflúv1os constituem o topo da chapada. Alguns destes 
topos que representam o nível mais elevado da regillo atingem a la
titude 1 2°30'S. Seus limites laterais são demarcados por escarpas 
erosivas contlnoas, resultantes da fusão dos d1versos anfiteatros, e 
correspondem à transição da superffcie mais alta e conservada, pa
ra um nfvel mais baixo e dissecado do planalto, a norte. Essas escar
pas, que chegam a ultrapassar 50 m de altura, são freqüentemente 
mantidas pelo pacote argllo-arenoso e concrecionério que repousa 
sobre o Grupo Parecis. 

Nos limites sudoeste com o Planalto Dissecado dos Parecis, a 
atividade de grande número de pequenos cursos de água uniu vã rios 
anfiteatros, ~:l.,borando uma escarpa erosiva continuo No:; limites 
mend1onais. todos os r1os estão voltados para a bacia do Paraguai e 
suas nascentes encontram-se no nlvel de c1meira, relativamente 
prOxímos à escarpa da chapada. Esses rios constroem, através de 
erosão remontante, anfiteatros erosivos que também silo mantidos 
pelo pacote argllo-arenoso e concrecíonflrlo. Este material, comes
pessura aproximada de 20 a 30 m. foi observado em trabalhos de 
campo. Sua ocorrência foi constatada ao longo dos ntve1s mais ele
vados dos interflúvios. Os fundos de vale. posicionados 30 a 40 m 
aba1xo do nfvel de topo, são elaborados em are1as do Grupo Parecis 
(Est. 2.111 Bl Intercalando-se entre o Grupo Parec1s e os sedimentos 
argila-arenosos a ela sobrepostos, destaca-se um horizonte ferrugi
noso que apresenta elevado grau de agregação e conseqüentemen
te maior resistência à erosão. Esse material ferrug1noso constitui 
cros tas, que afloram no sopé das pequenas escarpas erosivas des· 
tes anfiteatros (Est. 2.1V A). 

Os solos em geral apresentam textura argila-arenosa, correspon· 
dendo a Latossolos Vermelho-Escuros na superflc1e mais elevada da 
chapada. No restante da área. constituem Areias Quartzosas. Ave· 
getação dominante é a de Savana Aberta. Nos fundos de vale ocor
rem penetraçoes da Floresta AmazOnlca, que avança pela extremi
dade norte da chapada. em forma de Mata de Galeria 

2 .4 .4 .2 - Planalto Dissecado dos Parecis 

Constitui a subunídade mais extensa e expressiva dentro da unida
de geomorfoiOgíca Planalto dos Parecis. Ocupa toda a parte seten
trional da Folha, compreendendo toda a área delimitada pelos para
lelos de 1 2 ~ a 14 °5 e 54 ° a 60 °WGr A norte estende-se para a 
Folha SC.21 Juruena. Para sul. contorna parc1almente os terrenos 
aplanados da chapada prolongando-se em forma de apênd1ce até os 
limites com a Folha SE.21 Corumbê\. Estende-se para leste aden
trando a Folha SD. 2 2 Go1és, enquanto a oeste alonga se. sem solu
ção de continuidade, pela Folha SD.20 Guaporé A sudoeste limita
se com a Depressão do Guaporé através de escarpas estruturais. 

A princ1pal característica do Planalto Dissecado é sua continui
dade e relativa homogeneidade, com predominância de formas dis
secadas tabulares (ti. Entretanto, a Intensidade de dissecação varia 
de leste para oeste. Esta varração dos aspectos morfoiOg1cos cor
responde a uma diferenciaçlio htol6gica tll cons tatada na Folha 
SC. 21 Juruena. por Melo & Franco ( 1980) Neste relatOrío, 
verificou-se a diferenciação leste-oeste refenda por Melo & Franco 
(op. cit.}, contudo, também foi possfvel estabelecer uma diferencia
ção para sul. devido à presença de conjuntos litol6glcos distintos. 
Assim, forem ostebolooidoG quatro seçOes no planalto: a primeira. 
estendendo-se da margem direita do 110 Teles Pires para leste; a se
gunda, pert1ndo da margem esquerda desse rio para oeste, a tercel 
ra abrangendo htologias sedimentares e basáh1cas do Planalto de 
Tapirapull ; e a quarta. abrangendo litolog1as pré-cambnanas e cons
tituindo o Planalto Alto Jauru- Rio Branco. 

A prime1ra seção, situada e partir da margem dire1ta do rio Teles 
Pires, ocupa todo o quadrante nordeste da llrea em estudo. 
Destaca-se do conjunto por apresentar uma área dissecada em for
mas tabulares amplas. cujos espaçamentos interfluviais atingem 
em média 1 2. 7 50 m, considerando-se a drenagem de segunda or
dem. O aprofundamento da drenagem é mu1t0 fraco e 101 classifica
do dentro do fndice menor, resultando formas tipo t51 A drena
gem, com sua onentação predominantemente NE. também contri-
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bui para destacar e caracterizar a morfologia neste quadrante do 
Planalto Dissecado Essa drenagem, de padrão dendrítico, compõe
se principalmente dos rios Ronuro, Jatobá e Tartaruga, que em seus 
altos cursos têm direção norte, para, a seguir, infletirem para nor
deste, desaguando no rio Xingu. Os rios Ferro e Von Steinen são os 
únicos que possuem orientação geral para nordeste, ao longo de to
do o seu curso. Os rios Celeste Wandico e Caiabi drenam uma es
treita faixa na extremidade DE\ste do primeiro compartimento e le
vam suas águas para o rio Teles Pires. Os rios Ronuro e Jatobá têm 
suas nascentes na Depressão lnterplanáltica de Paranatinga e cor
rem em direcão ncrte. Ao transporem, em vale cataclinal, as escar
pas sul do Planalto Dissecado dos Parecis, se superimpõem a elas 
abrindo profundas gargantas. De suas nascentes para jusante, até a 
altura do paralelo de 1 3 ° S, apresentam leitos encaixados, com tre
chos de canais retilinizados e segmentos com sinuosidades em for
mas de cotovelos. Deste ponto até sua foz no rio Xingu, destacam
se na paisagem por apresentarem, em seus baixos cursos, leitos 
instalados em vales de fundo plano, dentro dos quais meandram 
Em suas planíceis de inundação, que constituem os vales de fundo 
plano, destaca-se, na imagem de radar, a presença de inúmeras la
goas de barragem. Na margem esquerda do rio Ronuro, após a con
fluência do rio Jatobá, pela margem direita, observa-se uma grande 
seqüência de paleocanais, em fase de colonização vegetal. O rio 
Von Steinen, em seu baixo curso, possui as mesmas características 
acima descritas. O solo nesta planície é Glei Pouco Húmico e sus
tenta uma cobertura vegetal arbustiva com Palmeiras Este compar
timento encontra-se elaborado predominantemente em litologias 
sedimentares do Grupo Parecis com cobertura argila-arenosa e con
crecionária (TQdl), conforme indica o mapa geológico deste Projeto. 
Exibe uma suave inclinação para nordeste, sendo este fato bem evi
denciado pela orientação geral da drenagem. Nos sedimentos ter
ciários desenvolveram-se solos do tipo Latossolo Vermelho
Amarelo, associados a Latossolos Vermelho-Escuros ao lado de 
Areias Ouartzosas desenvolvidas a partir dos Arenitos Parecis (vide 
3 - Pedologia). A cobertura vegetal generalizada neste quadrante 
do Planalto Dissecado é de Floresta Estacionai. Entretanto, nas 
áreas mais próximas das escarpas a sul, a cobertura vegetal é variá
vel de gramíneas para Savana Aberta, evidenciando-se nesta faixa 
uma área de tensão ecológica com a transição do domínio da Flores
ta Amazônica para o domínio dos Cerrados típicos do Brasil Central 

A segunda seção compreende a parte que se estende para oeste 
a partir da margem esquerda do rio Teles Pires, ultrapassando os li
mites da folha e adentrando a Folha SD 20 Guaporé A homogenei
dade geomorfológica neste compartimento do planalto também é 
dada pela uniformidade topográfica, pela dissecacão em formas ta
bulares (t) e pelo padrão de drenagem geral subd~ndrítico O planal
to encontra-se esculpido em sua maior parte sobre os arenitos do 
Grupo Parecis. Porém, nos vales drenados pelo rio Teles Pires, em 
toda sua extensão, pelos rios Arinos e do Sangue em suas porções 
terminais norte dentro da Folha e nas nascentes do rio Camararé, 
afloram sedimentos do Grupo Parecis-Formação Salto das Nuvens 
(vide 1 - Geologia). Nas áreas onde dominam os arenitos do Grupo 
Parecis- Formação Utiariti, o relevo apresenta dissecacões em for
mas tabulares amplas, porém, com índice de aprofundamento da 
drenagem mais acentuada (t42, t32, t31) Entretanto, das nascen
tes do rio Verde, afluente pela margem esquerda do rio Teles Pires, 
até atingir a faixa limítrofe que antecede a descida da escarpa sul, o 
relevo encontra-se menos dissecado, ocorrendo formas tabulares 
muito amplas atingindo até 12.750 m, com aprofundamento da 
drenagem muito fraco, tendo-se mapeado com t51. Os rios Cama
raré, Juruena, Juína, Saveina e Buriti, posicionados a noroeste da 
Folha, comportam vales amplos e profundos, que correspondem a 
corredores depressionários com abertura para norte. Encontram-se 
entalhados a partir do nível de cimeira da Chapada dos Parecis. Os 
amplos vales apresentam-se dissecados pela drenagem de 2. • or
dem, originando formas tabulares do tipo t42, t32, t31 e, localmen
te, topos convexos do tipo c21 Apesar disso, tanto o rio Juruena 
quanto o Juína e o Papagaio apresentam faixas deposicionais 
estreitas (Apf). No interior desses corredores depressionários, 
desenvolvem-se solos Aluviais com vegetação de Mata de Galeria, 
além de Areias Ouartzosas e Latossolos Vermelho-Amarelos. 

O rio Teles Pires tem suas nascentes na Depressão lnterplanálti
ca de Paranatinga. Adentra o Planalto Dissecado dos Parecis com 
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sentido sudeste-noroeste, superimpondo-se em vale cataclinal à es
carpa sul dos Parecis. Aí abriu ampla percée, que se torna menos 
profunda à medida que avança para noroeste, onde se observa a 
presençà de faixas de "depósitos aluviais mapeados como Apf. Já na 
porção terminal norte deste corredor depressionário ocorrem am
plas faixas de planícies e terraços que a escala do mapeamento não 
permite individualizar, tendo-se assinalado como Aptf. No interior 
do vale em percée, a dissecação foi mais intensa, resultando uma 
feição geomorfológica tabular (t31) e aguçada (a22) Junto às es
carpas da terminação sul do planalto, onde afloram as litologias do 
Grupo Parecis, principalmente no vale do rio Teles Pires, encor]tram
se relevos residuais com topos tabulares mapeados como Et Esses 
relevos são delimitados por escarpas erosivas com desníveis relati
vos de aproximadamente 50 m Sobre eles desenvolve-se um hori
zonte concrecionário com vegetação de gramíneas (Fig 2 8). O rio 
Arinos tem suas nascentes situadas na borda norte da Província 
Serrana e seu curso inicial tem sentido sul-norte. Ao drenar a extre
midade centro-sul do Planalto dos Parecis, inflete para leste-oeste. 
Mantém esta direção até a confluência do córrego Sete Lagoas. A 
partir deste ponto imprime a seu leito direção noroeste e seciona o 
Planalto Dissecado através de ampla percée que, pelas suas dimen
sões, chega a constituir uma depressão relativa no contato do Pla
nalto com a Província Serrana. O rio Arinos drena áreas de arenitos 
do Grupo Parecis e apresenta pequenas faixas de deposição ao lon
go de seu curso. Ao atingir litologias mais resistentes do Grupo Pa
recis, o rio apresenta planícies mais expressivas e seu leito se en
contra encaixado dentro delas, de modo a definir, também, terraços 
fluviais. 

Em seu curso na área da percée, possui dois afluentes importan
tes pela extensão de suas bacias: pela margem esquerda, o rio Preto 
e, pela direita, o rio Novo. O rio Preto drena, inicialmente, o topo da 
Província Serrana, na direção geral sudeste-noroeste. Ao atingir a 
percée, a partir da borda noroeste da serra do Tombador, inflete pa
ra norte, orientação que mantém até desaguar no rio Arinos O rio 
Novo tem suas cabeceiras na Serra do Cuiabá Seu curso seciona a 
percée no sentido leste-oeste até atingir o rio Arinos, ainda no inte
rior desta percée. Do que foi exposto percebe-se que o rio Arinos e 
seus afluentes têm suas nascentes em terrenos mais elevados si
tuados em serras, que fazem parte da Província Serrana, e têm 
grande importância na elaboração desse nível embutido no extenso 
Planalto dos Parecis 

O rio Camararé, afluente pela margem esquerda do rio Juruena, 
tem todo o seu curso dentro da Folha. Suas nascentes situam-se no 
limite oeste da área e o curso tem orientação geral sudoeste
nordeste. Das nascentes à foz, apresenta-se alojado em uma ampla 
faixa de planícies e terraços mapeados como Apft. Ao contrário 
dos demais rios, seu alto curso drena terrenos do Grupo 
Parecis-Formação Salto das Nuvens e, algumas dezenas de qui
lômetros a jusante, passa a correr sobre terrenos do Grupo 
Parecis-Formação Utiariti. Observa-se que a maioria desses rios 
comportam planícies (Apf) quando drenam terrenos do Grupo 
Parecis-Formação Utiariti O Planalto Dissecado dos Parecis apre
senta visível associação entre solos e vegetação comportando pe
quena variação litológica. Compreendendo uma vasta superfície to
pográfica relativamente homogênea e com grande similitude de for
mas, representa a faixa de transição entre as características regio
nais da Amazônia e as do Centro-Oeste. 

A terceira seção, denominada Planalto de Tapirapuã, compreen
de todo o primeiro patamar estrutural que se posiciona como um ní
vel intermediário entre a Depressão do Alto Paraguai e o nível de ci
meira da Chapada dos Parecis Este patamar tem uma configuração 
areé!l em forma de arco com disposição geral E-0, delimitado pores
carpas (Fig. 2.9). 

A borda norte constitui uma superfície em aclive, marcada por 
escarpa erosiva, que a une à Chapada dos Parecis. A borda sul, por 
sua vez, assinala uma superfície em declive, marcada por escarpa 
estrutural, localmente denominada de serra de Tapirapuã. A princi
pal característica deste, planalto é o fato de constituir um amplo pa
tamar estrutural que precede a Chapada dos Parecis, estando bem 
delimitado por escarpas erosivas a norte e estruturais a sul, posicio
nado em cotas de 450 m Af predominam relevos dissecados em 
formas tabulares (t42, t41). moldados em rochas da Formação Ta
pirapuã (basaltos e diabásios tolefticos). Contudo, na parte nordeste 
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ocorre um recobrimento oesta formaçllo. pelos arenitos do Grupo 
Parecis. A parte sul do planalto corresponde ao reverso da escarpa 
estrutural e funciona como divisor de éguas entre as bacias do Alto 
Sepotuba e do Alto Paraguar. Esta escarpa possui aspecto cuesti· 
forme. com frente voltada para a Depressllo do Alto Paraguai. 

O planalto encontra-se secionado pelo rio Sepotuba ou Coman
dante lira. ApOs deixar suas nascentes principais. situadas junto às 
escarpas da Chapada dos Parecls na parte leste desta seção. lmpri· 
me a seu curso sentido leste-oeste. que mantém até alcançar sua 
extremidade oeste. quando inflete para sul. Sua malha dendrltica, 
constitulda de pequenos ribeirões, esté concentrada na margem di· 
reita e suas nascentes também se encontram nas escarpas da cha· 
pada. A margem esquerda possui drenagem. constitulda de canais 
temporários que dlio origem a uma malha de pequenos vales secos. 
Na extremidade leste, o rio Santana drena o planalto. apresentando 
uma pequena bacia de drenagem. Sobre o planalto desenvolvem-se 
diferenciados tipos de solos. Na margem esquerda do Sepotuba pre
domina Latossolo Roxo Distrófico. Pela margem drreita, ocorrem os 
PodzOiicos Vermelho-Amarelos e na érea drenada pelo rio Santana 
dominam os Latossolos Vermelho-Amarelos e Areias Quartzosas. 

Nas éreas de Latossolos e de solos Podzólicos desenvolveu-se ve· 
get ação de Floresta. Nos Latossotos Roxos D•str6flcos a vegetaçi\o 
é de Savana Arbórea Abena. 

A quarta seçilo. denominada Planalto do Alto Jauru- Rio Bran· 
co, localiza-se na extremidade meridional do Planalto dos Parecis. 
Limita-se a norte com a Chapada dos Parecis. a leste com a Depres· 
são do Alto Paraguai e a oeste com a Depressão do Alto Guaporé e 
os Planaltos Residuais do Alto Guaporé. A sul limita-se com a Folha 
SE.2 1 Corumbé na latrtude de 1 s• sul. 

O planalto constitui-se de rocha& cristalínas de modo geral e cor· 
responde a uma rampa dissecada elaborada em lltologias pré· 
cambrianas. pertencentes à Plataforma do Guaporé. Nos limites 
com a chapada, a none. tem altimetria em torno de 600 m e diminui 
gradativamente para sul, até atingir os 300 m jé nos limites da Fo· 
lha. Desempenha at o papel de divisor entre as bacias do Alto Gua· 
pore e Alto Paraguai. posicionadas a oeste e leste respectivamente. 
Constitui uma unidade geomorfoiOgica. que devido e limitações téc· 
nicas da representaçllo cartogréfics foi tratada como subun1dade do 
Planalto dos Parecis. As litologias pré-cambrianas configuram, ne 
parte nordeste. alinhamentos estruturais esculpidos em rochas lg· 
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Fig, 2 .9- Articulação do Planalto dos Parecis com a Prov,ncia. Serrana e a Depressão do Alto Paraguai. Folha SD.21 ·Z ·A. 

neas do Complexo Rio Branco e matassedlmentares do Grupo 
Aguapef. 

Esta variação litológica. associada às ativ idades tectônicas·. deu 
origem a uma modificação dos aspectos geomorfológicos. Assim, a 
esculturação dos metassedimentos gerou relevos tabulares de topo 
conservado, com interferência direta da estrutura (St). Estes rele
V.IJS conservados apresentam escarpas estruturais escalonadas, 
com frente vol tadas para sudoeste e orientação geral sudeste
noroeste. Seu exemplo mais significativo é a serra do Roncador. Em 
contrapartida, as litologias do Complexo Basal originaram formas de 
dissecação generalizadamente convexas (c) . Neste trecho de disse
cação em formas convexas, o índice de aprofundamento da drena
gem vana de norte para sul, estando inversamente proporcional ao 
dimensionament o dos interflúvios, ou seja, na medida em que o es
paçamento interfluv ial aumenta, o aprofundamento diminui. Ocor
rem, então, formas do tipo c22, c32. Esses relevos comportam so
los Podzól icos Vermelho-Amarelos Eutróficos, com cobertura vege
tal de Floresta Estacionai. Drenam esta subunidade o rio Jauru e 
seus afluentes. Destacam-se pela margem esquerda o rio das Pitas 
e pela direita o rio Aguapel. Estes rios possuem amplas faixas de 
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planicies aluviais (Apf) . A jusante da confluência do rio das Pitas 
ocorrem faixas de solo Laterita Hidromórfica com vegetação de Ma· 
ta de Galeria. A extremidade nordeste é drenada pelos rios Cabaça!, 
Branco e Vermelho. 

2.4.5 - Depressão lnterplanáltica de Paranatinga 

A denominação desta unidade decorre do fato de ser uma área de 
relevo rebaixado, correspondendo a uma depressão posicionada en
tre as cristas alongadas da Província Serrana e os Planaltos dos Pa
recis e dos Guimarães. Seu limite norte é demarcado pelos relevos 
do Planalto dos Parecis, enquanto a sul e oeste a unidade é inter
rompida principalmente pela presença dos relevos aguçados em for
mas de cristas da Província Serrana. 

Estende-se a leste em direção das nascentes do rio Paranatinga 
em área da Folha SD.22 Goiás. 

A unidade apresenta dois compartimentos geomorfólogicos dis
tintos, posicionados em níveis altimétricos diferentes e separados 
por um patamar que se eleva entre 50 e 100m acima do piso da de
pressão !Fig. 2.1 0). 



Fig. 2.10 - Arhculação do Planalto dos Parecos c om a Oepressao lnterplanéltica de Pa · 
ranatinga , Folha 50.21 ·X 0/Z-B. 

O primeiro compartimento, caracterizado por altimetria mais bat
xa. corresponde à depressão propriamente dita. Compreende a por. 
ção sul da unidade. abrangendo o trecho drenado pelos afluentes de 
alto curso dos rios Teles Pires e Cuiabá. Nesta área, a morfologia 
apresenta pequenas variações topográficas, predominando altime
trias em torno dos 450-500 m. O relevo encontra-se pouco disse
cado. apresentando drenagem com fraco entalhamento, ocorrendo 
entretanto variações no dimensionamento dos interflúvios e nas 
formas de relevo. Assim, observam-se na bacia do alto rio Cuiabá 
relevos de topos tabulares com drenagem densa e pouco profunda 
(t21 ), enquanto na parte mais central da unidade, já na bacia do rio 
Teles Pires. o modelado se mantém com fOfmas tabulares, porém 
com densidade de drenagem menor, apresentando interflúvios ma•s 
amplos. tipo t31. No entanto, na extremidade leste, próximo às nas
centes do rio Paranatinga. a drenagem volta a ser mais densa e os 
interflúvios diminuem. com dominância de formas convexas tipo 
c21 . 

Toda esta área apresenta litologias da Formação Diamantino.' 
constituldas de siltitos, arcóseos, argilitos e arenitos do Pré· 
Cambriano Superior. 

Os solos mostram-se mais concordant es com os t ipos de disse
cação do re levo do que com a litologia. Na parte m ais central, onde 
os interflúvios são mais amplos e as formas são tabulares, domtnam 
os Cambissolos. Contudo, onde a densidade de drenagem é alta, 
tanto nas formas tabulares como nas convexas. os solos são Podzó
licos Vermelho-Amarelos. Por outro lado, não se observam modif i
cações no comportamento da paisagem vegetal, representada pela 
Savana Parque que se estende generalizadamente por todo este 
compartimento de relevo, indiferente aos t ipos de solo e formas de 
relevo. 

O segundo compartimento topográfico da unidade é representa
do por um patamar que ocupa a metade norte da mesma. Este pata
mar constitui um dregrau inclinado para norte, de origem estrutural, 
e define um relevo assimétrico, cujo reverso é drenado pelos tribu
tários do rio Xingu e, na frente (front). pelos tributários do rio Teles 
Pires. Na vertente voltada para o rio Teles Pires o relev o é dissecado 
em formas convexas tipo c12 (Est. 2 .1V B) . O reverso do patamar é 
d renado pelos afluentes do rin Xingu e se apresenta bastante disse
cado, com densidade de drenagem alta e aprofundamen to incipien
te dos canais, dominando formas convexas t ipo c2 1. Ocorrem tam
bém alguns relevos de topos planos de pequena extensão e com a 
mesma altimetria do Planalto dos Parecis. 

As formas de relevo estão. aqui, muito relacionadas às litolo
gias. Onde as rochas são da Formação Diamant ino ocorre a morfo
logia convexa, onde predominam os sedimentos arenosos do Grupo 
Parecis o relevo é tabuliforme. 

Os solos e a cobertura vegetal também são relacionados às con
dições lltoiOgicas e germorfológicas. Assim , verif icam-se os Cam 
bissolos nos domlnios das formas convexas, com cobertura vegetal 
de Savana Parque. Já nos relevos tabulares, os solos compreendem 
Areias Ouartzosas e a cobertura v egetal é constitulda por contato 
de Savana Arbórea Aberta. 

A drenagem nesta unidade apresenta caracterlst icas muito pró
prias e se encontra muito v inculada à compart imentação do relevo. 
Este condicione sua distribuição areal, pois funciona como divisor 
de égua entre a bacia Plat ina e a bacia AmazOnica. Em escala me
nor, também separa as éguas que f luem para o rio Teles Pires, da
quelas que vão para o rio Xingu. Os cursos de água que nascem na 
extremidade oeste da unidade fluem para a bacia Platina através do 
rio Cuiabá: ent re estes estão os ribeirões São José e Água Fina e os 
rios Cuiabá da Larga e Cuiabá do Bonito, formadores do rio Cuiabá . 
Já os tributários do rio Amazonas distribuem-se em dois grupos: os 
que vertem para o rio Xingue os que pertencem à bacia do rio Teles 
Pires. O primeiro grupo está representado pelos rios Jatobá, Ronu
ro, Batovi e o ribeirão Capitão Noronha, que têm suas nascentes no 
reverso do patamar. O segundo grupo está representado pelos rios 
Paranatinga, São Manuel e outros menores, que nascem na parte 
mais baixa da depressão, ou na borda norte da Chapada dos Guima
rães. Todos os rios amazônicos que partem desta unidade em dire
ção norte desenvolvem vales cataclinais com passagens em per 
cée, ao secionarem as escarpas meridionais do Planal to dos Pare
eis. Por apresentarem este tipo de comportamento, desenvolveram 
a formação de planlcies a montante do trecho em que secionam as 
escarpas, onde corredeiras e cachoeiras funcionam como nlveis de 
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base locais. Assim, são observadas planícies (Apf) no ribeirão Capi
tão Noronha e nos rios Ronuro e Teles Pires. Este último, por ser de 
maior volume de água, gerou uma planície mais larga e com uma ex
tensão de aproximadamente 50 km, que se alonga desde o ponto 
em que este rio passa a cortar os sedimentos do Grupo Parecis até 
as proximidades da Cachoeira do Sobradinho. 

2.4.6 - Depressão do Rio Paraguai 

Esta unidade corresponde a extensas áreas rebaixadas e drenadas 
pelos tributários do alto curso do rio Paraguai. Posiciona-se na parte 
meridional da Folha SD.21 Cuiabá, estendendo-se para sul; nas Fo
lhas SE.21 Corumbá e SF.21 Campo Grande a unidade apresenta 
diferenças regionais nas feições geomórficas e comporta altimetrias 
distintas, ressaltando dois compartimentos de relevo bem individua
lizados, descritos como subunidades: Depressão Cuiabana e De
pressão do Alto Paraguai. 

Embora careçam de informações sistemáticas, essas áreas já fo
ram inicialmente estudadas por Almeida (1964). Esse autor as defi
niu como Baixada Cuia bana e Baixada do Alto Paraguai Como o ter
mo baixada normalmente está associado a relevos baixos origina
dos por acumulação marinha, preferiu-se utilizar o termo depressão, 
por ser mais específico. 

2.4.6.1 - Depressão Cuiabana 

Esta subunidade compreende uma área rebaixada compreendida 
entre o Planalto dos Guimarães e a Província Serrana. Apresenta 
uma feição areal abrindo-se para sul e adentrando para a Folha 
SE 21 Corumbá. Estreita-se de sul para norte até a altura do parale
lo de 1 5°, quando então se expande para leste, acompanhando o 
vale do rio Manso. Limita-se a sul com o Pantanal Mato-Grossense, 
a oeste, noroeste e norte com a Província Serrana, chegando por 
vezes a interpenetrá-la. Na seção leste, mais precisamente a partir 
da margem esquerda dos rios Cuiabá e Manso, seu limite se encon
tra nas faldas do relevo escarpado do Planalto dos Guimarães. 

Sua topografia, de modo geral, apresenta uma forma rampeada 
com inclinação de norte para sul. A altimetria está em torno de 200 
m no limite sul e atinge os 450 m no alto vale dos rios Cuiabá e 
Manso. Apresenta uma dissecação composta predominantemente 
por formas tabulares (t31, t32 e t41) e, secundariamente, por for
mas aguçadas (a oeste) e convexas (no vale do rio Manso). Na ex
tremidade sudeste ocorrem trechos menores de relevo plano (Epi). 

Esses relevos foram modelados em litologias do Grupo Cuiabá, 
representadas por metagrauvacas, metarcóseos, filitos, filitos ardo
sianos, quartzitos, conglomerados e tilitos, que se apresentam en
cobertas por material argila-arenoso com ocorrência de horizonte 
concrecionário. Recobre essas litologias uma vegetação generali
zada de Savana Arbórea Aberta e secundariamente Savana Parque. 
Nos fundos de vales encontram-se as Matas de Galerias de pequena 
expressão areal. Na parte sudoeste da depressão, em terras drena
das pelos ribeirões Bento Gomes, das Pedras, Espinheiro e outros, o 
relevo é mais dissecado. Abrange um extenso conjunto de formas 
aguçadas, de dimensões inferiores a 250m e entalhamento fraco 
de drenagem. Essas formas demonstram forte controle estrutural 
com direcionamento NE-SO, e correspondem ao tipo a11. Aí, 
desenvolve-se de modo generalizado uma cobertura detríticá 
constituindo-se em um pavimento com blocos angulosos de quartzo 
e quartzito, com diâmetros de 2 a 1 O em. lnterpenetrando este con
junto de pequenas e baixas formas aguçadas, estão as formas con
vexas com interflúvios de dimensionamento mediano e canais de dre
nagem fracamente entalhados (c31). Nesta área, as rochas do Gru
po Cuiabá estão representadas principalmente por tilitos e tilitos quartzí
ticos, que são determinantes no direcionamento da drenagem e do 
relevo da área. Aparecem ainda em outras áreas desta depressão 
formas aguçadas baixas, onde estas rochas também afloram. Como 
exemplo cita-se a pequena área posicionada pouco a sul da con
fluência do rio Manso com o rio Cuiabá, nos arredores da localidade 
Gle Arruda. Normalmente, onde ocorrem estas formas de relevo, 
também ocorre de modo generalizado um pavimento detrítico que 
determina um tipo de solo Litólico, o qual se estende por todo o qua
drante sudoeste da depressão. A cobertura vegetal é predominante
mente de Snvana Arbórea Aberta com pequenos trechos de Savana 
Parque. 
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A norte da depressão, acompanhando paralelamente as escar
pas meridionais da serra Azul, ocorre um conjunto de relevo com 
formas convexas. Esta morfologia, na imagem de radar, mostra-se 
com uma textura muito fina. Entre elas ocorrem interpenetrações 
de formas planas um pouco mais baixas Estes relevos foram escul
pidos em margas, calcários e dolomitos pré-cambrianos da Forma
ção Araras e compreendem formas de tipo c11 e c23. Aí também 
os solos são Litólicos e a cobertura vegetal se caracteriza pela Sava
na Arbórea. Em terras drenadas pelos ribeirões Marzagão e Arraia 
ou Salobra, a presença de cobertura concrecionária pôs em evidên
cia ressaltas topográficos de pequena amplitude. A leste e sudeste 
da cidade de Cuiabá ocorre extensa área de relevo plano (Epi). Estas 
formas de relevo foram moldadas em rochas do Grupo Cuiabá e 
principalmente em sedimentos quaternários. Neste trecho há solos 
tipo Laterita Hidromórfica e vegetação de Savana Aberta. As for
mas de acumulação representadas pelas planícies fluviais (Apf) são 
encontradas em duas áreas no vale do rio Cuiabá: no alto curso des
se rio, a montante da confluência do ribeirão do Engenho, onde 
ocorre planície com terraço fluvial (Aptf) numa extensão longitudi
nal de aproximadamente 50 km e ao sul da cidade de Cuiabá, onde 
as planícies atingem uma largura de aproximadamente 1 5 km, ao 
deixar a área de estudo. Neste local, a planície abre-se para o panta
nal, apresentando lagos de meandros, de barragens e canais colma
tados, caracterizando o aspecto de acumulação recente destes se
dimentos. Ocorrem também áreas deposicionais sujeitas a inunda
ções periódicas (Aai), correspondentes à terminação norte das Pla
nícies e Pantanais Mato-Grossenses Isto é observável nas bacias 
dos rios Aricá-Açu e Aricá-Mirim, tributários da m&rgem esquerda 
do rio Cuiabá. Nestas áreas dominam os solos Laterita Hidromórfica 
e a vegetação é constituída por Savana Arbórea Densa, com subdo
minãncia de Savana Parque. Já ao longo das planícies fluviais pre
dominam as Matas de Galerias. 

A drenagem de modo geral sofre nesta subunidade forte contro
le estrutural. Assim, tanto os grandes como os pequenos cursos de 
água estão muito influenciados pelos direcionamentos estruturais 
preferenciais (NE-SO), que as rochas do Grupo Cuiabá, apresen
tam. O rio Cuiabá tem suas nascentes na sinclinal da serra do 
Cuiabá-Morro Selado, em área da Depressão lnterplanáltica de Pa
ranatinga. Seu curso é ligeiramente concordante com a direção ge
ral das estruturas até a altura do paralelo de 1 5o, quando recebe pela 
margem esquerda o ribeirão do Engenho. A partir daí toma direção 
S-SE, cortando transversalmente a direção estrutural do Grupo 
Cuiabá. Já o rio Manso, principal afluente da margem esquerda do 
rio Cuiabá, tem suas nascentes na borda da Chapada dos Guima
rães e desenvolve seu curso na direção leste-oeste, acompanhando 
parcialmente o direcionamento do Grupo Cuiabá. Observando-se o 
comportamento de seu curso, desde as nascentes até sua foz, 
verifica-se que seu leito apresenta muita sinuosidade em forma de 
cotovelo, bem como alternância de direções em segmentos de seu 
curso, que ora se posicionam NE para SO, ora de SE para NO, 
adaptando-se aos lineamentos estruturais e às linhas de falhas. Este 
fato fica melhor evidenciado a partir da confluência do ribeirão Mu
tum quando o rio toma a direção noroeste, cortando transversal
mente os lineamentos da estrutura do Grupo Cuiabá, até sua foz no 
rio Cuiabá. 

2.4.6.2 - Depressão do Alto Paraguai 

Esta subunidade compreende uma extensa área drenada pelo atto 
curso do rio Paraguai e seus afluentes. Corresponde a uma superfí
cie de relevo pouco dissecado com pequeno caimento topográfico 
de norte para sul, apresentando-se rampeada em sua seção oeste. 
Sua altimetria oscila entre 120 e 300 m. Seus limites a norte e a 
leste são bem definidos. A norte é demarcado pela escarpa da serra 
de Tapirapuã, a leste pelas cristas alongadas e paralelas da Provín
cia Serrana, que separam a Depressão do Alto Paraguai da Depres
são Cuiabana. A noroeste, seu limite é demarcado pelas faldas do 
Planalto dos Parecis e pela serra do Roncador, pertencente ao mes
mo planalto. Para oeste, a depressão estende-se além da serra Olho 
d'Água e seu limite é pouco preciso, ocorrendo nas áreas interflu
viais dos médios cursos dos rios Jauru, Bagres e Aguapef. 

Observam-se duas fisionomias bem dist1ntas na paisagem desta 
depressão, as quais se individualizam muito mais pelas diferenças li-



tológicas e pela organização da arenagem do que pelas formas de 
relevo. Essas duas fisionomias estão aproximadamente separadas 
pela serra Olho d'Água. A depressão entre esta e a Província Serra
na corresponde a um amplo sinclinório jã definido por Almeida 
( 1 964) como erodido e preenchido por sedimentos quaternãrios da 
Formação Pantanal. Estes sedimentos são constituídos de areias, 
siltos e argilas muito friáveis parcialmente laterizados e em fase de 
retrabalhamento Percebe-se pelas imagens de radar uma frágil dis
secação. Sobre estes sedimentos quaternários e muito friáveis, 
instalaram-se o rio Paraguai e seus afluentes. Este rio tem suas nas
centes em terras altas da Província Serrana e ao atingir os terrenos 
da depressão apresenta grande número de afluentes pela margem 
direita. Entre os rios que se destacam estão o Cabaça i, o Sepotuba, 
o lxu, o Onça Magra, o Sangue, o Branco, o Bugres e outros. Apre
sentam padrão de drenagem paralelo e promovem fraca dissecacão 
no relevo. Assim, observam-se interflúvios razoavelmente amplos, 
com topos planos e drenagem de primeira ordem pouco profunda, 
originando modelados do tipo t4 1 e secundariamente do tipo t31 
(Est. 2.V A). Aqui, predominam os solos de areias Quartzosas com 
vegetação de Floresta Estacionai. Secundariamente ocorrem Latos
solos Vermelho-Amarelos com vegetação de Savana Arbórea Aber
ta._ O relevo torna-se ainda mais plano e conservado na faixa entre o 
rio Sepotuba e o ribeirão Pitas e nos corredores que entremeiam a 
serra Olho d'Água. 

Neste trecho passam a formas planas (Epi) e aí se desenvolve
ram Latossolos Vermelho-Amarelos com vegetação de Savana Ar
bórea Densa. Na extremidade norte, a depressão margeia parcial
mente as escarpas da serra de Tapirapuã. Ai, a dissecação esculpiu 
formas tabulares (t31 e t42) em rochas da Formação Diamantino 
de idade pré-cambriana. Apesar da grande diferença litológica, esta 
área encontra-se praticamente no mesmo nível altimétrico da área 
imediatamente a sul, onde predominam os sedimentos recentes. 
Entretanto, na área onde se localiza a cidade de Diamantino, 
observa-se a presença de um relevo fortemente escarpado, com a 
frente voltada para sudeste e o reverso com caimento acentuado 
para nQroeste. Este relevo constitui uma crista assimétrica do tipo 
hogback, elaborada em rochas da Formação Diamantino. 

O trecho da Depressão do Alto Paraguai, compreendido entre as 
serras Olho d'Água e Roncador, Planalto dos Parecis e o interflúvio 
rebaixado Guaporé-Jauru, foi definido por Almeida (1964) como 
Planície Cristalina do Jauru. Entretanto a ãrea corresponde a uma 
superfície pediplanada, que atualmente se encontra fracamente dis
secada, apresentando formas tabulares (t41) e convexas (c31, 
c21 ). A dissecação ocorreu predominantemente sobre litologias 
pré-cambrianas do Complexo Basal (gnaisses, cataclasitos, anfiboli
tos, granitos gabros e outras). Em decorrência desses fatos, optou
se pela eliminação da expressão Planicie Cristalina, considerando
se que o termo não se ajusta à realidade estudada. Nesta seção, 
desenvolveram-se solos Podzólicos Vermelho-Amarelos, 
alternando-se a cobertura vegetal entre a Savana Arbórea Densa, 
onde o relevo é tabuliforme, e a Floresta Estacionai, onde os mode
lados são convexos. 

As formas de acumulação mais recentes são representadas nes
ta subunidade pelas planícies e terraços fluviais, sendo encontradas 
em todos os cursos de água de maior envergadura. Assim têm-se 
pequenas faixas de aluviões recentes nos vales dos rios Jauru, 
Aguapei, Bagres e Pitas, onde o gradiente topográfico é pouco 
acentuado. Nos rios Paraguai, Sepotuba e Cabaça!, onde a declivi
dade é ainda menor e as litologias subjacentes são os sedimentos 
aluviais mais antigos da Formação Pantanal, as faixas de Planícies 
(Apf) e terraços (Atf) são mais amplas. As planícies chegam a apre
sentar, em alguns trechos, largura que atinge 5 km. É freqüente a 
ocorrência de lagos de barragem, lagos de meandros abandonados, 
canais colmatados e cursos meãn_dricos. Os terraços fluviais são, 
por vezes, bem individualizados na imagem de radar. É o caso da
queles encontrados no baixo curso do rio Cabaça!, Sepotuba e tre 
chos do Paraguai, próximos às confluências dos rios supracitados. 
Já no rio Paraguai, da confluência do rio Pari até as proximidades da 
cidade de Alto Paraguai, as planícies e terraços são muito difíceis de 
serem individualizados na imagem de radar. Por esta razão adotou
se uma legenda associada que define os dois fatos- Aptf. Figueire
do & Olivatti (1974). em trabalhos do Projeto Alto Guaporé, classi-

ficaram os sedimentos da Depresão do Alto Paraguai como perten
centes à Formação Pantanal e definiram três idades para os mes
mos: aluviões antigas; aluviões sub-recentes; e aluviões recentes. 
Esta classificação está de acordo com o que o mapeamento geo
morfológico do Projeto RADAMBRASIL registrou. Os terrenos me" 
nos úmidos e levemente dissecados em formas tabulares do tipo 
t41 correspondem às aluviões mais antigas; os terraços fluviais 
(Atf) dos rios Cabaça!, Sepotuba e Paraguai constituem as aluviões 
sub-recentes; e as planícies fluviais (Apf) assinalam as aluviões 
mais recentes. As aluviões mais antigas correspondem a areias fi
nas e inconsolidadas, que são encontradas nos atuais interflúvios, 
enquanto nos terraços e planícies fluviais hã variações nos tipos de 
materiais. Observou-se nas barrancas do rio Paraguai, em Porto Es
trela, que a margem exibe uma camada de aproximadamente 4 m 
de material argiloso sobreposta a uma camada de areia fina de es
pessura aproximada de 3 m, depositada sobre uma camada de 1 m 
de seixos de quartzo rolado. Esta variação de tipos de materiais su
gere alternância de diferentes processos morfodinãmicos na área. 

2.4. 7 - Depressão do Guaporé 

A Depressão do Guaporé foi identificada no mapeamento da Folha 
SD.20 Guaporé por Kux, Brasil e Franco (1979). Constitui-se de 
material inconsolidado (areias, siltes e argilas da Formação Guapo
ré), de idade quaternária e de litologias pré-cambrianas do Comple
xo Basal (biotita-gnaisses, cataclasitos e rochas graníticas). Acom
panha todo o vale do rio Guaporé na direção noroeste-sudeste, 
estendendo-se a sul para a Folha SE.21 Corumbá. Delimita-se em 
sua parte nordeste com o Planalto dos Parecis, através de contato 
abrupto. A sudeste, a depressão interpenetra em outro trecho do 
Planalto dos Parecis através de relevos dissecados. Em seguida, se
para a serra do Cágado do conjunto dobrado serra da Borda-serra 
do Caldeirão, e este da serra Santa Bárbara, cujos contatos são 
marcados por escarpas. No sopé da extremidade noroeste da serra 
do Cágado, encontra-se a cidade de Pontes e Lacerda, por onde 
passa a BR-174, cujo eixo aproveita exatamente o corredor depres
sionário. 

Os processos erosivos que elaboram esta depressão rebaixaram 
indistintamente diferentes tipos de litologias. Sobre a Formação 
Guaporé, originou um relevo de topografia plana, com altitude mé
dia em torno de 200 m. Nesta área dominam as superfícies pedipla
nadas e inumadas por sedimentos quaternários (Epi), que envolvem 
a unidade Planícies e Pantanais do Médio Alto Guaporé. O gradiente 
topográfico destas superfícies decresce suavemente em direção à 
calha do rio Guaporé. Do ponto de vista pedológico ocorrem Latos
solos Amarelos e Podzólicos Vermelho-Amarelos nas áreas màpea
das como Epi. A vegetação é de Floresta Estacionai Aluvial e Flores
ta Semidecidual. A ãrea que compreende litologias pré-cambrianas 
constitui a parte da depressão que margeia o sopé do Planalto dos 
Parecis e interpenetra entre este e as serras de São Vicente, do Cá
gado, da Borda, do Caldeirão e Santa Bárbara. Caracterizam este 
trecho a homogeneidade topogrãfica e a dissecação em formas ta
bulares amplas e de fraco grau de entalhamento (t41 ), que ocorrem 
sobre litologias pré-cambrianas junto às escarpas do Planalto, con
tudo, em pontos localizados, a dissecação torna-se mais intensa, 
originando formas convexas (c21 ). A altimetria relativa neste tre
cho varia de 250 a 300 m. Dominam nesta área solos Podzólicos 
Vermelho-Amarelos, com cobertura vegetal de Floresta Estacionai. 

A unidade é drenada por rios da bacia do Guaporé, fazendo parte 
da bacia Amazônica. Seus afluentes da margem direita, assim como 
o próprio rio Guaporé, têm suas nascentes na borda sudoeste do 
Planalto dos Parecis. Ao transporem as escarpas da serra, seguindo 
em direção à área depressionãria, apresentam-se com inúmeras ca
choeiras e corredeiras. Na depressão, em áreas do Complexo Basal, 
esses cursos de água apresentam leitos encaixados e com inúmeros 
afloramentos rochosos. Na parte inferior de seus cursos, drenam as 
áreas aplanadas da Formação Guaporé, comportando planícies. 
Neste trecho constroem amplas áreas deposicionais mapeáveis co
mo Aof, nas quais domina uma cobertura vegetal de gramineas. Es
sa cobertura vegetal contrasta com a vegetação de Floresta que 
recobre os interflúvios, dando na imagem de radar a impressão de 
se tratar de rios com vales de fundo plano. O principal afluente, nes
te trecho da margem direita, é o rio Galera. Ao deixar a escarpa do 

GEOMORFOLOGIA/223 



Planalto dos Parecis, onde tem suas nascentes, toma direção 
sudeste-noroeste, drenando a depressão entre a serra de São Vi
cente e as escarpas do planalto. Ao atingir a extremidade norte da 
serra de São Vicente, inflete para oeste, e na mesma depressão, em 
litologia da Formação Guaporé, forma amplas planícies aluviais 
(Apf). Fato similar ocorre com os demais afluentes da margem direi
ta. Os afluentes da margem esquerda nascem na serra Santa Bárba
ra e drenam a extremidade sul da depressão. O principal deles é o rio 
Alegre. Este rio deixa a serra em direção NE. Na depressão, toma a 
direção SE-NO drenando todo o trecho compreendido entre as ser
ras Santa Bárbara e a do Caldeirão. Neste percurso apresenta-se en
caixado e com inúmeros afloramentos rochosos no leito. Ao atingir 
as imediações da extremidade da serra Santa Bárbara, toma a dire
ção leste-oeste até chegar aos Pantanais do Alto Guaporé. A parte 
sul da depressão, situada a oeste da serra Santa Bárbara, é drenada 
por pequenos cursos de água, conhecidos regionalmente como cori
xos, que têm suas nascentes sobre o primeiro patamar da serra e se 
dirigem para oeste. Após drenarem o topo deste patamar, trans
põem suas escarpas ocidentais e se dirigem para as áreas alagadas 
dos Pantanais do Alto Guaporé, que neste trecho se encontram bem 
próximas da escarpa do patamar inferior da referida serra. 

2.4.8 - Planícies e Pantanais do Médio e Alto Guaporé 

Esta unidade foi originalmente identificada na Folha SD.20 Guapo
ré, por Kux, Brasil e Franco (1979) e corresponde a expressivas 
áreas de acumulação, freqüentemente sujeitas a inundações, quer 
fluvial (Apf). quer pluvial (Aai). 

Situa-se na extremidade sudoeste da Folha, com altimetria va
riável entre 180 e 220 in. Seus limites orientais se fazem com a De
pressão do Guaporé, cujos terrenos um pouco mais elevados a en
volvem. Forma uma extensa área topograficamente plana, consti
tuída de sedimentos quaternários da Formação Guaporé (areias, sil
tes, sedimentos arena-argilosos, parcialmente laterizados). 

As Planícies e Pantanais do Alto Guaporé, nesta Folha, 
desenvolvem-se ao longo do rio Guaporé e de seus afluentes, quais 
sejam: o rio Galera e o rio Sararé pela margem direita e o rio Alegre 
pela esquerda. 

O rio Galera drena a extremidade norte, formando amplas faixas 
de planícies aluviais (Apf). Dentro dessa faixa de planície, o rio 
meandra, dando origem a lagos de meandros e canais abandona
dos, nos quais já se inicia uma colonização vegetal de gramíneas. 

O rio Sararé é outro afluente que merece destaque. Sua faixa de 
planície é menos expressiva que a do anterior, mas apresenta carac
terísticas próprias. Após drenar a extremidade sul da serra de São 
Vicente, adentra· os pantanais formando inicialmente uma faixa 
marginal de planície. A vegetação é de gramíneas, mas à medida 
que se aproxima de sua foz, esta vegetação é substituída por Flo
resta, o que torna imperceptível a faixa de planície. Este rio, contu
do, também nasce nas escarpas ocidentais do mesmo planalto, po
rém corre em direção sul até receber o rio Pindaituba pela margem 
esquerda, quando imprime a seu curso direção oeste até atingir o rio 
Guaporé. 

Todos os demais afluentes da margem dire1ta têm suas nascen
tes nas escarpas ocidentais do Planalto dos Parecis e seguem dire
ção geral leste, até desaguarem no rio Guaporé, já fora da área. ma
peada. 

Pela margem esquerda, o rio Alegre é praticamente o único 
afluente de monta. Nasce na serra Santa Bárbara, transpõe suas es
carpas e drena a parte setentrional dos patamares. Apresenta faixas 
de planícies (Apf) e sobre elas desenvolve-se Mata de Galeria, que 
se estende desde o sopé da serra até sua confluência com o rio Gua
poré, na altura da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. 

A oeste da serra Santa Bárbara, estendendo-se para a Folha 
SD.20 Guaporé, encontra-se a área mais expressiva destes panta
nais. Trata-se de uma área caracterizada por apresentar depósitos 
aluviais periodicamente inundáveis pelas águas pluviofluviais. Cor
responde à parte meridional da unidade. Esta grande área, constitui
da pelos pantanais, está sujeita a inundações periódicas em alguns 
trechos e permanentes em outros. Nas áreas periodicamente inun
dáveis ocorrem sobre os solos tipo Laterita Hidromórfica, vegeta
ção de gramíneas e sobre montículos (murundus) esparsos, resul
tantes de termiteiros abandonados, espécies de vegetação de Cer-
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rado. Nas áreas permanentemente alagadas ou com período de 
inundação mais prolongado, a vegetação de Savana Parque cobre 
solos Glei Pouco Húmicos No interior desta área de acumulação 
inundável (Aai), desenvolvem-se espaçadamente áreas de Epi, que 
formam verdadeiras "ilhas", por se encontrarem topograficamente 
mais elevadas que as áreas de inundação (Est. 2.\/ B). A vegetação 
de Floresta reveste terrenos, levemente mais altos, constituídos su
perficialmente de material concrecionário. 

Apesar de o rio Alegre ser o único a apresentar leito perene neste 
trecho da unidade, observa-se uma incipiente rede de corixos inter
mitentes, cujos canais são mal definidos, mesmo no período das 
cheias. O nivelamento da área, que apresenta um gradiente topo
gráfico mínimo, dificulta, sobremaneira, o escoamento das águas 
dos corixos. Observa-se, então, uma tendência ao represamento 
das águas, que só desaparecem por um incipiente escoamento lami
nar e por evaporação no período seco. 

Uma outra unidade, com características de área também sujeita 
.a inundações periódicas, observa-se na parte centro-sul da área 
mapeada, acompanhando as margens do rio Cuiabá. Trata-se de pe
quenos trechos de planície fluviopluviais (Aai). Como sua área-tipo 
se encontra na Folha SE.21 Corumbá, a sul, onde passa a integrar 
os Pantanais Mato-Grossenses, ela deixa de ser tratada aqui, a nível 
de relatório, embora fique no mapa. 

2 5 - EVOLUÇÃO DO RELEVO 
O relevo desta Folha, em que pese a existência de um vasto planalto 
dominando 60% da área mapeada, apresenta diferenciacões litoló
gicas e estruturais importantes, registros de atividades 'erosivas e 
acumulativas, ao par com variações altimétricas consideráveis, de 
modo a definir oito unidades geomorfológicas. Este fato, por si só, 
permite antever a grande complexidade da área, quancjo se preten
de entender os elementos que definiram sua evolução. 

Uma das características mais marcantes da área, que se percebe 
mesmo em uma rápida análise das imagens de radar, é o caráter de 
divisor hidrográfico que ela tem Com efeito, a área funciona como 
divisora entre duas grandes bacias sul-americanas: a Amazônica e a 
Platina. Neste sentido destacam-se três acidentes geográficos de 
monta: o Planalto dos Parecis, a Chapada dos Guimarães e a Pron
víncia Serrana. Esses relevos separam bacias que se dirigem para 
norte, sul, leste e oeste. 

Outras características que despertam interesse são a comparti
mentação do relevo e as relações que guarda com as características 
geológicas. Há relevos altos elaborados em formações geológicas 
mais recentes, contrapondo-se a relevos baixos esculpidos em for
mações geológicas antigas. Na primeira situação estão as Chapa
das dos Parecis e Guimarães, com relevos moldados parcialmente 
em litologias cretácicas do Grupo Parecis, da Formação Bauru, e em 
coberturas argila-arenosas com bancadas concrecionárias, datadas 
do Terciário-Quaternário (TQdl) Na segunda situação, encontram
se as Depressões Cuiabana, do Alto Paraguai e do Alto Guaporé Es
sas depressões estão parcialmente esculpidas em litologias pré
cambrianas do Grupo Cuiabá e Alto Paraguai e do Complexo Basal. 

Para facilitar os estudos sobre a geomorfogênese da área 
dividiu-se a história de sua evolução em duas fases distintas: uma 
pré~terciária e outra pós-terciária. A primeira fase envolve os grupos 
de relevos afetados por diversos períodos erosivos anteriores ao ter
ciário, enquanto a segunda abrange os relevos esculpidos por perío 
dos erosivos que vão do Terciário ao Quaternário. 

2.5.1 - Esculturação da Província Serrana 
Dentro do conjunto de relevo regional, a Província Serrana constitui 
a unidade mais rica em registros, que permitem reconstituir a histó
ria de sua evolução. Isto sem dúvida decorre das relações que guar
da com a estrutura. Com efeito, conforme já foi observado no capi
tulo referente às unidades geomorfológicas, esse conjunto serrano 
constitui um relevo esculpido em estrutura dobrada de idade antiga. 
É composto por rochas sedimentares pertencentes ao Grupo Altc
Paraguai. As litologias datam do Pré-Cambriano Superior 
destacando-se da mais antiga para a mais recente: Formacão Baux 
(arenitos finos. siltitos e folhelhos); Formação Puga (parac~nglome
rados); Formação Araras (calcários e dolomitos); Formação Raiza
ma (arenitos ortoquartzíticos e feldspáticos); Formação Sepotuba 
(folhelhos) e Formação Diamantino (siltitos, arcóseos, argilitos). 



Essa seqüência sedimentar desenvolveu-se a partir do que Al
meida (1964) denominou de Antefossa do Alto Paraguai. Esse au
tor considerou a antefossa como uma grande bacia niolássica per
tencente ao sistema tectônico marginal da Plataforma do Guaporé. 
AI, a sedimentação teria ocorrido a partir da máxima subsidência do 
Geossinclíneo Paraguai-Araguaia, que deprimiu fnclusive a mar
gem cratônica e possibilitou a invasão marinha. Depositou-se a par
tir de então grande espessura de sedimentos (paraconglomerados, 
carbonatados e arenitos) que teve como desfecho a deposicão de 
sedimentos de origem continental. A partir desta última fase ·de se
dimentação, as camadas da antefossa passaram por uma fase de 
orogênese gerando braquissinclinais e braquianticlinais. 

Olivatti (1976) admite que nesta faixa orogênica de
senvolveram-se duas bacias geossinclinais: uma mais antiga, 
com características de eugeossinclinal, correspondendo às rochas 
do Grupo Cuiabá; e uma segunda pouco mais recente, com caracte
rísticas de miogeossinclinal, afetando o Grupo Alto Paraguai. Esta 
última corresponde à atual faixa de relevo da Província Serrana. Es
tes relevos apresentam, na área principal, os eixos das dobras orien
tados na direção NE-SO e secundariamente, na direção ENE-OSO, 
em áreas mais a leste do conjunto. Esses direcionamentos são coin
cidentes com as direções dos eixos de dobramentos do Grupo Cuia
bá. Entretanto o estilo das dobras entre os dois grupos é bastante 
diferente. Enquanto as rochas do Grupo Cuiabá apresentam dobras 
isoclinais imbricadas e r:[iuito fechadas, as rochas do Grupo Alto Pa
raguai expõem uma simétrica sucessão de dobras em anticlinais e 
sinclinais. Outra diferença fundamental é que as rochas do Grupo 
Cuiabá sofreram metamorfismo ao serem dobradas enquanto as do 
Grupo Alto Paraguai foram apenas dobradas e falhadas. Segundo Fi
gueiredo & Olivatti (1974), a orogênese afetou tanto o Grupo Cuia
bá quanto o Grupo Alto Paraguai. Esta movimentação provocou 
neste último grupo o desenvolvimento das braquianticlinais, e bra
quissinclinais acompanhadas de falhamentos inversos e desloca
mentos horizontais resultantes de esforços compressivos que atua
ram de SE para NO. Estas pressões iniciaram-se ainda durante a se
dimentação da Formação Diamantino, pois na secão basal deram 
dobramentos mais desenvolvidos, enquanto nos topo.s as dobras 
são mais suaves. 

Estes relevos da Província Serrana se encontram na faixa de 
contato entre a borda sudeste da Plataforma do Guaporé e a extre
midade noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná, e apresentam uma 
disposição areal em forma de arco, com concavidade voltada para 
sudeste. Segundo a colocação de Hennies ( 1966), na seção oci
dental deste arco, as dobras são alongadas e estreitas com eixos re
tilíneos ou encurvados. Na parte central as dobras são mais amplas, 
alternando-se com algumas estreitas e o eixo freqüentemente mer
gulha para leste. Na parte oriental observam-se novamente dobras 
estreitas, porém complicadas por dobramentos secundários. 

Após a fase orogênica do Pré-Cambriano Superior, o conjunto 
passou por fases de erosão que truncaram as partes mais altas das 
anticlinais. Este evento pode ser Observado agora ao longo das cris
tas monoclinais esculpidas nas bordas de anticlinais escavadas e 
em abas de sinclinais alçadas. Estas cristas estão moldadas em ro
chas de arenito da Formação Raizama e encontram-se com os topos 
muito retilinizados Este fato está bem evidenciado na imagem de 
radar e geralmente elas se encontram niveladas em cotas de 600 
m. Entretanto, pode-se verificar ligeiras diferenças altimétricas, tan
to na extremidade sul, quanto na seção central do conjunto serrano. 
Isto ocorre, por exemplo, nas abas da sinclinal alcada da serra das 
Araras-Água Limpa. AI, as cristas mais elevadas' atingem até 800 
m. Fato similar ocorre em pequenos tréchos de dorsos de anticlinais 
preservadas, tal como se observa na serra das Palmeiras, onde as 
cotas ultrapassam os 850 m. Na porção mais central do conjunto, 
mais precisamente na aba sul da sinclinal Morro Selado-Serra 
Azul, as cotas chegam aos 700 m, passando a 740 m, em cristas 
mais a leste. Em contrapartida, na seção serrana que se encontra 
entre os paralelos de 14 o 30' e 1 5o sul, as cotas altimétricas geral
mente se encontram por volta dos 600 m, como nas serras do Tira
Sentido e Vira-Saia (anticlinais). Já no dorso preservado da anti
clinal da serra da Bocaina, a cota mais elevada é de 500 m. Igual
mente ocorre com as cristas monoclinais das serras do Tombador, Cu
tia e outras, todas localizadas nesta seção. Essas variações altimé-

tricas, contudo, não invalidam a idéia inicial de que tudo tenha pas
sado por uma fase erosiva de tipo pediplanação, que cortou indistin
tamente diferentes tipos de litologia. Isto se justifica, na medida em 
que, com exceção das sinclinais alçadas da serra das Araras-Água 
Limpa, no sul, e da serra Azul-Morro Selado, na seção mais cen
tral, a altimetria sofre uma redução relativamente pequena de sul 
para norte, até a porção central, para a seguir se elevar lentamente 
em direção à extremidade leste do conjunto. A anomalia altimétrica 
das sinclinais alçadas (serras das Araras-Água Limpa e 
Azul- Morro Selado) pode ser explicada por efeito de uma atividade 
tectônica posterior à fase de aplanamento, que, através de soergui
mantos de blocos, colocou estes relevos em.posição altimétrica su
perior. Esta hipótese é reforçada pela existência de alinhamentos de 
falha tipo empurrão, ladeando as sinclinais (vide 1 - Geologia). Es
tas falhas, apesar de antigas. podem ter sido reativadas em épocas 
mais recentes (do Juracretáceo ao Terciário), quando, segundo .Al
meida ( 1 948a), ocorreu movimentação de caráter epirogenético no 
continente 

A retilinidade e o paralelismo das cristas, aliados à sua proximi
dade física e à relativa homogeneidade altimétrica, são fatores que 
indicam a atuação de uma fase erosiva na área. Porém, mais que is
to, importa o freqüente truncamento do topo desses relevos 

Com efeito, se, por um lado, a imagem de radar registra com niti
dez a relativa planura que lhes caracteriza os topos, por outro, os 
trabalhos de campo permitem verificar a remoção de determinadas 
litologias. Nas anticlinais das serras do Vira Saia, Tira-Sentido e do 
Requeijão, o topo expõe litologias da Formação Raizama (arenitos), 
tendo sido removidas as litologias tenras das Formações Sepotuba 
e Diamantino. Situação similar ocorre com as anticlinais das serras 
da Bocaina e do Monjolinho. 

Fatos dessa natureza, em que uma vaga erosiva remove forma
ções inteiras, só podem ser entendidos quando associados a fases 
de climas agressivos, alternados por períodos úmidos e secos 
atuando no aplanamento desta superfície. 

Observando-se o conjunto das anticlinais e sinclinais, percebe
se que as rochas das Formações Sepotuba e Diamantino só se en
contram nos vales sinclinais, enquanto as litologias da Formacão 
Raizama, via de regra, configuram as cristas assimétricas das a~ti
clinais. Isto se deve ao fato de as Formações Sepotuba e Diamanti
no constituírem-se de rochas tenras, mais suscetíveis à erosão, en
quanto a Formação Raizama constitui-se de arenitos resistentes 
Por outro lado, o calcário da Formação Araras, geralmente, só se 
encontra exposto nas partes mais baixas das cristas assimétricas, 
correspondendo às abas de sinclinais alçadas. 

O truncamento de algumas camadas (formações), alterando a 
seqüência usual da coluna estratigráfica, o nivelamento topográfico 
das cristas do Arenito Raizama na Província Serrana, a análise do 
comportamento de relevos vizinhos como o Planalto do Casca e a 
ocorrência de cobertura descontínua de sedimentos de diferentes 
idades, permitiu estabelecer três alternativas para a datação dos 
aplanamentos. 

Primeira - o aplanamento teria ocorrido no Pré-Devoniano; se
gunda - a pediplanação seria pré-cretácica; e terceira - teriam 
ocorrido diferentes fases erosivas envolvendo um período que teria 
início no Paleozóico e iria até o Mesozóico. 

A primeira hipótese de datação não apresenta indícios direta
mente relacionados à Província Serrana. Ela foi inferida por extrapo
lação de fatos observados no Planalto do Casca 

O Planalto do Casca, localizado na extremidade noroeste do Pla
nalto dos Guimarães, é relativamente próximo da Província Serrana. 
Nesta área pode-se observar, nos trechos mapeados como a 11, 
que as camadas rochosas do Grupo Cuiabá estão truncadas por 
aplanamentos, estando seus topos retilinizados e nivelados em tor
no dos 600 m. 

Por outro lado, constatou-se que em outros trechos mais a leste 
esta superfície aplanada está encoberta de forma descontínua por 
sedimentos devonianos (Formações Furnas e Ponta Grossa) e por 
sedimentos mesozóicos (Formações Botucatu e Bauru) em clara 
discordância erosiva (vide 1 - Geologia). 

Apesar disso, a extrapolação dessa conclusão para a Província 
Serrana deve ser vista com restrições, pois não se encontrou ne
nhum material residual da Formação Furnas, nem Ponta Grossa, que 
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fundamentasse a posição. Ela se baseia apenas na projeção do nfvel 
altimétrico e na proximidade entre as áreas. 

A segunda hipótese é que o aplanamento da Província Serrana 
teria ocorrido no fim do Mesozóico. segundo Ab'Sáber (1 9541. ou 
mais precisamente no Pré-Cretáceo. conforme Almeida (1 9641 e 
Hennies ( 1966). Esta hipótese é bastante viável, pois ocorre em di· 
versos segmentos deste conjunto serrano uma cobertura de sedi
mentos cretácicos do Grupo Parecis, depositada em discordância 
erosiva sobre a estrutura truncada da Provlncia Serrana (Fig. 2 .9) . 
Este fato foi comprovado em trabalhos de campo, quando se obser
vou a presença de uma camada pouco espessa de sedimentos are
nosos f inos e friáveis, sobrepostos a uma camada de cascalhos 
com seixos rolados de quartzo. ao longo da BR·364 (noroeste da 
serra do Tombador!. Este mesmo evento também foi observado so
bre as cristas assimétricas da serra Azul, na estrada MT -130. a 
poucos quilômetros a norte da travessia do rio Culuene. Ali, se en
contrava discordante sobre a Formação Diamantino. Também se 
verificaram capeamentos restduais de matenal arenoso fino a muito 
friável, de coloração amarelada. em alguns pontos ao longo da BR· 

163. entre o entroncamento desta com a BR-364 e a travessia do 
rio Arinos. Hennies ( 1 966) também encontrou estes sedimentos 
cretácicos depositados sobre a aba sul da serra Azul - Morro Sela
do. Almeida (19641 observou a ocorrência de cascalhos recobrindo 
o solo, nos altos campos da fazenda Coqueiro, no município de Câ
ceres, 1 70 km a SO das mais próximas ocorrências do Grupo Pare
eis, Interpretando-se como resultantes da desagregação dos con· 
glomerados deste Grupo. 

A terceira hipOtese é que tenham ocorrido duas ou mais fases de 
aplanamento nesta área, e ela se fundamenta em dois fatos. Em pri
meiro lugar, observou-se a existência de conglomerados do Grupo 
Parecis e da Formação Bauru, datados do Cretáceo. onde se encon
tram seixos de quartzo misturados a seixos de arenitos da Forma
ção Raizama . Em segundo, o mapeamento geológico (vide 
1 - Geologia) e os trabalhos de campo realizados na área reve la
ram a presença de sedimentos jurássicos e cretacicos (Formetções 
Botucatu e Bauru). comportando conglomerados depositados em 
dtscordância erosiva sobre rochas do Grupo Cuiabá (Ftg. 2. 11 ). Cer
tamente. os seixos rolados de quartzo procederam da atuação da 

Frg. 2. 11 - Exumaçêo do Grupo Curobá expondo enuga superllc~e aplanada. Folho SO ~1-Z-C. 
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erosão sobre as rochas do Grupo Cuiabá, onde são abundantes os 
veios deste mineral, enquanto os seixos de arenito da Formação 
Raizama originaram-se das cristas truncadas da Província Serrana 
Como estes materiais tanto são encontrados sobre a Província Ser
rana, como no Grupo Parecis e Formação Bauru, respectivamente 
localizados a oeste e leste deste conjunto dobrado, parece não res
tar dúvidas sobre as idades pré-cretácica ou cretácica inferior do 
aplanamento Por outro lado, conforme já foi exposto, a área do Pla
nalto do Casca apresenta litologia do Grupo Cuiabá truncada por 
aplanamento e sobre ela depositadas, em visível discordância erosi
va, rochas devonianas das Formações Furnas e Ponta Grossa. Es
ses sedimentos antigos estão ao lado de depósitos de sedimentos 
das Formacões Botucatu e Bauru, também assentadas sobre o Gru
po Cuiabá."lsto leva a concluir que houve pelo menos duas fases de 
aplanamentos antigos. A primeira antecedeu a sedimentação das 
formacões devonianas, portanto de idade pré-devoniana, e a segun
da atuÓu nas formações dos Grupos Alto Paraguai e Cuiabá, nos areni
tos do Devoniano e quiçá nos arenitos da Formação Botucatu, o que 
permite datá-la do Pré-Cretáceo ou mesmo do início do Cretáceo 
Assim, diante dos fatos apresentados e da relativa proximidade da 
Província Serrana com o Planalto do Casca, é muito provável que 
até o fim do Cretáceo tenham ocorrido muitas fases de aplanamen
to que afetaram tanto as litologias dos Grupos Alto Paraguai e Cuia
bá como formações menos antigas do Paleozóico e do início do Me
sozóico 

Diante dos fatos analisados parece não haver dúvidas quanto à 
extensividade dos sedimentos cretácicos (representados aqui pelo 
Grupo Parecis e pela Formação Bauru) por sobre as superfícies apla
nadas elaboradas em rochas pré-cambrianas, da área denominada 
por Almeida (1965) de Geossinclíneo Paraguai-Araguaia. Almeida 
(1948a) também admite que no fim do Cretáceo, após um longo 
período erosivo vindo desde o jurássico, havia se estabelecido a 
"peneplanação" das estruturas antigas, existindo extensa cobertu
ra aluvial que se estendia da Bacia do Paraná à Bacia Amazônica. 
Barbosa (1965) admite que no Brasil dominavam suaves topogra
fias no Cretáceo e a partir daí comeÇaram os arqueamentos que 
acentuaram os divisores das grandes bacias hidrográficas atuais. 

As observações de campo e as contribuições de Almeida 
( 1948a), Barbosa (1965) e Ab'Sáber ( 1 954) permitem afirmar que 
a área da Província Serrana também passou por atividades erosivas 
pós-cretácicas. Assim, as formações do Grupo Alto Paraguai, após 
terem sido dobradas, aplanadas e inumadas por cobertura cretáci
ca, foram posteriormente soerguidas através de processos epiroge
néticos, e a seguir passaram a ser exumadas e esculpidas por pro
cessos erosivos que se desenvolveram ao longo do Cenozóico. Estes 
processos erosivos atuaram sobre a cobertura cretácica do Grupo 
Parecis a partir do fim do Terciário Isto se justifica pelo fato de exis
tir uma cobertura de material argila-arenoso com crostas ferrugino
sas bastante desenvolvidas, em forma de bancadas, datadas do 
Terciário, capeando os sedimentos Parecis. Esse material é encon
trado a partir de aproximadamente 1 O km a norte da cidade de Dia
mantino, ocorrendo em cotas em torno dos 550 a 650 m e 
estendendo-se na Chapada dos Parecis por grande área Isso tam
bém deveria ocorrer sobre os sedimentos cretácicos que inumavam 
a Província Serrana, e que foram retirados juntamente com as 
areias do Grupo Parecis através dos mesmos processos que desen
terraram as estruturas dobradas e esculpiram o atual relevo através 
da erosão diferencial. Esta atividade desenvolvida por agentes plu
viofluviais, atuando alternadamente em fases climáticas secas e 
úmidas, rebaixou o relevo onde as rochas se mostraram mais ten
ras. Onde as litologias ofereceram maior resistência, o relevo 
manteve-se mais alto. Assim, pÓde-se verificar que no vai das sincli
nais, que se encontram altimetricamente baixas, as formas de rele
vo estão esculpidas em rochas da Formação Sepotuba, como ocor
re por exemplo no vale do rio lauquara, entre as serras das Araras e 
Camarinha, ou no vale do rio Pari, entre as serras do Vira Saia e Tira
Sentido. Os processos de pediplanação antigos também decapita
ram os dorsos das anticlinais, retirando as Formacões Diamantino e 
Sepotuba e até mesmo parte da Formação Raiz~ma, pondo em al
guns trechos a descoberto os calcários da Formação Araras, possi
bilitando, assim, que as atividades erosivas pós-terciárias escavas
sem o interior dessas anticlinaif;. Inúmeras são as anticlinais inte
riormente erodidas, tais como as serras de Tarumã, da Morraria, de 

Santana-Cachoeirinha, das Palmeiras, do Muquém e Três 
Ribeirões-Camarinha, todas situadas na seção sul do conjunto ser
rano. 

Na seção central, o processo erosivo foi menos intenso, como se 
pode verificar nas anticlinais das serras do Vira Saia e Tira-Sentido. 
Esses relevos mostram seus topos truncados, constituindo uma su
perfície relativamente conservada. Entretanto, apresentam peque
nos trechos rebaixados em seu interior, onde se verificaram aflora
mentos de rochas da Formacão Araras. A atuacão da erosão dife
rencial encontrou maior resistência nos arenitos da Formação Raiza
ma, pondo-os em ressalto São estes arenitos os responsáveis pela 
morfologia marcada por cristas assimétricas tipo hogback Estas ro
chas mantêm as bordas das anticlinais escavadas e as abas das sin
clinais alçadas, ou permitem a conservação de segmentos de dor
sos de anticlinais, como os que ocorrem nas serras da Bocaina, 
Monjolinho, Tira-Sentido, Vira Saia, Poção e outros 

Com relacão às sinclinais alcadas, o mapeamento geológico na 
escala 1:50.000, de Luz eta!iih978), permite admitir-se a interfe
rência da tectônica durante e após a fase do aplanamento que trun
cou essas estruturas dobradas Os efeitos da tectônica mais recen
te são notados principalmente nas sinclinais que se encontram 
nas zonas de contato entre os Grupos Alto Paraguai e Cuiabá. -Aí, 
estes relevos estão ladeados por falhas do tipo empurrão, que pos
sibilitaram a exposição das formações basais do Grupo Alto Para
guai Estes falhamentos colocam as Formações Puga e Bauxi aca
valadas sobre as Formações Araras e Raizama, na área entre a sincli
nal de Nobres (serra da Cancela) e as serras da Ouintanda e Tomba
dor O vale da sinclinàl alçada Água Limpa-Araras apresenta tre
chos com relevos bastante planos, lembrando segmentos preserva
dos da fase de aplanamento antigo. Como este relevo se encontra 
pouco mais elevado em relação às anticlinais truncadas que se en
contram mais próximas, é muito provável que tenha sofrido soergui
menta durante e após a fase de aplanamento, o que é reforçado pe
la presença dos alinhamentos de falhas registrados por Luz et a/ii 
(op. cit.). 

A análise da rede de drenagem da Província Serrana também 
constitui elemento importante para explicar a evolução do relevo da 
área. Os cursos de água que a cortam se caracterizam por apresen
tarem alguns trechos onde refletem nitidamente o controle estrutu
ral e por secionarem, transversalmente, os direcionamentos estru
turais, através de boqueirões, antes de se precipitarem em altas ca
choeiras. Trata-se normalmente de cursos de água de pequena 
competência erosiva, que se foram instalando na estrutura através 
da superimposição, a partir da cobertura cretácica que certamente 
encobria todo o conjunto Assim, sobre a cobertura que se estende 
sobre o topo da anticlinal da serra do Cuiabá, encontram-se as nas
centes de alguns cursos de água como os ribeirões Beija-Flor e Ver
de tributários do rio Teles Pires e o córrego Pilão e rio Novo, afluen
te~ do rio Arinos. Estes cursos não chegaram a romper a camada 
arenosa cretácica, nem a atingir as rochas da Formação Diamantino 
sotopostas. O rio Novo só passa a cortar as rochas da Formação 
Diamantino após deixar o relevo da serra do Cuiabá. Já o alto curso 
do rio Arinos e seus afluentes da margem esquerda, como o ribeirão 
Estivado, desenvolveram seus traçados com trechos bem adapta
dos à estrutura. O rio Arinos passa de ortoclinal a cataclinal, 
encontrando-se totalmente desenvolvido sobre as rochas da Forma
cão Diamantino em áreas onde os dobramentos da Província Serra
~a foram muito' pouco atacados pelas fases erosivas mais novas 
Entretanto ocorrem, aí, pequenos segmentos com cobertura cretá
cica de caráter residual e pouco freqüente O rio Negro, também 
afluente do rio Arinos, tem suas nascentes muito próximas das do 
ribeirão Estivado. Corta transversalmente as estruturas dobradas da 
Província Serrana caracterizando sua superimposição a elas, fato 
muito nítido na imagem de radar 

Dentre os cursos de água que vertem para o rio Amazonas e que 
secionam as estruturas da Província Serrana, estão ainda os rios 
São Manuel e Bananal. Estes rios nascem na escarpa norte da Cha
pada dos Guimarães e cruzam as cristas assimétricas da serra Azul 
através de estreitas gargantas epigênicas. 

Muitos cursos de água que se dirigem para o rio Paraná e que 
drenam a Província Serrana também se instalaram através de supe
rimposição. Assim, os ribeirões São José e Água Fina (ou Fria) nas-

GEOMORFOLOGIA/227 



cem no vai da sinclinal da serra Azul-Morro Selado e tornam dire
cão noroeste, secionando a aba norte desta sinclinal (serra do Morro 
Selado). através de gargantas estreitas e profundas, típicas de su
perimposição. 

O rio Paraguaizinho ou Amolar e o córrego Caeté também estão 
adaptados às estruturas da Província Serrana. Entretanto, após for
marem o rio Paraguai, passam a cortar transversalmente a estrutura 
da Província Serrana, através de garganta estreita. Outros exem
plos de superimposição estão nos ribeirões Nobres e Serragem Es
tes cursos secionam, através de gargantas estreitas e profundas, as 
cristas da serra do Tombador, atihgindo, a partir daí, o rio Cuiabá 
Fato semelhante ocorre com o ribeirão Grande, afluente do rio Pari 
Este pequeno curso de água tem suas nascentes entre a anticlinal 
da serra do Vira Saia e as cristas da serra do Tombador, toma inicial
mente direcão NO e seciona a parte terminal norte da serra do Vira 
Saia, por e~treita garganta epigênica, para a seguir adaptar-se à es
trutura, ao se juntar ao rio Pari. Este último desenvolve um típico va
le em sinclinal de direção NE-SO até atingir o rio Paraguai. Outro 
exemplo de vale em sinclinal é o rio Jauquara que tem direção SO
NE e se encontra entre as serras das Araras e Camarinha. Este curso 
seciona a seguir, através de gargantas estreitas e profundas, as ele
vadas cristas das bordas das anticlinais, representadas pelas serras 
da Camarinha, do Vãozinho, do Canal e outras. 

O córrego Três Ribeirões é o melhor exemplo de curso de água 
desenvolvido no interior de anticlinal escavada. Com direcão NE
SO, esculpe rochas calcárias da Formação Araras e, após infletir pa
ra NO, seciona a serra dos Três Ribeirões, constituída de cristas mo
noclinais do arenito Raizama, e antige, a seguir, a Depressão do Alto 
Paraguai. Inúmeros outros pequenos cursos desenvolvem passa
gens apertadas e profundas, nas cristas moldadas no arenito da For
macão Raizama, quer estas sejam abas de sinclinais alcadas ou bor
das· de anticlinais interiormente erodidas. Este comp~rtamento da 
drenagem só pode ser entendido através do evento da superimposi
ção, desenvolvida a partir da cobertura cretácea, que no passado se 
estendia por toda a área. Esta superimpo:>ição foi ajustada pelas fa
ses de erosão mais recentes, que exumara quase totalmente os se
dimentos cretácicos e favoreceram o estabelecimento de uma rede 
de drenagem parcialmente submissa às imposições estruturais 

Conforme já foi exaustivamente abordado, a Província Serrana 
constitui um conjunto de relevo em estrutura dobrada. Desde há 
muito, Derruau (1972) propôs um esquema evolutivo pãra os rele
vos dobrados, no qual os dobramentos partiriam de um modelo mais 
simples (Jurássico), para outros mais complexos (invertido e apala
chiano). Ab'Sáber (1954) já se referiu à Província Serrana, como 
um tipo de relevo jurássico. Almeida ( 1964) associou-a ao tipo apa
lachiano, contudo, analisando detidamente suas características 
através das imagens de radar e com trabalhos de campo na área, fa
tos novos se revelaram. Com efeito, a Província Serrana apresenta 
sucessões de sinclinais e anticlinais de estrutura simples, 
assemelhando-se ao relevo jurássico. Por outro lado, também apre
senta sinclinais alçadas e anticlinais escavadas, como nos relevos 
invertidos. Porém, mais que isto, a Província Serrana apresenta 
conjuntos de cristas paralelas entre si, comportando truncamento 
de topo e moldadas em rochas duras (Formação Raizama), com va
les abertos em rochas tenras (Formações Sepotuba e Diamantino). 
Sobre elas estabeleceu-se uma drenagem em estilo baionetá. A dre
nagem apresenta fenômenos de superimposição, revelando, clara
mente, a atuação de uma epirogênese, quando de sua instalacão. E 
foi esta epirog~nese que possibilitou o rejuvenescimento do r~levo, 
com a retomada da erosão fluvial e estimulando o aparecimento de 
formas como ruz, e/uses, combes e crêtes O mais significativo de 
todos esses fatos é que a superimposição da drenagem não ocorreu 
diretamente sobre a superfície aplanada. Como esta se encontra 
parcialmente inumada por sedimentos cretácicos, a superimposição 
da drenagem ocorreu a partir dessa cobertura. Ora, essa situação é 
que caracterizou os Montes Apalaches americanos, que serviram de 
modelo para o relevo apalachiano de Derruau ( 1972). Desse modo, 
além de se poder considerar a Província Serrana como um relevo 
apalachiano, registra-se pela primeira vez no Brasil a presença des
se relevo, com uma drenagem desenvolvida sobre cobertura cretá
cica. Estes fatos confirmam a suposição de Almeida (1964), que 
em análise mais superficial havia considerado essa possibilidade. 
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2. 5.2 - Elaboração dos Planaltos Residuais do Alto Guaporé 

Os Planaltos Residuais do Alto Guaporé compreendem um conjunto 
de relevos elevados posicionados no quadrante sudoeste da Folha. 
São constituídos por relevos dobrados e falhados, conhecidos regio
nalmente por "serras", como as de São Vicente, da Borda, do Cá
gado, do Pau a Pique e Santa Bárbara, dentre outras. Essas serras 
se distribuem espacialmente de noroeste para sudeste 

Analisando-se o mapa geomorfológico, percebe-se que esses re
levos se dispõem espacialmente segundo a mesma direção das es
carpas sul-ocidentais do Planalto dos Parecis, incluindo as da serra 
do Roncador. Esse direcionamento corresponde àquele dos sedi
mentos Aguapeí e dos corpos intrusivos referidos por Figueiredo & 
Olivatti (1974) Segundo esses autores, o alinhamento NO-SE, que 
caracteriza essas litologias, deve-se a esforços compressivos de su
doeste para nordeste, com movimentos epirogenéticos positivos 
que dobraram e falharam, tanto rochas do Grupo Aguapeí, quanto 
do Complexo Basal. Isto explica a presença de falhas inversas, fra
turas e dobramentos nas serras de São Vicente, do Cágado, Santa 
Bárbara e da Borda. 

Os Planaltos Residuais do Alto Guaporé estão moldados em me
tassedimentos pré-cambrianos do Grupo Aguapef. Esses metasse
dimentos são constituídos por metaconglomerados, metarenitos or
.toquartzíticos, ardósias e quartzitos cataclásticos São remanes
centes de antiga cobertura de plataforma (Plataforma do Guaporé) e 
repousam sobre as rochas gnáissicas do Complexo Basal É de se 
supor que essas litologias tenham sido submetidas a fases erosivas 
muito antigas. Embora não se encontrem vestígios diretamente im
pressos sobre esses relevos, que comprovem o período de ocorrên
cia desses fenômenos, o mesmo pode ser inferido a partir da análise 
de relevos vizinhos 

A serra do Roncador, posicionada 100 km a leste da unidade em 
questão, é também constituída por metarenitos assentados sobre o 
embasamento cristalino. Correspondendo a material residual da an
tiga cobertura de plataforma, testemunha a extensividade de tal 
formacão rochosa, ao mesmo tempo em que sugere terem ocorrido 
antiga~ fases erosivas que truncaram tanto as formações cristalinas 
como as metassedimentares. Por outro lado, também devem ter 
ocorrido outras fases erosivas alternadas com fases de sedimenta
ção, pelo menos até o Cretáceo. Essas fases podem ou não ter en
coberto para a seguir exumar as rochas do Grupo Aguapeí. Isto é di
fiei! de inferir pela inexistência de testemunhos que comprovem tal 
evento. Entretanto, parece provável que no período que se estende 
do início do Paleozóico até o Carbonífero não tenha ocorrido nenhu
ma outra cobertura sedimentar sobre o Grupo Aguapeí. Para justifi
car a suposição, tem-se que recorrer novamente aos relevos vizi
nhos. 

No Planalto dos Parecis, o mapeamento geológico de Oliva et alii 
(1979) registra a presença de sedimentos possivelmente permocar
boníferos, depositados diretamente sobre o Grupo Aguapeí e sobre 
intrusivas do Complexo da Serra do Rio Branco. Essa cobertura per
mocarbonífera também é assinalada nas escarpas SO da Chapada 
dos Parecis, nas proximidades das nascentes dos rios Novo e Piolhi
nho. Estes sedimentos encontram-se em discordância erosiva sobre 
as rochas do Complexo Basal. Os mapeamentos geológicos efetua
dos na região não registram ocorrência desta formação, nem mes
mo em caráter residual, sobre as serras Santa Bárbara e São Vicen
te. Isto faz supor que, se estas áreas foram cobertas, posteriormen
te tiveram tal cobertura totalmente retirada por ciclos erosivos mais 
recentes. É provável, entretanto, que no fim do Mesozóico grande 
parte do Grupo Aguapeí se encontrasse inumada pelos sedimentos 
arenosos do Grupo Parecis Levanta-se esta hipótese a partir do que 
se observou em trabalhos de campo, cerca de 30 km a noroeste da 
cidade de Rio Branco, na Chapada dos Parecis. Nesta área, os meta
renitos do Grupo Aguapeí mergulham sob os sedimentos arenosos e 
friáveis do arenito Parecis, a uma altitude de 600 m. Este fato não 
ocorre na serra Santa Bárbara, nem na serra de São Vicente, nem na 
serra da Borda, para citar apenas as principais. Assim, pode-se ad
mitir duas hipóteses: primeira, que estas serras se encontravam 
mais elevadas do que a área da atual Chapada dos Parecis e por isso 
não foram cobertas por estes sedimentos; e segunda, que estes se
dimentos recobrissem os blocos serranos mais baixos, como a serra 



de São Vicente, e que fases erosivas pós-cretácicas os tenham reti
rado, como ocorreu na área da Província Serrana. 

Kux, Brasil e Franco (1979) referiram-se à presença de trunca
menta de topo na serra Ricardo Franco (Folha SD 20 Guaporé). Es
sa serra faz parte dos Planaltos Residuais do Guaporé. Por outro la
do, em trabalhos realizados sobre a serra de São Vicente, observou
se que a mesrna apresentava orientação geral NO-SE, enquanto as 
camadas mergulhavam para NE e se mostravam truncadas. Além 
da direção preferencial NO-SE, ocorrem falhas inversas ou de em
purrão nas laterais dessas serras. Eventualmente se observam fra
turas e falhas normais, conforme se pode verificar no mapa geológi
co deste Projeto. Na serra de São Vicente, essas falhas marcam as 
bordas sudoeste e nordeste e Parecem estar relacionadas à tectôni
ca do tipo horst-graben. 

Já na serra Santa Bárbara as feições morfológicas são totalmen
te distintas. Nela os dobramentos foram menos intensos e pratica
mente não se verificam sinais de metamorfismo. Por outro lado, 
também ocorrem diversas camadas de sedimentos com diferentes 
graus de resistência Alternam-se camadas de metarenitos, metas
siltitos e metaconglomerados, dobrados fraturados e falhados. Os 
antigos dobramentos foram decapitados por uma erosão que trun
cou o topo, resultando em quase total desmantelamento do relevo 
Atualmente encontram-se apenas fragmentos de sinclinais alcadas. 
Além disso, ocorreram fenômenos tectônicos que remobilizar~m fa
lhas e fraturas bem como ciclos erosivos mais recentes. Através da 
erosão diferencial, esses ciclos geraram patamares estruturais es
calonados e postados em níveis altimétricos que vão de 580 m a 
800 m. Estes patamares foram esculpidos em metarenitos e mos
tram escarpas com frentes voltadas para oeste 

A rede de drenagem reflete as condições estruturais Isto pode 
ser observado no córrego das Pedras, que tem direção norte-sul e 
configura vale subseqüente. Esse curso de água se encontra na zo
na de contato entre os metarenitos e os metassiltitos, onde prova
velmente também ocorre um alinhamento de falha. Fato semelhan
te se dá com os altos cursos dos rios Minuto, Alegre e Aguapeí, que 
apresentam trechos de seus altos cursos na direcão SO-NE, 
encontrando-se também no contato entre os metarenitos e metas
siltitos do Grupo Aguapeí. Estes cursos de água, ao cortarem os se
dimentos menos resistentes, entalharam profundos canyons, apro
veitando as zonas de fraqueza geradas pelas falhas e fraturas. 

Diante de todos estes fatos pode-se estabelecer a seguinte se
quência provável dos eventos geomorfológicos desta unidade de re
levo: 
- sedimentação antiga, originando depósitos de cobertura de pla
taforma, fortemente atingidos pela tectônica pré-cambriana que 
causou metamorfismos, falhamentos e dobramentos; 
- fase erosiva que se estendeu no Paleozóico Inferior e que trun
cou as diversas litologias do Grupo Aguapeí e do Complexo Basal; 
- fase de sedimentação do Permocarbonffero que encobriu pelo 
menos parcialmente o Grupo Aguapeí e o Complexo Basal; 
- fase de sedimentação cretácica com cobertura parcial do Grupo 
Aguapef; 
- tectônica com soerguimentos e abatimentos de blocos, tipo 
horst -graben; 
- remoção da cobertura cretácica, semelhante à que ocorreu na 
Província Serrana; 
- retrabalhamento das antigas superfícies aplanadas através de 
erosão diferencial gerando patamares escalonados da serra Santa 
Bárbara, no Terciário ou Pós-Terciário; 
- instalação da drenagem, concomitantemente ao retrabalhamen
to das superfícies aplanadas; e 

- adaptação da drenagem a direcionamentos estruturais e início da 
dissecação do relevo · 

2.5.3 - Gênese dos Planaltos dos Parecis e Guimarães 

Neste item se reforçará a descrição dos Planaltos dos Parecis e Gui
marães, com o intuito de ressaltar as semelhancas morfológicas e 
genéticas existentes entre eles. · 

O Planalto dos Parecis, conforme já foi abordado anteriormente, 
compreende uma vasta superfície que ocupa todo o centro norte da 
área mapeada. Divide-se em duas grandes subunidades: o Planalto 
Dissecado dos Parecis e a Chapada dos Parecis O Planalto Disseca-

do compreende a vasta superfície onde dominam os Arenitos Pare
eis O Planalto Dissecado apresenta também algumas denomina
cães locais como Planalto do Alto Jauru-Rio Branco e Planalto de 
Tapirapuã. A chapada é a área mais elevada com relevo preservado 

O Planalto dos Guimarães ocupa todo o quadrante sudeste da 
área e apresenta três compartimentos distintos: o Planalto do Cas
ca, o Planalto dos Alcantilados e a Chapada dos Guimarães, com li
tologias que abrangem os sedimentos das Formações Bauru, Botu
catu e, secundariamente, as Formações Aquidauana, Furnas e Pon
ta Grossa. 

Há muitos traços comuns aos dois grandes planaltos (dos Pare
eis e dos Guimarães), tanto no tocante à similitude de formas de re
levo como à litologia e à estrutura que os constituem. Nos dois ca
sos observam-se áreas de relevos conservados (Ep) remanescentes 
de antigas superfícies de aplanamento. Também se encontram 
áreas dissecadas onde o entalhe da drenagem atinge de 30 a 50 m 
de profundidade, embora a incisão pareça diluída comparada à ex
tensão da forma, máximo de 12.750 m (t51 e t41). 

Outro fato comum é a presença de sedimentos finbs de consti
tuição argila-arenosa com coloração vermelho-escura e crostas fer
ruginosas em forma de bancadas, com espessura aproximada de 20 
m, podendo atingir 40 m. Esse material é encontrado sempre nos ní
veis mais altos das duas chapadas e no Planalto Dissecado, e ocorre 
na área da bacia do alto Xingu, capeando os amplos interflúvios 
Frequentemente mantêm pequenas escarpas desenvolvidas em an
fiteatros erosivos, posicionados nas cabeceiras dos cursos de água. 

Nos trabalhos de campo ao longo da BR-1 63 e estradas vicinais, 
pôde-se observar que as crostas ferruginosas (normalmente de 1 a 
2 m de espessura) afloram nos cortes das estradas aproximada
mente à meia vertente, encontrando-se na faixa de contato entre 
as areias friáveis e o material argila-arenoso de cobertura. Este ma
terial tem recebido diferentes denominações Na Chapada dos Pare
•cis, Figueiredo & Olivatti (1974) o denominaram de TQdl (terciário
quaternário detrítico-laterítico). Na Chapada dos Guimarães, Gon
çalves & Schneider ( 1970) o denominaram de Formação Cachoeiri
nha, e no Planalto Dissecado do Parecis na área do alto Xingu, Padi
lha et alii ( 197 4) também o denominaram de TQdl, posicionando-o 
em contato transicional com a Formação Araguaia de Barbosa et alii 
( 1966). Por outro lado, Pena et alii (1975) igualaram as Formações 
Cachoeirinha e Araguaia, ao explicarem a evolução do relevo da 
borda noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná e a da bacia do alto 
Xingu 

Estes detritos argila-arenosos ongrnaram os Latossolos 
Vermelho-Escuros da Chapada dos Parecis e os Latossolos 
Vermelho-Amarelos da Chapada dos Guimarães e do Planalto Disse
cado dos Parecis (área do alto Xingue do interflúvio Arinos- Teles 
Pires). Sobre eles desenvolveu-se uma cobertura vegetal de Savana 
Arbórea Aberta com matas de galeria Entretanto, na área do alto 
Xingu também ocorre cobertura vegetal de Floresta Estacionai (vide 
4 - Vegetação) 

Estes sedimentos argila-arenosos (TQdl) estão assentados sobre 
os arenitos friáveis do Grupo Parecis na área da chapada homônima. 
Tal grupo constitui-se basicamente de sedimentos arenosos finos 
apresentando duas formações: uma com fácies eólica, evidenciada 
pela estratificação cruzada e com presença de lentes de conglome
rados; e outra aquosa de origem continental (vide 1 - Geologia). 
As lentes de conglomerados são constituídas por seixos rolados de 
quartzo leitoso e de arenito muito resistente, contidos em matriz 
arenftica grosseira (Almeida, 1964). Em trabalhos de campo, esses 
conglomerados foram observados na extremidade leste da Chapada 
dos Parecis, nas áreas mais próximas -às ocorrências dos Grupos Al
to Paraguai e Cuiabá. O Grupo Parecis é datado do Cretáceo e é cor
relacionável em idade à Formação Bauru, que ocorre na bacia do Pa
raná. 

É principalmente sobre a Formação Bauru que a Formação Ca
choeirinha está assentada na área da Chapada dos Guimarães e seu 
aspecto é muito semelhante ao TQdl da Chapada dos Parecis A 
Formação Bauru tal como o membro superior do Grupo Parecis são 
de origem continental e se constituem de sedimentos arenosos fi
nos e friáveis, depositados sobre os arenitos de estràtificacão cru
zada da Formação Botucatu Na parte basal do Arenito Bau.ru nota
se a presença de conglomerados constituídos por seixos rolados de 
quartzo e por seixos rolados de arenito, heterométricos e de grande 
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resistência, constituídos em matriz arenítica Estes conglomerados 
foram observados nos trabalhos de campo a norte da cidade de Po
xoréo e no Planalto do Casca. Eles se encontram posicionados a 
meia encosta dos relevos em forma convexa tipo c31, ou mantendo 
morrotes residuais aí encdntrados 

No Planalto Dissecado dos Parecis, na área do interflúvio 
Arinos- Teles Pires e da bacia do alto Xingu, esses detritos argila
arenosos vermelhos apóiam-se sobre areias finas de coloracão es
branquiçada e muito friável, de aspecto físico muito parecido com 
as areias das Formações Parecis e Bauru Estes sedimentos Hennies 
( 19661 denominou de cobertura cretácica ao estudar o que chamou 
de "Planalto Daniel" 

Apesar de grandes semelhanças entre a morfologia e as forma
ções geológicas das Chapadas dos Parecis, dos Guimarães e a se
ção leste do Planalto Dissecado dos Parecis, existem significativas 
diferenças altimétricas ao longo destas superfícies. Assim, a Cha
pada dos Parecis e o Planalto Dissecado dos Parecis na área da ba
cia do alto Xingu apresentam um suave caimento topográfico e es
trutural para norte. Já a Chapada dos Guimarães apresenta caimen
to topográfico para sul. Estes fatos foram revelados por consultas a 
algumas cartas topográficas 1 : 1 00 000 (da Divisão de Servico 
Geográfico do Exército) e foram posteriormente constatados e'm 
trabalhos de campo. 

A superfície aplanada da Chapada dos Parecis apresenta cotas 
que ultrapassam os 700 m de altitude, nas áreas próximas das nas
centes dos rios Juruena, Guaporé e Jauru O caimento de superfície 
se faz aproximadamente em direção NE, fato que é acompanhado 
pela cobertura detrítica argila-arenosa e concrecionária (TQdl) até o 
nível dos 550 m, na extremidade norte da chapada. Este material 
capeia os topos dos interflúvios, que geralmente se encontram 30 a 
50 m acima do fundo do vale. Como a drenagem do topo da Chapa
da dos Parecis tem direção NE, os espigões seguem essa direção 
até serem interrompidos por um degrau constituído por pequenas 
escarpas erosivas Estas foram esculpidas no material argila
arenoso e concrecionário (TQdl) através de erosão remontante pro
vocada por rios amazônicos, que expuseram a diferença de resis
tência entre a bancada concrecionária e as areias dos Parecis que 
lhe são sotopostas Na borda sul e sudoeste da Chapada dos Pare
eis também ocorrem essas escarpas erosivas assinalando pequenos 
anfiteatros de erosão Tanto a norte desta chapada quanto a sul, a 
bancada concrecionária constitui o degrau superior para atingir o to
po da chapada e funciona como camada mantenedora da superfí'cie 
Esta bancada, segundo Figueiredo & Olivatti (1974), apresenta um 
mergulho de aproximadamente 5o para norte e é con'tordante com 
as rochas do Grupo Parecis 

No leste do Planalto Dissecado dos Parecis, mais precisamente 
na área interfluvial Arinos- Teles Pires e na bacia do alto Xingu, 
também se observa o caimento da superfície para norte, conforme 
ocorre na extremidade sul desta seção (serra Daniel) e a norte da 
serra do Cuiabá. Em direção norte e nordeste, a altimetria cai para 
aproximadamente 400 m, no limite norte da Folha. Como exemplo 
está a área próxima à lo_calidade de Vera, que apresenta nos topos 
dos interflúvios altitude de 440 m, e nos fluxos de vale 400 m. 
Neste trecho do planalto, repete-se a situação das Chapadas dos Pa
recis e dos Guimarães. O material também é argila-arenoso e con
crecionário e acompanha o caimento da superfície ao longo dos to 
pos dos interflúvios. 

Na Chapada dos Guimarães as variações altimétricas se dão de 
modo muito semelhante Assim, enquanto as cotas ultrapassam os 
800 m na parte norte, nas proximidades da escarpa sul-estão em 
torno de 600 m. Esta diferença altimétrica não se dá de forma brus
ca, mas através de uma superfície âp.lanada, de caimento topográfi
co norte-sul. A homogeneidade deste declive é parcialmente 'inter
rompida pela presença da bacia do rio das Mortes que drena a super
fície da chapada de oeste para leste. Aqui, da mesma forma que 
ocorre na Chapada dos Parecis, também os topos dos interflúvios 
são mantidos pelo material detrítico argila-arenoso e concrecionário 
e quase tqdos os fundos de vale estão moldados nas areias friáveis 
da Formação Bauru. O relevo se caracteriza por superfícies planas 
(Ep) e apresenta algumas rupturas de nível nos anfiteatros erosivos 
das cabeceiras de alguns cursos de água, que demandam em dire
ção aos rios Cuiabá, Culuene e Cumbuca, a norte da chapada (Fig. 
2.4). Estes anfiteatros também resultam de erosão remontante, 
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atuando diferencialmente nas bancadas concrecionárias e nas 
areias da Formação Bauru. 

No restante das áreas do Planalto dos Parecis e do Planalto dos 
Guimarães, mais precisamente nas subunidades do Planalto dos Al
cantilados, Planalto do Casca e seção oeste do Planalto Dissecado 
dos Parecis, o relevo mostra-se mais dissecado e normalmente mais 
rebaixado, sem ocorrência das bancadas concrecionárias Nestas 
áreas predominam solos arenosos, desenvolvidos em relevo disse
cado em formas tabulares e convexas de menor espaçamento inter
fluvial, decorrentes de maior densidade da rede de drenagem (t41, 
t31, t32, c31). · 

No Planalto dos Guimarães a articulação entre a superfície da 
chapada e os Planaltos dos Alcantilados e do Casca se faz através 
de escarpas quase sempre muito abruptas, decorrentes da atuação 
tectônica e da erosão diferencial. No Planalto dos Parecis, o contato 
entre a superfície da chapada e o Planalto Dissecado dos Parecis se 
dá ora através de escarpas, ora através de forma rampeada. Assim, 
na seção noroeste do planalto, a passagem para a superfície da cha
pada é feita por corredores deprimidos delimitados por escarpas 
abruptas moldadas no arenito Parecis (primeiro degrau) e nas ban
cadas concrecionárias (segundo degrau), e na área drenada pelos 
rios Juruena, Camararé, Doze de Outubro e Papagaio Na parte lo
calizada a nordeste da chapada, na área drenada pela bacia do rio do 
Sangue, o contato se faz de forma rampeada, sem quebra de conti
nuidade da superfície Escapam a essa situação os altos vales dos 
rios Arinos e Teles Pires. Esses rios desenvolveram corredores de
primidos delimitados por escarpas erosivas, também moldadas nos 
Arenitos Parecis e com cornijas mantidas pela bancada concrecio
nária. A sul da Chapada dos Parecis, o contato com o Planalto de 
Tapirapuã se dá através de dois degraus: o primeiro, representado 
por uma escarpa erosiva de aproximada !]lente 100 m de desnível 
esculpida no Arenito Parecis; e o segundo, constituído por escarpa 
de 20 a 30 m, fazendo a conexão com o topo da chapada, moldado 
na bancada concrecionária. O contato dos arenitos com o Planalto 
do Alto Jauru-Rio Branco, também no sul da chapada, ocorre de 
forma relativamente suave. Aí as areias friáveis do Grupo Parecis 
são camadas pouco espessas e capeiam rochas intrusivas e metas
sedimentares naquele planalto. 

Diante dos fatos expostos permite-se levantar duas hipóteses a 
respeito da gênese dos Planaltos dos Parecis e dos Guimarães. A 
primeira, que o material argila-arenoso e concrecionário em forma 
de bancada evoluiu por pedogênese a partir de uma superfície de 
aplanamento pós-cretácica; e a segunda, que este material argila
arenoso e concrecionário resultou de uma fase de sedimentação 
pouco espessa, tipo fluviolacustre, ocorrida ao longo do Terciário. 

Na primeira hipótese, admite-se que os sedimentos mais argilo
sos, depositados sobre as areias friáveis das Chapadas dos Parecis e 
dos Guimarães, correspondem a uma fácies de sedimentação do 
Grupo Parecis e da Formação Bauru Ambos são de origem conti
nental e foram depositados por meio aquoso. Terminada a fase de 
deposição, no Cretáceo Superior, a região passou por um período de 
aplanamento. Este período erosivo ocorreu no Terciário e nivelou to
da a superfície dos Planaltos dos Parecis e dos Guimarães. Isto é a hi
pótese de pediplanação que Kux, Brasil e Franco ( 1979) levantaram 
ao mapearem o Planalto dos Parecis na Folha SD 20 Guaporé. Esta 
hipótese também foi considerada por Ribeiro Filho et ai/i ( 1975) ao 
admitirem que a Chapada dos Parecis, o "Planalto da Chapada" 
(Chapada dos Guimarães) e os "Planaltos do Roncador e Daniel" 
(leste do Planalto Dissecado dos Parecis) foram esculpidos em sedi
mentos arenosos e ferrugini:zados e passaram por uma fase de ero
são terciária. A partir desta fase erosiva, a alternância de climas se
cos e úmidos possibilitou a formação das crostas ferruginosas em 
forma de bancadas. Estas passaram a funcionar como camada 
mantenedora da superfície aplanada das Chapadas dos Parecis e dos 
Guimarães, além da parte leste do Planalto Dissecado dos Parecis 
(área do alto Xingue interflúvio Arinos-Teles Pires). 

A segunda hipótese é a de que o material argila-arenoso e con
crecionário da Chapada dos Parecis (TQdl), a Formação Cachoeiri
nha da Chapada dos Guimarães e a Formação Araguaia ou TQdl, da 
região do alto Xingu, resultaram de uma sedimentação de origem 
continental ocorrida no Terciário (Piiocênico). Posteriormente hiouve 
a atuação de fase de aplanamento pliopleistocênico, admitido por 
Melo & Franco (1980) e por Mamede, Ross e Santos (1981), no 



mapeamento das Folhas SC 21 Juruena e SC 22 Tocantins, res
pectivarílente 

Independente de se aceitar ou não qualquer das hipóteses, tanto 
o Planalto dos Parecis quanto o dos Guimarães apresentam indícios 
de que foram submetidos a atividades tectônicas do tipo epirogené
tico. Aliás, este fato já foi admitido por diversos autores. Assim, 
após as fases de aplanamento e da formação da unidade edafoes
tratigráfica, que originou os detritos argila-arenosos e concrecioná
rios referidos por Ribeiro Filho & Figueiredo ( 197 4), ocorreram mo
vimentações espirogenéticas a partir do Terciário, influenciadas pe
la orogenia andina. Segundo Almeida ( 1948a), ao mesmo tempo 
.em que ocorreram os soerguimentos que colocaram as formacões do 
Cretáceo em áreas elevadas dos atuais divisores, também 'se pro
cessaram abatimentos que originaram áreas baixas, como a bacia 
do alto Paraguai. 

Essas movimentações tectônicas terciárias ou pós-terciárias 
também foram referidas por outros autores. Olivati ( 1976), ao estu
dar a faixa orogênica do Geossinclíneo Paraguai-Araguaia, admitiu 
a ocorrência de subsidências, na área, por influência da orogenia an
dina Costa et a/íí (1975) admitiram para o Planalto Dissecado dos 
Parecis, na área do alto Xingu (chamada por estes autores de "Pla
nalto do Rpncador"), a ocorrência de arqueamentos de caráter regio
nal, afetando as camadas da Formação Araguaia (ou TQdl), localiza
das atualmente no topo do Planalto. Ribeiro Filho et a/íí (1975) ob
servaram que o fato de as camadas de rochas sedimentares se en
contrarem suborizontalizadas nas áreas da Chapada dos Parecis, 
Planalto Dissecado dos Parecis (alto Xingu) e Chapada dos Guima
rães é decorrente de atuação do tectonismo epirogenético. Figuei
redo & Olivatti ( 1974) também admitiram a atuação da epirogênese 
Pós-Parecis para a área da chapada homóloga, o que explicaria in
clusive o suave mergulho para norte destes sedimentos Já Vieira 
(1965) sugeriu que o soerguimento dos Parecis deu-se no Pleisto
ceno As idéias de Pena et alíí ( 197 5) também reforçam as já expos
tas, ao afirmarem que, atualmente, a intensificação de arqueamen
tos antigos já está permitindo a erosão das finas capas sedimenta
res continentais cenozóicas da Formação Cachoeirinha, a sul, e da 
Formação Araguaia, a norte. Gonçalves & Schneider (1970), ao es
tudarem a borda da bacia do Paraná, também admitiram soergui
mantos ocorridos após a sedimentacão terciária (Formacão Ca-
choeirinha). · · 

Os efeitos da tectônica com a movimentação de blocos estão 
muito evidentes no trecho sudeste do Planalto dos Alcantilados, 
mais precisamente da cidade de Poxoréo até a serra do Rio do Pei
xe. Aí, o relevo apresenta-se mais alto e esculpido em rochas das For
mações Aquidauana e Ponta Grossa. Estas rochas se encontram em 
posição altimétrica mais elevada por interferência da tectônica, que 
nesta região causou soerguimento e abatimento de blocos Isto é 
bem evidenciado pela Falha de Poxoréo de direção NE-SO, que se 
sobressai no relevo. Outros falhamentos de mesmo direcionamento 
podem ser observados no mapa geológico deste Projeto, porém 
com menor realce apesar de terem contribuído no sentido de facili
tar a ação erosiva. Estes falhamentos devem estar relacionados à 
mesma fase em que ocorreram os abatimentos que geraram a área 
do Pantanal Mato-Grossense Aí, nesta região, segundo Oliveira & 
Muhlmann (1965), ocorreram arqueamentos da borda noroeste da 
bacia do Paraná com eixo de direcão NE. Estas movimentacões de
vem estar relacionadas às perturbações que atingiram o Ge~ssinclí
neo Andino, no Cenozóico (Almeida, 1954), e que, certamente, fa
cilitaram a atuação da erosão no Pós-Terciário. Estas idéias sobre a 
influência da tectônica nestas áreas são reforçadas por observa
ções contidas no mapa geológico (vide 1 - Geologia ) O mapa re
gistra grande número de falhas na borda seter.trional da bacia do 
Paraná, no Planalto dos Guimarães e ao longo da área do Geossinclíc 
neo Paraguai-Araguaia. Essas falhas parecem decorrer de tecto
nismo antigo, tendo sido reativadas posteriormente em fase bem 
mais recente, no fim do Terciário ou mesmo no Pleistoceno. 

Diante de tais colocações, pode-se admitir que foi a partir desses 
arqueamentos do fim do Terciário ou Pós-Terciário que se estabele
ceu o novo divisor de águas Amazonas-Prata. Daí, então, o relevo 
passou a ser novamente atacado pelos processos erosivos ocorri
dos no Quaternário. Estas fases erosivas mais recentes foram as 
responsáveis pela abertura das vastas depressões do sul e sudoeste 
da área em estudo, e pelo rebaixamento do Planalto de Tapirapuã e 

do Planalto Dissecado dos Parecis (a oeste), e dos Planaltos do Casca 
e dos Alcantilados (a sudeste), além de estabelecerem vales pedi
mentados nos rios Arinos e Teles Pires. São também de idade poste
rior os anfiteatros abertos por erosão remontante e que estão deli
mitados por pequenas escarpas sustentadas pela bancada concre
cionária. 

Na área das nascentes dos rios Juruena, Guaporé e Jauru, 
observa-se a existência de várias pequenas áreas com dunas fós
seis mapeadas como Ad, recobertas por vegetação de gramíneas 
Uma ocorrência dessas dunas encontra-se no interior de um dos an
fiteatros erosivos. Isto é indicativo de que elas são posteriores à 
abertura desses anfiteatros. Por conseguinte, devem-se reportar à 
última fase seca que assolou a região, possivelmente no fim do 
Pleistoceno. A fase posterior foi mais úmida e permitiu o encaixa
menta dos canais de drenagem, tanto na superfície dos planaltos 
quanto nas áreas das depressões. 

Em síntese, pode-se estabelecer para os Planaltos dos Parecis e 
dos Guimarães a seguinte evolução do relevo: 
- sedimentação da Formação Bauru e do Grupo Parecis, no Cretá
ceo; 
- fase de aplanamento pós-cretácico (Terciário); 
- sedimentação terciária (Formações Araguaia e Cachoeirinha), 
e/ou desenvolvimento da unidade edafoestratigráfica - TQdl; 
- aplanamento pliopleistocênico; 
- movimentos epirogenéticos positivos nas Chapadas dos Parecis e 
dos Guimarães, e na borda sudeste do Planalto Dissecado dos Pare
eis (Terciário-Quaternário); 
- pediplanação quaternária, abrindo depressões, rebaixando pla
naltos e sedimentando vales e trechos de depressões; e 
- instalação de clima úmido, encaixamento da drenagem e disse
cação do relevo (Holoceno). 

2.5.4 - A abertura das depressões e a elaboração dos planaltos 
rebaixados 

O mapeamento geomorfológico da Folha SD 21 Cuiabá revelou a 
presença de extensas depressões na metade sul da Folha. Essas 
áreas compreendem a Depressão do Guaporé, a do Alto Paraguai, a 
Cuia bana e a lnterplanáltica de Paranatinga. Essas depressões se in
terligam, de modo a constituírem uma extensa superfície baixa mais 
ou menos contínua, embora comportando características diferen
ciadas. Assim, a Depressão do Guaporé estende-se para sul, aden
trando a Folha SE. 21 Corumbá, onde coalesce com a Depressão do 
Alto Paraguai, a sul da serra Santa Bárbara. Esta última articula-se 
com a Depressão Cuiabana, também na Folha SE 21 Corumbá, a 
sul da Província Serrana Por sua vez, a Depressão Cuia bana se es
tende para norte e nordeste, interligando-se à Depressão lnterpla
náltica de Paranatinga através de um corredor entre as bordas das 
sinclinais da Serra Azul-Morro Selado, de um lado, e a escarpa da 
serra de Santa Rita, de outro. Neste corredor instalou-se o rio Cuia
bá, cujos afluentes de alto curso têm algumas nascentes em área da 
Depressão lnterplanáltica de Paranatinga. 

Se por um lado estas depressões estão voltadas preferencial
mente para sul e se encontram drenadas por cursos de água perten
centes à bacia do rio Paraná, por outro lado, elas se articulam com 
as depressões do sul da Amazônia Fato mais evidente neste senti
do é o caso da Depressão do Guaporé que se interliga ao Pediplano 
Centro-Ocidental Brasileiro, na Folha SC.20 Porto Velho. 

O vale pedimentado do rio Teles Pires constitui outra área onde 
há coalescência de depressões Esse vale forma um corredor que se 
liga a norte com a Depressão lnterplanáltica da Amazônia Meridio
nal e a sul com a Depressão lnterplanáltica de Paranatinga A coa
lescência dessas depressões, sem que haja linhas de ruptura de de
clive entre elas, leva a admitir um rl).esmo período de elaboração pa
ra as mesmas. Elas são portanto contemporâneas entre si. 

Há significativas diferenças no tipo de contato entre as áreas de
primidas do sul dos planaltos divisores em relação aos contatos das 
depressões posicionadas a norte destes. Enquanto as do sul apre
sentam contatos com os planaltos através de escarpas erosivas 
abruptas e elevadas, as do norte geralmente fazem contato através 
de uma superfície levemente rampeada, elevando-se para sul. 

Essa diferença de comportamento decorre de dois fatores bási
cos: um relacionado aos posicionamentos dos níveis de base; outro 
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à resposta da estrutura quanto à atuação erosiva Com efeito, os 
rios amazônicos geralmente têm seus níveis de base distantes de 
suas cabeceiras, à exceção do rio Guaporé que, com os rios plati
nas, tem seus níveis de base mais próximos às nascentes. Este fato 
estimula a atividade erosiva no segundo caso, refreando no primei
ro. 

Por outro lado, a estrutura também interfere no tipo de contato 
entre as depressões, na medida em que a posição das camadas, 
frente à direção da atividade erosiva, comanda o grau de erosão. 
Nas bordas meridionais do Planalto dos Parecis e nas bordas seten
trionais do Planalto dos Guimarães, encontra-se o mais alto grau de 
mergulho das camadas. Este fato expôs as mesmas à ação de uma 
atividade erosiva do tipo circundesnudação, resultando em relevo 
constituído por escarpas abruptas. Pelas mesmas razões (posição 
do nível de base em relação à cabeceira; posição das camadas fren
te à direção da atividade erosiva), o contato das depressões com o 
Planalto dos Parecis, nas Folhas SC. 21 Juruena eSC. 22 Tocantins, 
é feito de modo suave, através da superfície rampeada, conforme 
descreveram Melo & Franco (1980) e Mamede, Ross e Santos 
( 1981) Ali, os níveis de base se encontram muito distantes e as ca
madas do Planalto apresentam-se com fraco mergulho 

Na abertura destas depressões, além dos fatores erosivos e es
truturais deve-se considerar a importância da atuação da tectônica. 
Conforme referência anterior, as depressões se interligam e são pe
necontemporâneas, tendo origem comum. Por outro lado, elas coa
lescem com a superfície do Pantanal Mato-Grossense. Sabe-se que 
Almeida (1954) admite a interferência da orogenia andina na gêne
se do pantanal Além dele, outros autores também admitem a in
fluência da tectônica na elaboração do relevo da área, através de 
soerguimento e subsidências ocorridas no Terciário, com prolonga
mentos de atividades até mesmo no Pleistoceno, caracterizando 
uma fase de reativação por epirogênese Desse modo, a subsidência 
que ocorreu no pantanal pode, por compensação isostática, ter 
soerguido as áreas dos planaltos divisores (Parecis e Guimarães), 
expondo a área às atividades erosivas que se sucederam Com isto, 
as escarpas desses planaltos foram recuando para norte, no Planal
to dos Parecis, e para leste e sul, no Planalto dos Guimarães, resul
tando na abertura das depressões. 

A Depressão do Guaporé é o elo entre as depressões voltadas 
para a bacia platina e as depressões do sul da Amazônia. Kux, Brasil 
e Franco (1979) afirmaram que esta unidade foi esculpida por pro
cesso de pediplanação. Na Folha SD.21 Cuiabá esta depressão 
mantém a direção NO-SE e se encontra ladeada a nordeste pela es
carpa abrupta do Planalto dos Parecis e a sudoeste pelas Planícies e 
Pantanais do Médio e Alto Guaporé · De sua parte central emergem 
blocos de relevo como as serras de São Vicente e Santa Bárbara, 
pertencentes aos Planaltos Residuais do Alto Guaporé. O piso desta 
depressão apresenta dois tipos de formas de relevo: as superfícies 
mais planas, que têm cotas em torno de 220 m e se encontram 
margeando as áreas de acumulação inundáveis (Aai); e os relevos 
pouco dissecados em formas tabulares (t41 L com cotas de 250 a 
300 m, que se posicionam entre os Planaltos Residuais do Alto 
Guaporé e as escarpas abruptas do Planalto dos Parecis Em seu 
prolongamento para SE, a superfície se eleva em rampa suave, re
sultando no Planalto do Alto Jauru-Rio Branco, onde o relevo se 
mostra mais dissecado, exibindo formas convexas tipo c21 e c32. 
Nos trechos da depressão em que o relevo apresenta-se plano, do
minam os sedimentos quaternários da Formação Guaporé, enquan
to nas áreas pouco mais elevadas o relevo está esculpido em rochas 
gnáissicas do Complexo Basal. O nivelamento da superfície, e a ho
mogeneidade das formas tabulares são evidências de que a área 
passou por uma fase de aplanamento, cuja superfície se encontra 
parcialmente preservada, diante da incipiente atuação da rede de 
drenagem atual. 

Nas áreas próximas à escarpa do Planalto dos Parecis, bem co
mo no trecho rampeado a sudeste, observou-se a presença de cam
pos de matacões de granitos e gnaisses (Est. 2.VI A). Também se 
verificaram, ao longo da BR-174 e da MT-127 e vicinais, alguns 
perfis de solo em que ocorre, sobre a rocha matriz parcialmente 
meteorizada, camada constituída de blocos angulosos, de quartzo, 
inumada por outra camada de material mais argiloso em processo 
de ferruginização Essa camada de material grosseiro e anguloso pa
rece corresponder a um antigo pavimento detrítico resultante de 
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atuacão de fase climática seca. Por outro lado, a presença de cama
da d~ material fino, de constituição argilosa, sobreposta à primeira, 
sugere a atuação mais recente de fase climática úmida, atuando no 
processo de pedogenização 

Na área das Planícies e Pantanais do Alto Guaporé pode-se veri
ficar a ocorrência de verdadeiras "ilhas" de terrenos mais ljvres de 
inundações periódicas, onde a vegetação assume aspecto de Flo
resta Estacionai (vide 4 - Vegetação) Nestes locais constatou-se 
no perfil do solo a presença de um horizonte concrecionário, sobre
posto a uma camada de blocos de quartzos heterométricos, envolvi
dos em material fino de constituicão argilosa Todos estes eventos 
indicam a atuacão de uma fase clr'mática seca que truncou por pedi
pia nação as lit~logias do Complexo Basal Posteriormente, a fase 
climática mais úmida permitiu a formação de solos pouco espessos, 
dentre as quais destacam-se os Podzólicos As áreas de acumula
cão inundáveis (Aai) desenvolveram-se sobre os sedimentos finos 
da Formacão Pantanal. Essas acumulacões resultam basicamente 
das dificuÍdades de escoamento do rio Guaporé, que apresenta um 
gradiente topográfico inexpressivo ao longo de seu perfil longitudi
nal. Os terrenos planos e conservados (Epi) resultam de fases erosi
vas pretéritas e hoje se encontram inumados pelos sedimentos mais 
finos da Formação Pantanal. 

Observando-se o mapa geomorfológico, percebe-se um certo 
paralelismo entre as escarpas da serra de São Vicente e a parte su
doeste do Planalto dos Parecis. Em ambos os casos, as escarpas 
têm direcão NO-SE. Por outro lado, as escarpas do Planalto dos Pa
recis, e~bora localmente se mostrem recortadas, no conjunto 
apresentam-se retilinizadas segundo a mesma direção. Acrescenta
se a isto o registro de alinhamento de falha NO-SE, ladeando a serra 
de São Vicente e fraturas de igual direção, relacionadas a escarpas 
dos Parecis, registrado no mapa geológico do mesmo projeto. Esses 
fatos são diagnósticos de que a tectônica atuou no sentido de orien
tar o recuo das escarpas. Conseqüentemente também comandava 
configuração espacial da depressão, que aí se apresenta posiciona
da de noroeste para sudeste. 

Outro fato que deve ser considerado é a posição do Complexo 
Basal, em relação aos sedimentos do Grupo Aguapeí 

Na serra de São Vicente e na serra Santa Bárbara, o substrato ro
choso do Complexo Basal encontra-se entre 250 e 300 m do nível 
do mar. Nível que geralmente caracteriza essa litologia. No primeiro 
caso, o Grupo Aguapeí tem cerca de 350 m em média de espessu
ra. No segundo, os mesmos sedimentos abrangem um pacote de 
pelo menos 500 m Essa litologia sedimentar também ocorre na 
serra do Roncador (borda sul do Planalto dos Parecis) Porém, aí, o 
substrato rochoso do Complexo Basal encontra-se a 600 m de alti
tude e os sedimentos Aguapeí, que se sotopõem a ele, têm uma es
pessura de aproximadamente 100 m. Além disso, nos dois casos 
anteriores, o Grupo Aguapeí apresenta seqüência litológica comple
ta, enquanto na serra do Roncador comporta apenas os metarenitos 
ortoquartzíticos basais. 

Isto é demonstrativo de que o Complexo Basal foi soerguido, ex
pondo a borda do Planalto dos Parecis (serra do Roncador) a forte 
erosão que removeu as fácies menos resistentes. Em compensa
ção, a área das serras de São Vicente e S<Jnta Bárbara parece ter so
frido uma tectônica negativa, de subsidência, pois, mesmo com 
uma espessura considerável de sedimentos, tem altimetrias mais ou 
menos iguais às da serra do Roncador. 

Tudo isso sugere que a área foi submetida à atuação tectônica, 
provavelmente uma epirogênese seguida de soerguimento e abati
mento de blocos de relevo. Esses fenômenos parecem ter tido ori
gem pelo menos a partir do Juracretáceo, quando da reativação 
Wealdeniana, com reflexos até no Terciário, por influência da oroge
nia andina. É possível portanto que a Depressão do Guaporé possa 
representar um dos vários degraus de um feixe de falhamentos com 
abatimentos e soerguimentos de blocos de falha, retrabalhados pe
los processos erosivos do tipo pediplanação. Estes processos se de
senvolveram após terminada a fase tectônica do fim do Terciário. 
provavelmente no Pleistoceno. 

A Depressão do Rio Paraguai ocupa toda a parte centro-sul da . 
área Apresenta duas feições distintas que resultaram no reconheci
mento de duas subunidades: a Depressão do Alto Paraguai e a De
pressão Cuiabana, que terão tratamentos distintos. 



A Depressão do Alto Paraguai articula-se com a Depressão do 
Guaporé anteriormente descrita, a oeste, fora dos limites da Folha. 

Há muitos elementos da geomorfogênese que tornam estas 
duas depressões muito semelhantes. Na Depressão do Alto Para
guai como na Depressão do Guaporé, a superfície corta litologias do 
Pré-Cambriano que se encontram parcialmente encobertas por sedi
mentos quaternários da Formação Pantanal, no primeiro caso, e da 
Formação Guaporé, no segundo As formas de relevo são predomi
nantemente tabulares (t41 ). Elas ocorrem na área drenada pelos 
rios Sepotuba e Paraguai (composta por sedimentos da Formação 
Pantanal) e na área do médio vale dos rios Aguapeí e Jauru (abran
gendo terrenos pré-cambrianos do Complexo Basal e trechos de ro
chas carboníferas da Unidade Jauru). Já em direção ao alto vale dos 
rios Jauru e Cabacal, o relevo mostra-se dissecado em formas con
vexas (c21) cóm ~ presença freqüente de campos de matacões gra
níticos e pontões rochosos esculpidos em rochas do Complexo Ba
sal, enquanto na área interfluvial dos baixos cursos dos rios Jauru e 
Cabaça i, o relevo mostra-se aplanado (Epi) e recoberto por sedimen
tos arenosos da Formação Pantanal. 

Na parte central desta depressão, nas áreas das bacias dos rios 
Sepotuba e Paraguai, os sedimentos da Formação Pantanal apre
sentam, segundo Vieira ( 1965), uma espessura àproximada de 30 
a 35 m (a norte de Cáceres), diminuindo até desaparecer, nas 
proximidades das serras de Tapirapuã e Olho d'Água Almeida 
( 1964) considera que esta área da depressão corresponde estrutu
ralmente a um amplo sinclinório do Pré-Cambriano, que foi arrasado 
e depois recoberto parcialmente por sedimentos quaternários. Esta 
formação apóia-se no fato de que a serra Olho d'Água (do Padre Iná
cio), segundo Almeida ( 1964), corresponde a relevos residuais mol
dados em arenitos Raizama e calcários da Formação Araras, com as 
camadas mergulhando de 5 a 10° para sudeste. 

Pôde-se também constatar, nos trabalhos de campo, que as ro
chas da Formação Diamantino afloram no piso da depressão em to
da a sua seção norte, acompanhando paralelamente a escarpa da 
serra de Tapirapuã Estas rochas mostram-se erodidas por uma fase 
de aplanamento certamente anterior à deposicão dos sedimentos 
arenosos do pantanal. Isto pode ser observado. em diversos pontos 
ao longo da estrada que liga as localidades de Assa ri, Denise e Are
nápolis, onde a Formação Diamantino, além de truncada por erosão, 
mostra-se com mergulho para sudeste É freqüente nestes trechos, 
ao longo das faixas de contato entre os sedimentos arenosos e o pi
so arrasado da depressão, a presença de um horizonte concrecioná
rio posicionado entre a camada de areia superficial e as rochas par
cialmente intemperizadas da Formação Diamantino. 

Na seção ocidental desta depressão, em áreas de litologia do 
Complexo Basal, são freqüentes as ocorrências de campos de ma
tacões graníticos, como se pode observar nas proximidades da lo
calidade de Cristianópolis, na margem direita do rio Vermelho, bem 
como a norte das localidades de Araputanga e São José dos Quatro 
Marcos (Est. 2.VI B). Nesta mesma área, verificou-se, em diversos 
pontos, ocorrência de linhas de pedra constituídas por blocos angu
losos e heterogêneos de quartzo, em camada de 20 a 30 em de es
pessura, subjacente à camada de material argiloso. 

Estas evidências demonstram que a área passou por uma fase 
de aplanamento do tipo pediplanação, que truncou indistintamente 
as rochas da Formação Diamantino e as do Complexo Basal, deixan
do COfT!O testemunhos residuais a serra Olho d'Água, os pontões ro
chosos e os campos de matacões. 

Durante e após esta fase de aplanamento, depositaram-se, nas 
partes mais baixas do relevo, os sedimentos da Forma cão Pantanal. 
Esse material sedimentar é constituído principalment~ de areias fi
nas e bem roladas, certamente resultantes do remanejamento de 
sedimentos do Planalto dos Parecis, onde este material é abundan
te. 

Na extremidade nordeste da depressão, nas proximidades da ci
dade de Alto Paraguai, verificou-se a presença de bancos de seixos 
rolados de quartzo e arenito da Formação Raizama, depositados nas 
áreas interfluviais, diretamente sobre as rochas truncadas da For
mação Diamantino. Este material parece corresponder a resíduos de 
antigos cones de dejeção dos rios Paraguai e Diamantino, deposita
dos aí em regime de grande torrencialidade. Estes bancos de casca
lhos, bem como as areias, representam m13terial correlativo da fase 
erosiva, que remànejou as areias e as lentes de conglomerados do 

Grupo Parecis. Notou-se ainda, através dos trabalhos de campo, a 
presença de bancos de cascalho nos terraços fluviais do rio Para
guai, a montante da confluência do rio Pari, onde formam camada 
espessa (acima de 1 m) e contínua. 

A jusante desse ponto, os bancos são descontínuos e os diâme
tros dos seixos são normalmente menores. Isto se explica pela dimi
nuição da competência de transporte dos cursos de água, na medi
da em que se distanciam das áreas'fontes. 

Em praticamente toda a área da Depressão do Alto Paraguai, o 
relevo mostra-se predominantemente dissecado e esse fenômeno 
afeta tanto as formações mais antigas quanto as mais recentes, co
mo é o caso da Formação Pantanal, tida como do Pleistoceno. O 
fato de a dissecação atual, típica de clima úmido, estar erodindo os 
sedimentos da Formacão Pantanal, associado à presenca de exten
sos trechos de terraç~s nos rios Paraguai, Sepotuba é Pari, mos
tra que a drenagem está se aprofundando, o que prova um rebai
xamento do nível de base. Este rebaixamento do nível de base, que 
aqui é representado pelo próprio pantanal, deve estar vinculado a 
.subsidências locais ou regionais do Pantar.al Mato-Grossense 

A depressão é limitada a norte pela escarpa abrupta da serra de 
Tapirapuã O reverso desta escarpa constitui-se em um extenso pa
tamar de caráter estrutural, mantido pelas rochas básicas da Forma
ção Tapirapuã Este patamar, denominado de Planalto de Tapira
puã, apresenta-se com leve caimento estrutural para norte, assu
mindo aspecto de relevo cuestiforme. As formas de relevo predomi
nantes são as tabulares (t41, t42), tanto nas rochas básicas quanto 
nos sedimentos arenosos do Grupo Parecis, que aqui ocorrem prin
cipalmente a partir da margem direita do alto curso do rio Sepotuba. 
Esse nível topográfico, cujas cotas oscilam entre 400 e 450 m, 
apesar de pertencer ao Planalto dos Parecis, geneticamente parece 
corresponder a um desdobramento do processo de pediplanação, 
que atuou na elaboração do piso da depressão. Esse aplanamento 
encontrou resistência nos basaltos e diabásios que afloram na es
carpa da serra de Tapirapuã estabelecendo um patamar acima do pi
so da depressão. 

A rede de drenagem é representada sobretudo pelo rio Paraguai. 
Esse rio desenvolveu seu curso paralelo às estruturas dobradas e 
elevadas da Província Serrana. Seus tributários da margem direita 
se estruturaram em uma rede com cursos paralelos entre si, principal
mente ao sul da cidade de Barra do Bugres. Essa organização da 
drenagem e principalmente o posicionamento do curso do rio Para
guai demonstram um controle da estrutura atuando na organização 
da rede da drenagem que aqui se instalou sobre os sedimentos qua
ternários da Formação Pantanal. 

Sintetizando pode-se estabelecer a seqüência de eventos abai
xo, para definir a gênese da Depressão do Alto Paraguai: 
- atuação de uma tectônica terciária gerando abatimentos de blo
cos, onde hoje se encontra o Pantanal; 
- paralelamente e a seguir e esta tectônica, instalação dos proces
sos de pediplanação que abriram as depressões para norte; 
- simultaneamente à pediplanação, ocorrência da deposição pleis
tocênica que originou a Formação Pantanal; e 
- abaixamento do nível de base regional (no Pantanal) e umidifica
ção do clima, promovendo a dissecação atual, inclusive nos sedi
mentos pleistocênicos. 

A Depressão Cuiabana também coalesce com a superfície baixa 
do Pantanal Mato-Grossense. A depressão se caracteriza por uma 
superfície erosiva e rampeada que se estende para norte, acompa
nhando o vale dos rios Cuiabá e de seu tributário, o rio Manso Sua 
extremidade norte se articula, por corredor estreito, com a Depres
são lnterplanáltica de Paranatinga. 

O relevo mostra-se dissecado em formas predominantemente 
tabulares (t41, t32) e secundariamente em formas convexas e agu
çadas (c31, c21, a 11). O relevo desta subunidade está esculpido em 
rochas dobradas e pouco metamorfizadas do Grupo Cuiabá, que 
apresenta direcionamento entrutural NE-SO. Esta orientação se re
flete no relevo através de pequenas cristas de quartzito. Além dis
so, observou-se a existência de veios de quartzo em ptofusão na 
área. Eles são mais abundantes onde os relevos se apresentam dis
secados em formas aguçadas. Os veios de quartzo e os quartzitos 
são bastante resistentes e a atuação da dissecação sobre eles resul
tou na elaboração de formas aguçadas. Nos trabalhos de campo de
senvolvidos ao longo das BR-070, 163,364 e da MT-140 e vici-
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nais, pOde-se observar, em alguns poucos cortes de estrada, que 
tanto os filitos e quartzitos do Grupo Cuiabá mostram-s~ truncados 
por erosão. Constatou-se ainda que, nos trechos onde as formas de 
relevo são predominantemente tabulares ou convexas, o perfil de 
solo exibe um horizonte concrecionárío, que em geral apresenta es
pessura superior a 30 em. Este material constitui-se fundamental 
mente de pequenos nódulos ferruginosos, parcialmente cimentados 
(Fig. 2 .12). Este horizonte ferruginoso, em determinados trechos, 
encontra-se encoberto por uma camada delgada constituída de ma
terial fino argiloso com coloração amarelo-avermelhada e que rara
mente atinge 1 m de espessura. Por outro lado é sobre os filitos que 
o horizonte concrecionário está mais desenvolvido, e é em função 
desse concrecionamento que o relevo mantém as formas tabulares 
e convexas que ai ocorrem. Já nos trechos em que as formas de re
levo são predominantemente aguçadas, como ocorre na seção a 
oeste dessa depressão, os horizontes c oncrecionários desapare
cem. substituídos por um pavimento dentrítico constituído de peque
nos blocos angulosos de quartzo e quartzito. Este material é prove-

Fig .. 2.12 - Superffcll pecflplanada mantw:fa parcialmente por honzonte concreceonino. 
Folha SD.21 · Z·C. 

234/GEOMOAFOLOGIA 

niente da desagregação mecânica dos abundantes veios de quartzo 
e da presença dos quartzitos na litologia da área. 

A montante da confluência do ribeirão do Engenho com o rio 
Cuiabá, desenvolve-se uma extensa área de deposição fluvial com
posta por planície e terraço, que se alonga por aproximadamente 
50 km para norte e se apresenta na direção geral NE-SO. Neste tre· 
cho o rio Cuiabá tem um encaíxamento de aproximadamente 1 O m 
nos sedimentos finos. A partir do ponto que o rio Cuiabá infle te para 
sudeste, a planície se interrompe e o rio passa a secionar transversal· 
mente os direcionamentos estruturais do Grupo Cuiabá. Neste seg
mento o rio encontra corredeiras que funcionam como nível de base 
local. Foram estas soleiras que permitiram a deposição dos sedimen
tos a montante. Posteriormente, em decorrência de rebaixamento 
do nível de base regional, o rio passou a erodir os sedimentos por ele 
depositados, entalhando-os e permitindo o aparecimento dos terra
ços. 

A drenagem da Depressão Cuiabana mostra uma grande influên
cia do controle estrutural. Assim, o rio Cuiabá desde seu alto curso 
apresenta direção geral NE·SO, com freqüentes sinuosidades em 
forma de cotovelos. No segmento do rio Cuiabá, situado entre as 
conf luências do rio Manso e do ribeirão do Engenho, desenvolvem
se planícies e terraços também influenciados pela estrutura. Entre· 
tanto,.após a confluência do ribeirão do Engenho, o rio Cuiabá passa 
a cortar transversalmente os direcionamentos estruturais do Grupo 
Cuiabá. Daí para jusante, seus principais afluentes desenvolvem 
cursos adaptados às estruturas rochosas do Grupo Cuiabá. ~o caso 
dos rios Jangada e Coxipó-Açu e dos ribeirões Espinheiro. do Enge
nho, Taquara, Forquilha e outros, todos adaptados aos direciona
mentos estruturais NE-SO. 

A Depressão Cuiabana se interpenetra aos relevos de estrutura 
dobrada da Província Serrana isolando as cristas alongadas que as 
ca racterizam, dando-lhes o aspecto de relevos residuais. Em efeito, 
a vaga erosiva que abriu a depressão também atuou em parte nos 
relevos serranos, expondo por erosão diferencial os arenitos da 
Formação Aaizama. Além disso, a mesma fase erosiva abriu corre
dores nas sinclínais onde as rochas tenras da Formação Diamantino 
ofereciam menor resistência. Já na parte leste da depressão, a ero
são gerou escarpas abruptas nas rochas do Grupo Cuiabá, no Grani
to São Vicente e secundariamente nas rochas devonianas da For
mação Furnas. Mais para sul, a presença do Granito São Vicente 
mascarou o aspecto de escarpa alcantilada de acentuado festona· 
mento, em função da atuação dos processos erosivos mais recen· 
tes. Estes processos mais recentes retiraram a cobertura sedimen
tar que se estendia sobre os granitos e possibilitaram a formação de 
relevos com predomínio de formas convexas, atenuando as escar
pas (Fig. 2.1 3). Assim, são as rochas do Grupo Cuiabá que ofere
cem ai maior resistência à erosão, permitindo o aparecimento de es
carpas alcantiladas da Chapada dos Guimarães. Isto fica melhoreví· 
denciado quando se observa o que ocorre no Planalto do Casca. AI 
atuaram os mesmo processos que abriram a depressão, removendo 
a espessa camada de arenitos das Formações Botucatu e Bauru e, 
quiç&, trechos das Formações Fumas e Ponta Grossa. Esse planalto, 
na sua seção sudoeste, se límita com a Depressão Cuiabana através 
de escarpas moldadas nas rochas do Grupo Cuiabá, enquanto a no r· 
te praticamente coalesce com o piso rampeado desta mesma de· 
pressão, que o contorna parcialmente. Assim foram as atividades 
erosivas mais recentes que retiraram as camadas de arenitos cretá· 
cicos e exumaram parcialmente a paleossuperfície (pré-cretácica) 
moldada nas rochas do Grupo Cuiabá. O mapa geomorfológico assi· 
nala nesse planalto a presença de morros residuais tabuliformes 
mantidos pelo arenito Bauru onde estão as serras do Galinho e do 
Lava Porco. Estes relevos se comportam como testemunhos da ex· 
tensão para noroeste da superflcie da Chapada dos Guimarães, 
bem como da atuação da fase erosiva que abriu a depressão e rebai· 
xou o planalto. 

O Planalto dos Alcantilados, que nesta Folha é drenado pelos al
tos cursos dos rios Poxoréo e São Lourenço, altimetricamente 
mostra-se semelhante ao Planalto do Casca. Entretanto, as condi· 
çOes genéticas diferem sensivelmente. Enquanto no primeiro plana I· 
to houve atuação predominante da erosão, no segundo nota-se 
também a influência da tectOnica. O Planalto dos A lcantilados, con· 
forme foi amplamente descrito no capitulo das Unidades Geomorfo-
16gicas, apresenta relevos escarpados em patamares que consti-



tuem vários degraus. bem como relevos residuais em forma de mor
ros tabulares. Assim, nas vertentes do alto vale do rio São Louren
ço, observam-se dois patamares, cujas escarpas estão com as fren
tes voltadas para sudeste. O primeiro patamar está esculpido nos 
arenitos permocarbonlferos da Formação Aquidauana. E o segundo 
é mantido pelos Arenitos Botucatu. Constitui o reverso da escarpa 
da serra das Parnalbas e se estende com fraco mergulho para nor· 
deste, abrangendo grande área do alto vale do rio Poxoréo e termi
nando a norte, nas escarpas da serra Grande. Esta serra constitui o 
terceiro degrau para se atingir a superfície da Chapada dos Guima
rães. A escarpa, aí, é esculpida nos arenitos da Formação Bauru e 
nos sedimentos argila-arenosos e concrecionários (TQdl) que ca
peiam a superfície da chapada. Todos estes degraus escarpados re
sultaram da erosão diferencial atuando através da erosão remontao
te dos rios São Lourenço e Poxoréo, com contribuição de áreas de 
fraqueza em função da presença de alinhamentos de falhas (vide 1 
- Geologia). 

A abertura da Depressão Cuia bana e o rebaixamento dos Planal· 
tos do Casca e dos Alcantílados foram,. provavelmente, elaborados 

FiR. 2. 13 - Área exun\acla no Granít<> São Vicente. Folh~ 50. 21-Z-D. 

no Pleistoceno. Essa datação ap6ia-se.em dois fatos: primeiro, que 
as superficies das Chapadas dos Parecis e GUimarães foram aplana
das no Terciário; e segundo, que a depressão onde se aloja o Panta
nal Mato-Grossense teve origem ao tempo das perturbações que 
afetaram o Geossinclineo Andino, no Terciáno. Assim, se por um la
do as depressões estão embutidas em uma superflcie mais elevada 
que foi aplanada no Terciário IPiiopleistoceno) e se. por outro, cons
tituem um prolongamento para norte de uma depressão afetada por 
tectOnica terciária, conseqüentemente sua idade é mais recente. 

A terceira superfície rebaixada da área constituí a Depressão In· 
terplanáltica de Paranatinga. Ela se estende por terrenos drenados 
pelos altos cursos dos rios Cuiabá, Teles Pires, Jatobá, Batovi, Ro
nuro e outros. Encontram-se nesta área dois divisores de água: um 
na seção oeste que limita as bacias dos rios Cuiabá e Teles Pires; e 
outro a norte, que separa a bacia do rio Paranatinga da bacia dos 
rios Ronuro, Batovi e outros (tributários do rio Xingu). Enquanto no 
primeiro divisor não se observam significativas variações topográfi
cas e morfológicas, o segundo está perfeitamente delineado por um 
degrau, cujo reverso constitui um patamar inclinado para norte. As
sim, o mapa geomorfológico ressalta, em função da compartimen
tação do relevo, estes dois nfveis altimétricos: o mais baixo, com 
cotas em torno dos 450 a 550 m, correspondendo ao verdadeiro 
piso da depressão. e o mais alto, com cotas oscilando entre 550 e 
600 m. Hennies (1966) denominou este patamar de primeiro de
grau do "Planalto Daniel". considerando-o como um "vasto sincli
nOrio assimétrico. arqueado e com concavidade voltada para 
norte" . 

Esta unidade está esculpida predominantemente nos slltitos, ar· 
cóseos e argilitos da Formação Diamantino, que apesar de se mos
tracem dobrados em anticlinais e sinclinais encontram-se truncados 
por fases erosivas. A única area em que afloram rochas da Forma
ção Raizama é no morro do Urubu, próximo à confluência do rio São 
Manoel com o rio Paranatinga. Aí, as pequenas cristas assimétricas 
tipo hogback são remanescentes de anticlinal, cujo topo foi decapi
tado por eresão. 

É provável que esta depressão tenha passado pelo menos por 
duas grandes fases de aplanamento: a primeira ocorrida no Pré
Cretáceo, época em que toda a superfície do topo da Provfncia Ser
rana foi truncada por aplanamento que decapitou os dorsos das an
ticlinais mais elevadas; e uma segunda fase que ocorreu nos Pós
Terciário. sendo contemporanea da abertura das demais depres
sões. A hipótese do aplanamento pré-cretáéico também foi aventa· 
da por Hennies ( 1966) e tem como testemunho o fato de que a par· 
te mais alta do patamar divisor Paranatinga-Xingu tem cotas alti· 
métricas em torno dos 600 m. Esta altimetria colocou a parte sul e 
mais alta deste patamar no mesmo nlvel dos topos das cristas da 
Provlncia Serrana, restando apenas uma diferença: enquanto as 
cristas são mantidas pelo arenito Raizama, o patamar está esculpi
do na Formacão Diamantino. Outro fato que evidencia e fortalece 
esta hipótese' é que este patamar, para norte, está encoberto pelas 
areias finas, esbranquiçadas e friáveis de idade s1.1postamente cre
tácica. em área do Planalto dos Parecis. Esta cobertura já foi cons
tatada em outros pontos sobre a Província Serrana, e admite-se que 
a mesma se estendesse para sul. 

A partir das reativações terciárias, já amplamente discutidas nos 
capítulos anteriores, a área da atual depressão voltou a ser erodida. 
A reativação causou falhamentos, soerguimentos de caráter epiro
genético e possíveis abatimentos de blocos. 

Estas movimentações tectOnicas terciárias facilitaram o desem
penho dos processos de abertura das depressões no Pleistoceno 
através da circundesnudação. Assim, a retirada da fina camada are
nosa cretácica e da cobertura argilc:rarenosa (TQdll, depositadas ser 
bre a Formação Diamantino. se desenvolveu através do avanço pa
ra nordeste da Depressão Cuiabana, que culminou com a abertura 
da Depressão lnterplanáltica de Paranatinga. Numa primeira fase, 
provavelmente o escoamento das águas que hoje vertem para o rio 
Teles Pires era drenado através do rio Cuiabá, e assim a escavação 
dessa depressão teria sido elaborada segundo um eixo leste-oeste. 
Após a retirada da cobertura arenosa, teve continuidade o processo 
erosivo, trabalhando, a partir dal, as rochas da Formação Diamanti
no. Foi nesta segunda etapa que os processos erosivos esculpiram a 
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área mais baixa da depressão, colocando em ressalto o patamar que 
desempenha atualmente o papel de divisor de águas entre os rios 
Paranatinga e alguns tributários do Xingu. Ocorreu também nesta 
fase a captura do rio Paranatinga pelo rio Teles Pires. Assim, este rio 
que antes pertencia à bacia do Paraná, passou a fazer parte da baCia 
amazônica. 

Esta seqüência de eventos apóia-se em vários fatos. Observa-se 
uma brusca mudança de direção do rio Paranatinga, que passa de 
leste-oeste para sudeste-noroeste. No divisor de águas entre as ba
cias do rio Teles Pires e Cuiabá não se evidencia grande variação to
pográfica. O posicionamento e a dimensão da depressão em relação 
à percée do rio Teles Pires no Planalto dos Parecis são desproporcio
nais. A depressão estende-se no sentido leste-oeste parecendo 
tratar-se mais de um prolongamento da Depressão Cuia bana do que 
uma ampliação para montante de ampla percée do rio Teles Pires A 
altimetria e o relevo da área da percée, comparados com os da de
pressão, são bem diferenciados (enquanto na área da perceé o rele
vo é tabuliforme, mais elevado e esculpido nas areias friáveis, na 
depressão o relevo é altimetricamente mais baixo e esculpido em li
tologia mais resistente da Formação Diamantino) 

Sintetizando, pode-se admitir, como mais provável, que o atual 
nlvel da Depressão lnterplanáltica de Paranatinga correspondia a 
um prolongamento para nordeste da Depressão Cuiabana, mas que 
a partir de um determinado momento passou a ser comandada por 
um outro nível de base, inicialmente comandado pelo nível do Pan
tanal Mato-Grossense e posteriormente por níveis de base locais, 
encontrados no vale do rio Teles Pires. Quanto aos processos que 
aqui atuaram, foram basicamente os de pediplanação, com compe
tência para truncar e aplanar os dobramentos da Formação Diaman
tino, elaborar escarpas por erosão lateral no limite norte e poupar, 
parcialmente, as cristas assimétricas mantidas pelo Arenito Raiza
ma da Província Serrana. Como esta depressão é um prolongamen
to físico e genético da Depressão Cuiabana, os dois fatos são con
temporâneos, podendo-se atribuir sua elaboração ao Pleistoceno ou 
até mesmo ao Neopleistoceno, caso a superfície dos planaltos que a 
circunda tenha sido aplanada no Pliopleistoceno 

A elaboracão dos vales pedimentados como dos rios Teles Pires, 
Arinos, Papagaio, Juruena e outros é contemporânea à abertura das 
depressões do sul da Amazônia, bem como às do sul da área ma
peada. São datados, portanto, do Pleistoceno ou do Neo
pleistoceno. Aqui eles não se mostram tão amplamente desenvolvi
dos, porque constituem trechos descontínuos da Depressão Inter
planáltica da Amazônia Meridional. Há algumas evidências que per
mitem admitir tal idéia. Uma primeira, que estes vales pedimenta
dos constituem verdadeiros éorredores deprimidos, quase sempre 
delimitados por pequenas escarpas erosivas, embutidas na superfí
cie aplanada do Planalto dos Parecis. Como o aplanamento da su
perfície deste planalto é datado do Terciário (Piiopleistoceno). os 
vales pedimentados nele embutidos são evidentemente mais recen
tes. Uma segunda evidência relaciona-se ao fato de que estes vales 
embutidos coalescem com o nivel das depressões pleistocênicas ou 
neopleistocênicas. As condições pedológicas e as formas de relevo 
parecem reforçar tal hipótese. No'Pianalto dos Parecis; no interflú
vio Arinos-Teles Pires e na bacia do alto rio Xingu, ocorrem Latos
solos Vermelho-Escuros e Vermelhp-Amarelós com grande partici
pação de material argiloso. Em contraposição, nos vales pedi menta
dos dos rios Teles Pires, Arinos, Papagaio e Juruena, os solos são 
de constituicão arenosa, com predominância das Areias Quartzo
sas. Estas ~vidências também se refletem nas formas de relevo, 
pois enquanto nas Chapadas predominam as formas aplanadas 
(Epl. nos vales, a maior densidade de drenagem elaborou formas ta
bula'res. Diante disto supõe-se que o Planalto dos Parecis, na seção 
noroeste da Folha Cuiabá, após o aplanamento Terciário, sofreu 
uma retomada erosiva. Esta fase erosiva ocorreu no Pleistoceno, 
promovendo a abertura dos vales pedimentados, ao retirar a fina ca
mada de material argiloso e concrecionário (TQdl) e escavar as 
areias do Grupo Parecis. Estes eventos podem ser testemunhados 
não só pelo desaparecimento dos solos argilosos nestes vales mas 
também pela presença de pequenos morros residuais a noroeste da 
área que são mantidos l!)or uma capa de material concrecionário, so
breposta às areias friáveis, conforme pode ser observado ao longo 
da MT-318, a nordeste da cidade de Vilhena. 
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2 6 - APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

Os estudos geomorfológicos e a pesquisa bibliográfica em geral, 
efetuada sobre a área, revelaram que a mesma apresenta uma ga
ma de peculiaridades de ordem natural e político-econômica, que 
merecem ser levadas em consideração ao se estabelecerem as dire· 
trizes da expansão econômica dessa região. 

Do ponto de vista fisionômico, a área constitui um extenso divi
sor de águas entre as bacias do Amazonas e do Paraná. Encontram
se, aí, as cabeceiras de importantes rios como o Guaporé, Juruena, 
Teles Pires, Arinos, das Mortes (pertencentes à bacia Amazônica) e 
os rios Paraguai, Sepotuba, Cuiabá e São Lourenço (pertencentes à 
bacia do Paraná). Há grandes planaltos e chapadões separados por 
depressões e alguns rios apresentam importantes planícies. 

Também nesta área, verifica"se a faixa de transição da exube
rante paisagem florestal amazônica, para a vegetação arbustiva do 
Cerrado, que tanto caracteriza as fisionomias vegetais do Centro
Oeste brasileiro. 

No que se refere aos aspectos humanos e econômicos, a região 
se define por uma área de subpovoamento, onde a atividade econô
mica de maior destaque é o extrativismo em geral e secundariamen
te a agropecuária. Historicamente, a região já foi povoada há mais 
de dois séculos, quando o Pais se encontrava no ciclo da mineração. 
Foi a descoberta de aluviões auríferas e/ou diamantíferas, nos vales 
dos rios Cuiabá, Paraguai e afluentes do alto curso do rio Guaporé, 
na primeira metade do século XVIII, que proporcionou uma razoável 
dinâmica nas atividades econômicas da área Este fato permitiu o 
aparecimento de alguns núcleos populacionais que até hoje subsis
tem Assim, cidades como Cuiabá, Vila Bela da Santlssima Trinda
de, Diamantino, Alto Paraguai e outros lugarejos de menor impor
tância conseguiram se manter graças a alternâncias de fases de 
maior ou menor dinâmica na atividade mineradora. Paralelamente à 
garimpagem outras atividades de pequena monta quase sempre es
tiveram presentes na região, como o extrativismo vegetal da poaia e 
do látex, a pecuária extensiva nos arredores de Cuiabá e Pantanal, a 
agricultura de subsistência ou ainda o cultivo comercial da cana-de
acúcar no final do século XIX e início do século XX. A partir da déca
dá de 1970 com a criacão da SUDAM e a abertura de inúmeras es
tradas de integração, a~sociadas às necessidades de expansão das 
atividades agrárias das populações dos estados sulinos, principal
mente São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, a área passou a rece
ber novo estímulo de povoamento em ritmo muito mais intenso e 
em caráter mais definitivo. Assim instalaram-se novas áreas agríco
las e/ou de pecuária, pertencentes a grandes empresas sulistas, e 
foram criadas pelo INCRA extensas glebas com loteamentos de pe
quenas e médias fazendas, adquiridas por tradicionais colonizado
res do Sul do País. 

Até a década passada, o povoamento irregular e a existência de 
uma economia instáve~. sem grande ressonância no contexto nacio
nal, não foram significantes para alterar profundamente as condi
cões naturais do meio. Entretanto, com a preocupacão do Governo 
brasileiro em" ocupar efetivamente o vasto territqrio ~acionai, foram 
criados incentivos fiscais para ·estimular o povoamento de regiões 
como estâ. Desse modo, iniciou-se um processo de expansão sócio
econômica, oriunqo de recursos humanos e econômicos provenien
tes do Sul e Sudeste do Pais. Este fato requer uma atenção muito 
especial, visto que traz consigo os problemas das frentes de coloni
zação pioneira no Brasil, qual seja, uma ocupação aleatória, sem es
tudos prévios da área. Este fato pode favorecer o desequillbrio natu
ral da área, promovendo a degradação dos recursos naturais e acar
retando graves prejuizos no futuro à economia regional. 

Com o intuito de alterar e ao mesmo tempo minimizar seus efei
tos negativos sobre a economia da área é que se faz neste trabalho 
uma avaliação das condições naturais. É com base nesta avaliação 
que são sugeridas melhores formas de utilizá-los, sem que isto pro
voque maiores danos à natureza. Procurou-se, assim, indicar as for
mas de relevo mais adequadas à agricultura e pecuária, os trechos 
mais viáveis à implantação de rodovias, os segmentos fluviais que 
permitem a atividade hidroviária, os pontos de maior facilidade na 
implantaÇão de hidrelétricas, os sitios propícios à atividade turística 
e ainda planícies e terraços fluviais que possam apresentar alguma 
potencialidade mineral. 



2.6.1 - Avaliação e aproveitamento das formas de relevo 

A avaliação e análise das formas de relevo representam, juntamente 
com o estudo dos solos e da litologia, uma variável de grande signi
ficância no planejamento regional voltado para o aproveitamento 
agropecuário. Assim, baseando-se no grau de dissecação do relevo, 
refletido pelo espaçamento interfluvial e pela intensidade de apro
fundamento dos canais de drenagem, efetuou-se uma classificação 
dos modelados da área, em cinco classes de aproveitamento (Fig 
2. 14). A avaliação destas classes revela os tipos de atividades que 
podem ser exercidas com o mínimo de prejuízo ao meio natural. 

A classe I corresponde às formas de relevo mapeados como Ep, 
Epi, t51 e t52. Este modelado constitui-se de superfícies conserva
das elaboradas por pediplanação e que foram pouco modificadas 
pelas atividades erosivas da dissecação atual relativas ao clima 
mais úmido. São relevos fracamente dissecados, onde os canais de 
drenagem além de pouco profundos encontram-se bastante espa
çados, revelando uma topografia bastante homogênea. Estas for
mas de relevo estão localizadas nas Chapadas dos Parecis e dos 
Guimarães, no nível intermediário do Planalto Dissecado dos Parecis 
e em trechos dos níveis mais baixos das Depressões do Guaporé e 
do Alto Paraguai. Na Chapada dos Parecis, onde o relevo se apre· 
senta mais conservado e a topografia situa-se em torno dos 600 m 
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a densidade dos canais de drenagem é muito baixa. Assim, tem-se 
predomínio de formas aplanadas (Ep), onde o espaçamento interflu
vial é superior aos 12.750 m. A norte e noroeste da Chapada dos 
Parecis esta classe de aproveitamento abrange formas tabulares 
suavemente dissecadas, com espaçamentos interfluviais que va
riam entre 3. 7 50 e 1 2. 7 50 m, onde o entalhamento da drenagem é 
muito incipiente. Fato semelhante ocorre na Chapada dos Guima
rães, onde o nível de topo está acima dos 700 m. Aí, apesar da pre
sença do rio das Mortes e seus afluentes drenarem o topo da Cha
pada, o espaçamento interfluvial é muito amplo e os cursos de água 
se desenvolvem bastante superficialmente, oferecendo uma super
fície de relevo muito aplanada Estas á reás se apresentam topogra
ficamente excelentes para a prática de atividades agrícolas mecani
zadas. Entretanto, nem sempre as condições pedológicas são as 
ma!s favoráveis. A presença de extensas áreas de solos argila
arenosos ácidos e deficientes em nutrientes representa as reais difi
culdades destas áreas Nas faixas interfluviais Arinos- Teles Pires e 
Teles Pires-Xingu, a topografia é também muito homogênea. O di
mensionamento dos interflúvios oscila entre 3. 750 e 12.7 50 m. 
Os drenas apresentam-se pouco profundos e as formas de relevo 
são tabulares (t51). Sobre eles ocorre uma vegetação predominan
temente florestal, desenvolvida em latossolo de constituição argila
arenosa. Estas características físicas tornam a área de grande valor 
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Fig 2 14 - Avaliação e sugestões para o aproveitamento das formas de relevo 
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para a implantação de projetos agropecuários e não estimulam a 
atuação de processos erosivos de modo que seu aproveitamento 
pode ser feito sem prejuízos ao meio. O único alerta que se faz é pa
ra que se preserve a vegetação natural em áreas de cabeceiras flu
viais e Aas baixas vertentes dos vales onde a declividade do terreno 
é maior. 

Nas Depressões do Alto Paraguai e do Guaporé encontram-se 
superfícies muito aplanadas mapeadas como Epi em trechos onde 
ocorrem predominantemente .Latossolos de constituição argila· 
arenosa. Esses relevos planos estão localizados em pequenas fai
xas, entre as áreas periodicamente inundáveis (Aai) e as serras de 
São Vicente e Santa Bárbara, na Depressão do Guaporé; e entre o 
rio Sepotuba e a serra Olho d'Água, na Depressão do Alto Paraguai. 
Nesta última, a presença de solos férteis e de topografia extrema
mente aplanada favorece a atividade agrícola, que já vem sendo de
senvolvida com sucesso, principalmente no município de Mirassol 
do Oeste. 

Na segunda classe estão as formas de relevo tabular e convexo, 
com espaçamento interfluvial oscilando entre 750 e 3. 750 me ca
nais de drenagem de aprofundamento fraco a muito fraco Entre as 
formas mapeadas e incluídas nesta classe estão o t41, t42, t31 e o 
c31 . Apesar de se destacarem por um modelado de relevo com os
cilações topográficas relativamente suaves e fraca declividade das 
vertentes, a área exige um pouco mais de precaução, pois as for
mas têm dimensionamento inferior às da primeira categoria Assim 
devem-se adotar técnicas mais desenvolvidas de cultivo, como ter
raceamento e curvas de nfvel, principalmente nos terrenos que 
apresentam formas convexas (colinas), evitando-se o desencadea
mento de processos erosivos acelerados, tão comuns nestas topo
grafias. Esta categoria abrange extensas áreas da Folha Cuiabá. Es
ta categoria compreende áreas do Planalto Dissecado dos Parecis, 
do Planalto de Tapirapuã, do Planalto dos Alcantilados e das De
pressões do Guaporé, do Alto Paraguai, Cuiabana e lnterplanáltica 
de Paranatinga. 

No Planalto Dissecado dos Parecis aparecem formas tabulares a 
noroeste e centro-norte da Folha, mais precisamente nas bacias dos 
rios Camararé, Doze de Outubro, do Sangue e Arinos. Nas duas pri
meiras predominam as formas tabulares de tipo t32 e t42 e os solos 
são caracterizados pelas Areias Quartzosas, de baixa potencialida
de agrícola. Já nas bacias dos rios do Sangue e Arinos, onde as for
mas dominantes são o t41 e t42, os Latossolos são de caracterfsti
cas arenosas, com cobertura vegetal de Floresta. No Planalto de Ta
pirapuã, a sul da Chapada dos Parecis, encontram-se as formas ta· 
bulares tipo t31, t41 e t42, em áreas de solos Podzólicos e Latos
solos Roxos, com cobertura dominantemente de Floresta. Nesta 
área, as condições pedológicas, associadas a um modelado de rele
vo com dissecação não muito intensa, favoreceram significativa
mente a implantação de atividades com culturas de ciclo longo, co
mo exemplo o café, que se encontra em caráter experimental, mas 
com possibilidades de êxito. 

No Planalto dos Alcantilados, a norte da cidade de Poxoréo, na 
bacia do alto Poxoréo, as formas de relevo tabulares são do tipo 
t31, t32 e as convexas do tipo c31 . Aí, os solos são predominante
mente arenosos e com cobertura vegetal de Cerrados. Desse modo, 
a atividade agrícola é pouco recomendada, não só pela morfologia, 
mas principalmente pela alta friabilidade do solo, associada à baixa 
fertilidade dos mesmos. 

Nas Depressões Cuia bana e lnterplanáltica de Paranatinga domi
nam as formas tabulares tipo t31, t32 e t41. Enquanto na primeira 
os solos são Concrecionários, na segunda dominam os Cambisso
los, sendo ambas cobertas pela vegetação de Cerrados. É portanto 
viável a prática de atividades agrícolas nos solos da Depressão ln
terplanáltica de Paranatinga. Já na Depressão Cuiabana, a presença 
das carapaças e de nódulos concrecionários, posicionados na parte 
superficial dos solos: impede qualquer atividade agrária de maior en
vergadura. Na Depressão do Alto Paraguai, entre o vale do rio Sepo
tuba e o sopé da Provfncia Serrana, o relevo é dominantemente ta
buliforme tipo t41, desenvolvido em solos de Areias Quartzosas, 
com cobertura vegetal de Floresta. Aí, apesar das condições relati
vamente favoráveis de morfologia, não é aconselhável a implanta
ção de atividades agrícolas, exceção feita às pastagens cultivadas. 
Isto se deve à baixa fertilidade natural deste solo. Já na alta bacia 
dos rios Jauru, dos Bagres e Aguapeí, encontra-se morfologia con-
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vexa tipo c31 e tabular tipo t41, em solos Podzólicos Vermelho
Amarelos. Nesta área, a cobertura vegetal dominante é de Floresta. 
A atividade agrfcola é viável, onde as vertentes são menos inclina
das e os solos não apresentem em superfície quantidades excessi
vas de fragmentos rochosos. Na Depressão do Guaporé, entre as 
serras Santa Bárbara-São Vicente e as escarpas do Planalto dos 
Parecis, ocorrem formas dominantemente tabulares tipo t41. Os 
solos são do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo, de boa fertilidade e 
a cobertura vegetal é de Floresta Densa. Nesta área, com as devi
das precauções em relação às vertentes de declividade mais forte, a 
atividade agrícola apresenta-se viável. 

A terceira classe corresponde a uma área bem menor, estando 
quase sempre margeando escarpas e áreas serranas Esta categoria 
engloba um razoável número de tipos de formas de relevo, que apre
sentam dimensionamento interfluvial oscilando entre 250 e 750 m 
e canais de drenagem mais aprofundados. Os modelados mais re
presentativos apresentam topos tabulares tipo t21 , t22 e topos 
convexos tipo c21, c22 e c23. Ocorrem ainda relevos dissecados 
com espaçamento interfluvial mais amplo (entre 750 e 1.750 m), 
embora com drenagem bem mais aprofundada (c32, t32, t33 e 
t43). Assim, a sul, sudoeste e sudeste da Chapada dos Parecis 
ocorre uma faixa de terrenos mais intensamente dissecados e que 
se inclui nesta categoria Os relevos apresentam-se freqüentemen
te em formas convexas ou mesmo tabulares, com canais de drena
gem muito encaixados acompanhando as bordas da chapada Nes
tes trechos não é recomendável a prática de qualquer atividade 
agrária. Isto se justifica tanto pelo modelado com fortes gradientes, 
quanto pela constituição extremamente arenosa dos solos nestas 
áreas. A retirada da cobertura vegetal nestas encostas trará sérios 
prejufzos ao meio natural, implicando no desencadeamento de for
tes processos erosivos, como se pode observar em alguns pontos 
onde este fato vem ocorrendo. A partir do norte e noroeste da cida
de de Mirassol do Oeste, até atingir a localidade denominada de Re
serva do Cabacal, nas faldas das escarpas da Chapada dos Parecis, 
o relevo apres~nta formas convexas tipo c21 Nesta área os solos 
são dominantemente Podzólicos Vermelho-Amarelos de característi
cas argilosas e com cobertura vegetal de Floresta Ê certamente 
uma área de razoável potencial agrícola, devendo-se, entretanto, 
tomar muita precaução com a atividade erosiva. Isto, em função da 
grande variação topográfica, pois as vertentes apresentam uma in
clinacão considerável. 

N~s Depressões Cuia bana e lnterplanáltica de Paranatinga, a ter
ceira categoria ocorre paralelamente às serras da unidade conheci
da por Província Serrana. Assim, entre o rio Cuiabá e as serras das 
Araras-Água Limpa encontra-se uma faixa de relevo muito disse
cado em pequenas cristas alongadas na direção NE-SO e interpene
tradas por formas convexas tipo c31 e c32. Neste trecho, além das 
condições morfológicas não recomendáveis à prática agrícola, há o 
inconveniente de os solos apresentarem-se com um pavimento de 
blocos angulosos de quartzo, associados a nódulos de material con
crecionário. São portanto solos Litólicos de pouco valor agrícola. 
Mais a norte, nestas depressões, em áreas correspondentes às altas 
bacias dos rios Cuiabá, Manso e Paranatinga, os relevos são disse
cados em formas convexas tipo c21, e os solos são Podzólicos Ver
melho sob vegetação de Cerrados Aqui, a atividade agrária é mais 
viável do que na situação anterior. Nas cabeceiras dos rios Jabotá e 
Ronuro, na superfície do Planalto Dissecado dos Parecis, encontra
se relevo tabuliforme com dimensionamento interfluvial relativa
mente amplo, mas com drenagem extremamente profunda, tipo 
t32 e t33, com solos arenosos e vegetação de Cerrado Neste ca
so, as dificuldades impostas pela topografia e pela friabilidade dos 
solos não recomendam o desmatamento das vertentes íngremes. 
Entretanto, o nível de topo deste relevo pode ser aproveitado para 
atividades criatórias em função de sua topografia relativamente pla
na. Esta categoria ainda é encontrada na extremidade noroeste do 
Planalto dos Guimarães, onde as formas de dissecação predominan
tes são do tipo t32 e c32. Nesta área, as condições pedológicas 
não se apresentam muito favoráveis. Em alguns trechos, os solos 
são de Areia Quartzosa e em outros, Concrecionários, ambos de 
baixo valor para a agricultura. 

_ A quarta classe corresponde aos terrenos planos de formação 
recente. Incluem-se neste grupo as planícies fluviais (Apf), os terra
ços fluviais (Atf e Etf) e os Pantanais do Guaporé e Mato Grosso 



(Aai). De modo generalizado não se recomenda a utilização destas 
planícies para a prática agrícola comercial de ciclo longo, pois a área 
é periodicamente sujeita a inundações, e não se devem implantar ai 
núcleos populacionais. Na área do Pantanal do Alto Guaporé, onde 
os terrenos são muito aplanados, as inundações se dão no período 
chuvoso, de forma laminar. Com exceção das faixas marginais aos 
cursos de água, é possível a implantação de projetos agropecuários 
com resultados satisfatórios. Entretanto, para isto, é necessária a 
aplicação de técnicas adequadas no sentido de se implantarem diques 
e canais de drenagem e/ou desenvolver cultivos que se adaptem a 
este tipo de condição. 

A quinta classe corresponde a terrenos normalmente elevados. 
Estão representados por diferentes formas posicionadas em topo
grafias distintas, como relevos tabulares residuais de litologia sedi
mentar, patamares e superfícies estruturais (Spt e St). grupamen
tos de inselbergues (Egi), formas aguçadas em áreas serranas (a), 
pequenas formas convexas com drenagem relativamente profunda 
(c11, c12) e escarpamentos de caráter erosivo ou estrutural. Estes 
relevos são normalmente encontrados ao longo de toda a unidade 
denominada Província Serrana, abrangendo mais de 400 km de ex
tensão, em uma faixa que varia de 5 a 30 km de largura. Seu aspec
to é caracterizado por cristas muito extensas e paralelas entre si, 
predominando o tipo a34. Nas escarpas sudoeste, a norte da Chapa
da dos Guimarães, as formas de relevo são do tipo a 11. No Planalto 
dos Alcantilados, a sul da cidade de Poxoréo e nas proximidades das 
cidades de Dom Aquino e Jaciara, ocorrem as formas aguçadas tipo 
a11, a23 e a33, além de extensa área de patamares estruturais (Spt). 
elaborados em sedimentos devonianos. Esta área apresenta gran
de dificuldade de ocupação, exceção feita a alguns trechos represen
tados por pequenas depressões embutidas que permitem o desenvol
vimento de alguma atividade agrícola. No entanto, quase sempre a 
presença de solos Litólicos ou de solos arenosos diminui sua possi
bilidade de uso. Nas serras de são Vicente, Santa Bárbara, do Cága
do, Caldeirão e da Borda, pertencentes aos Planaltos Residuais do 
alto Guaporé, que se encontram na extremidade sudoeste da Folha 
Cuiabá, o relevo apresenta-se predominantemente dissecado em 
formas aguçadas tipo a11, a22, a23, a33 e a34, aparecendo tam
bém trechos com patamares estruturais escalonados (Spt) e partes 
com relevos residuais tabulares (Et). Os solos dominantes são os Li
tólicos com cobertura vegetal de Cerrados. O quadro físico, asso
ciado às dificuldades de acesso à área, agravado pela presenca de 
extensos escarpamentos, torna inviável qualquer atividade ag~ícola 
nestas serras. De modo geral, os relevos que se enquadram nesta 
categoria devem ser presevardos da ação humana, pois além de 
oferecerem grande dificuldade no seu aproveitamento, em função 
de suas condições naturais, sofrem degradação muito mais rápida 
quando não adequadamente utilizados. É conveniente, portanto, 
que estes terrenos permaneçam intactos funcionando como nichos 
ecológicos, reservas florestais ou parques nacionáis. Nos pontos 
onde a natureza oferece maior beleza paisagística pode-se incre
mentar a atividade turística, assunto que será tratado em item pró
prio. 

2.6.2 - Análise dos recursos hidrelétricos 

A região dos arredores da cidade de Cuiabá apresenta grande difi
culdade quanto ao aproveitamento de cursos de água para obten
ção de energia elétrica, de modo que a área é extremamente caren
te desta fonte de energia. Até então, o problema vem sendo solu
cionado em parte pelo uso de unidades geradoras mantidas a diesel, 
por algumas pequenas usinas hidrelétricas pertencentes à GEMA T 
ou ainda pelo sistema Furnas, como nas cidades de Cuiabá e Cáce
res. Este sistema entretanto transporta energia do Estado de Minas 
Gerais, através de uma distância superior a 1 .000 km, para suprir 
estes centros. 

, Várias são as causas que colocam esta região como problemáti
ca em relação às necessidades energéticas. Entre estas, destacam
se as de ordem natural. Uma das principais dificuldades é o fato de a 
área constituir um divisor de águas entre as bacias hidrográficas do 
Amazonas e do Paraná. Trata-se, portanto, de zona de cabeceiras, 
de modo que os cursos de água não são muito caudalosos. Outro fa
to é que esses mesmos cursos de água nascem em áreas planálti
cas, cortam pequenos trechos sobre terrenos mais elevados e al
cançam rapidamente as superfícies rebaixadas das depressões, 

após alguns quilômetros de curso A presença de litologia sedimen
tar relativamente friável nas áreas planálticas também agrava o 
quadro natural. Isto aumenta a dificuldade de construção de barra
gens para implantação de usinas hidrelétricas, pois os sedimentos 
arenosos não permitem boa compactação dos aterros, facilitando a 
infiltração da água Há, entretanto, alguns elementos favoráveis à 
implantação de pequenas e médias usinas, a exemplo do que já 
existe nos municípios de Alto Paraguai, Poxoréo e Chapada dos Gui
marães. A região é dotada de grandes desníveis topográficos As 
partes mais elevadas dos planaltos encontram-se com altitudes que 
chegam a 800 m, enquanto as superfícies depressionárias geral
mente apresentam altitudes oscilando entre 200 e 450 m Outro 
fator positivo é que a região, tanto em seus terrenos eleyados 
quanto nas depressões, apresenta trechos de relevos dissecados, 
com canais de drenagem relativamente encaixados. Há ainda a pre
sença de algumas cachoeiras e de gargantas de superimposição que 
facilitam a implantação de pequenas usinas. 

A partir da análise das imagens de radar e das observações de 
campo, selecionaram-se vinte e quatro sítios para hidrelétricas. É 
provável que nem todos possam ser aproveitados, devido ao fator 
localização ou a problemas de ordem natural. Entretanto, todos es
tes pontos merecem estudos de detalhe, para que se possam ava
liar suas reais potencialidades. 

Os sítios sugeridos foram numerados em ordem crescente de 1 a 
24 conforme pode-se observar na Figura 2.1 5. Estão normalmente 
localizados em regiões elevadas, em seções relativamente próximas 
das nascentes dos rios que demandam para a bacia do Paraguai e do 
Amazonas. Tratando-se de sítios para pequenas e médias usinas hi
drelétricas e encontrando-se nos altos cursos de rios pequenos e 
médios, raramente pOde-se sugerir mais de um sítio por curso de 
água. O sítio n. o 1 no rio Poxoréo localiza-se na cidade homônima, 
na subunidade geomorfológica denominada Planalto dos Alcantila
dos. Neste local encontra-se pequena hidrelétrica que aproveita a 
garganta de superimposição aberta por este rio em arenitos. É, en
tretanto, um local de fraqueza tectônica, pois o relevo que aí se en
contra corresponde a uma escarpa de linha de falha de direciona
mento NE-SO parcialmente destruída pela atividade erosiva 

Os sítios de n. o 2 a 5 encontram-se na bacia do rio Cuiabá. O de 
n. 0 2 está instalado no alto curso do rio da Casca em terrenos pre
dominantemente arenosos e relevo relativamente bem dissecado 
com canais de drenagem razoavelmente profundos. Aqui já está 
instalada uma pequena usina pertencente à CEMAT. O sítio n. o 3 
também encontra-se no rio da Casca a jusante do ponto anterior na 
área de transição do Planalto do Casca para a Depressão Cuiabana 
A indicação deste ponto decorre da avaliação de alguns caracteres 
inerentes ao quadro natural. O rio da Casca e seu principal afluente 
da margem direita, o rio Roncador, têm nascentes na Chapada dos 
Guimarães a mais de 800 m de altitude, e sua foz, no rio Manso, 
ocorre já em terrenos da Depressão Cuiabana. Apresenta uma bacia 
hidrográfica de dimensionamento razoável, drenando terrenos sedi
mentares muito dissecados. Seu leito está bem encaixado, princi
palmente na área onde está plotado este sítio. Neste local o relevo 
apresenta formas convexas tipo c22 e aguçadas tipo a 11, sendo 
também a faixa de contato entre os arenitos da Formacão Botucatu 
e os filitos e quartzitos pré-cambrianos do Grupo Cuiabá. Certamen
te este local se coloca como bastante viável à implantação de pe
quena ou média usina. De modo genérico, este rio e o rio Roncador 
poderão ter no futuro melhor aproveitamento na producão de ener
gia, através da implantação de um conjunto de peque~as usinas 

O sitio n. 0 4 encontra-se no rio Manso na unidade denominada 
Depressão Cuiabana Este local foi selecionado também levando em 
consideração alguns fatos de ordem natural. O rio está com seu lei
to razoavelmente encaixado em litologia de filitos e quartzitos pré
cambrianos do Grupo Cuiabá, em zona, de transição entre os terre
nos pouco mais elevados e os mais rebaixados desta depressão. O 
relevo ai é dissecado em formas convexas tipo c21 e o rio apresen
ta um volume de água considerável. Entretanto, ao se optar por este 
sítio, fatalmente será impossibilitado o aproveitamento do sítio n. o 

3 em decorrência da pequena distância entre eles, como também da 
fraca diferença entre suas cotas. Sugere-se no entanto que se fa
çam estudos de detalhe para verificar a maior ou menor viabilidade 
deste sítio em relação ao anterior. 
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Relevo Serrano Superfícies elevadas e 
predominantemente planas 

SuperfÍcies rebaixadas com 
relevo predominantemente dissecado 

Planaltos elevados e 
multo dissecadas 

D 
Patamares e planaltos rebaixados 

com relevo dissecado 

Fig 2 1 5 - Sitios para usinas hidrelétricas 

Na escarpa, a norte da Chapada dos Guimarães, ocorrem inúff!e
ros cursos de água que podem ser aproveitados para a instalação de 
pequenas hidrelétricas. Isto se deve não ao volume expressivo de 
água, mas ao grande desnivel topográfico que seus perfis longitudi
nais apresentam. Entre os cursos de água mais significativos, em 
função do volume de água e do dimensionamento de sua bacia de 
alto curso, estão os rios São Manuel e o Culuene. O primeiro, em ca
so de aproveitamento, deverá ser represado entre as cristas da ser
ra Azul e o sopé das escarpas norte da chapada, enquanto o segun
do permite barragem na descida da escarpa, no limite das Folhas 
SD.21 Cuiabá e SD.22 Goiás. O sitio plotado com o n o 5 encontra
se próximo às nascentes do rio Cuiabá em um corredor depressioná
rio relativamente estreito, balizado a leste e a oeste respectivamen
te pelas serras do Morro Selado e Santa Rita, pertencentes à unida
de denominada Provincia Serrana. Neste local o rio Cuiabá corta, 
por superimposição, uma pequena crista constituida pelo arenito 
Raizama de alta resistência, o que facilita a instalação de pequena 
hidrelétrica. Os sitios de n. 0 s 6 a 1 3 estão plotados na alta bacia do 
rio Paraguai. O de n. 0 6 encontra-se na unidade denominada Provín
cia Serrana. Neste sitio encontra-se instalada uma pequena usina 
pertencente à CEMAT que abastece vários núcleos urbanos, como 
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Alto Paraguai, Diamantino, Nortelândia, Arenápolis, Nobres e Rosá
rio Oeste. Esta pequena hidrelétrica instalada no rio Paraguai utiliza 
parcialmente o potencial hídrico deste rio Está implantada no sopé 
da serra do Tira-Sentido, onde o rio se superimpõe às cristas alta
mente resistentes do Arenito Raizama Beneficia-se assim do gran
de desnível altimétrico entre o topo desta serra e a superfície apla
nada da Depressão do Alto Paraguai. Entretanto, não utiliza todo o 
volume de água disponível, o que possibilitará futuras ampliações. 

O sitio de n. o 7 encontra-se no rio Santana, afluente da margem 
direita do rio Paraguai. Este ponto localiza-se a montante da cidade 
de Nortelândia, no trecho em que o rio Santana desce as escarpas 
de diabásio e basalto da serra de Tapiraouã. Este rio tem suas nas
centes na escarpa sul da Chapada dos Parecis e drena o patamar in
termediário representado pelo Planalto de Tapirapuã (com altimetria 
em torno dos 450 m). Apesar do volume de água deste rio niio ser 
muito grande, a variação altimétrica entre estas duas unidades con
tribui satisfatoriamente para seu futuro aproveitamento. 

No rio Sepotuba, a aproximadamente duas dezenas de quilôme
tros a montante da Fazenda Tapirapuã, está plotado o sítio n. 0 8. 
Neste ponto o rio deixa a superfície do Planalto de Tapirapuã pene
trando na Depressão do Alto Paraguai. Considerando o razoável 



desnível topográfico entre as duas unidades e o significativo volume 
de água deste rio, associado à litologia constituída de basaltos e dia
básios da Formação Tapirapuã, este local é de grande viabilidade 
para a implantação de hidrelétricas de porte médio. Já os sítios de 
n. 0 s 9 e 10, plotados respectivamente nos rios Formoso e Juba, 
afluentes da margem direita do rio Sepotuba, iião de menor poten
cialidade Apresentam volume de água menor, entretanto exibem 
um perfil longitudinal com forte gradiente topográfico. Assim em 
uma distância de aproximadamente 50 km em linha reta, deixam a 
superfície elevada da Chapada dos Parecis, para atingirem as terras 
baixas da Depressão do Alto Paraguai. Além de drenarem áreas de 
relevo muito dissecado em formas convexas, a litologia está repre
sentada pelas rochas ígneas do Complexo de Rio Branco, que são 
satisfatórias à implantação de usinas por oferecerem boa resistên
cia. 

O ponto n. 0 11 no vale do rio Branco está plotado na cachoeira 
do Salto do Céu na localidade homônima (Est 2.VIII A). A cachoeira 
está moldada em metarenitos do Grupo Aguapeí. O volume de água 
não é muito grande, entretanto o desnível topográfico representado 
por esta queda e por corredeiras posicionadas mais a jusante, asso
ciado ao fato de que este curso de água encontra-se com um encai
xamento de mais de 50 m, possibilita a implantação de um comple
xo hidrelétrico constituído por pequenas hidrelétricas (Est 2.VIII B). 
O rio Jauru, cujas nascentes encontram-se no topo da Chapada dos 
Parecis, em terrenos sedimentares, ao penetrar em área de rochas 
rígidas do Complexo Basal, apresenta um razoável volume de água. 
Assim, foram sugeridos dois sítios, os de n °5 12 e 13 que mere
cem estudos de detalhe. O ponto de n o 12 está plotado na área de 
contato entre os sedimentos do Grupo Parecis e as rochas rígidas do 
Complexo Basal, onde as formas de relevo passam de tabulares nos 
sedimentos para convexas com drenagem profunda, na litologia 
cristalina Já o ponto de n. o 1 3 está em sítio onde o rio encontnÍ-se 
muito encaixado e com morfologia convexa, na faixa de transicão 
do planalto para o nível da depressão. A presença das rochas do ~m
basamento assegura a possibilidade de fácil obtencão de material 
de empréstimo para a construção das barragens. · 

Os sítios de n o • 14 e 1 5 estão locados na alta bacia do rio Gua
poré. O sítio de n. 0 14 apresenta características muito semelhantes 
ao de n o 1 2 no rio Jauru Assim, como este, localiza-se na faixa de 
transio,.ão dcs relevos ta.bulares moldados nos sedimentos do Grupo 
Parecis, para as forrrias convexas elaboradas em rochas do Comple
xo Basal. Como o rio Guaporé apresenta aqui um razoável volume 
de água e um forte gradiente topográfico, este sítio se coloca como 
de grande interesse para implantação c;Je uma usina de potência me
diana. 

Na serra Santa Bárbara com altimetria acima de 700m, en
contram-se as nascentes do rio Alegre e da maioria de seus aflu€Jn
tes de alto curso. Estes pequenos cursos de água desenvolvem so
bre esta superfície pequenas bacias hidrográficas. Entretanto, seus 
leitos estão extremamente encaixados formando canyons profun
dos, elaborados em sedimentos do Grupo Aguapeí Estes pequenos 
cursos de água ao deixarem a serra descem pela escarpa até atingir 
a Depressão do Guaporé, onde as altimetrias oscilam ao redor de 
250 m. O sítio de n ° 15 está plotado neste rio, pois é o que apre
senta a maior bacia sóbre a área serrana. Constitui um dos pontos 
mais adequados, não só pela presença da ruptura topográfica, co
mo também pelo estreitamento do canal fluvial, além de se posicio
nar a jusante das confluências de todos os pequenos afluentes da 
bacia de alto curso. Assim, a área poderá em futuro ser aproveitada 
para a implantação de pequena usina de abastecimento local 

Nos rios que nascem na Chapada dos Parecis, ou os que secio
nam o Planalto Dissecado dos Parecis e fluem para norte, foram se
lecionados outros sítios, para se estudar a viabilidade de implanta
ção de hidrelétricas. Estes pontos receberam as seguintes indica 
ções: o de n. o 16, no rio Camararé; o n o 17, no rio Jufna; n. o 18, 
no rio Juruena; n. 0 19, no rio Buriti; n. o 20, no rio Papagaio; n. o 

21, no rio Sacre; n. 0 22, no rio do Sangue; n. 0 23, no rio Arinos; e 
finalmente o de n. 0 24, no rio Teles Pires. Todos estes cursos apre
sentam acentuado volume de água. Entretanto, a maior dificuldade 
reside no fato de que todos eles drenam terrenos sedimentares re
presentados por arenitos do Grupo Parecis (Formações Salto das 
Nuvens e Utiariti). Este tipo de material acaba por dificultar a cons
trução de aterros para barragens, em furrção da baixa compactação 

que permite. Todos estes sítios, com exceção do n. 0 20, no rio Pa
pagaio, e o n. 0 21 , no rio Sacre, estão em trechos onde o leito flu
vial é mais encaixado e o relevo apresenta formas tabulares, perten
centes ao Planalto Dissecado dos Parecis. Entretanto, o sítio n. o 20 
encontra-se no limite norte da Chapada dos Parecis. Ar, este rio 
apresenta uma elevada queda de água conhecida pela denominação 
de Cachoeira do Utiariti, onde se poderá implantar uma usina sem 
necessidade de represamento do rio. Já no ponto de n. o 21, apesar 
de se encontrar também no contato da chapada com o planalto aci
ma citado, há necessidade de se fazer represamento Isto porque o 
rio abriu um profundo e estreito canyon que se alonga por aproxima
damente 7 km de extensão, sem contudo desenvolver uma grande 
queda de água. Estes dois sítios são os que se apresentam com 
maior viabilidade de aproveitamento em futuro próximo. 

O sítio de n. o 24 está plotado na área em que ocorre um relativo 
estrangulamento da superfície depressionária do vale do rio Teles 
Pires Até este ponto o rio apresenta um pequeno desnível topográ
fico em seu perfil longitudinal, entretanto a presença de soleiras no 
leito, o grande volume de água, a profundidade da superfície de
pressionária em relação à área planáltica circunvizinha, associados 
a seu aspecto de corredor que se afunila no sentido do ponto indica
do, tornam este sítio merecedor de levantamento de detalhe para 
que assim se possa avaliar sua real potencialidade. 

Esta região do Planalto Dissecado dos Parecis apresenta exten
sas áreas florestais desenvolvidas em Latossolos Vermelho
Amarelos e relevo fracamente dissecado em formas de topos tabu
lares, que a coloca como de grande potencialidade para implanta
ção de projetos agropecuários e de novos núcleos de colonização. 
Trata-se, portanto, de uma área que em futuro próximo necessitará 
de energia elétrica para abastecer os núcleos urbanos, onde certa
mente se instalarão grande número de pequenas indústrias madei
reiras e beneficiadoras de produtos agrícolas. 

2.6.3 - Sistema viário terrestre: rodovias 

A compartimentação geral do relevo, na área mapeada, constitui 
um fator favorável à implantação de estradas. 

Toda a parte centro-norte é dominada pelo extenso Planalto 
Dissecado dos Parecis, cuja altimetria atinge os 600 m. A sudeste, 
encontra-se a Chapada dos Guimarães, que chega a atingir mais de 
800 m. Tanto um quanto o outro apresentam os topos horizontali
zados, apenas eventualmente interrompidos por dissecação mais 
forte. De um modo geral, o modelado que caracteriza ambos os rele
vos é composto por formas tabulares amplas, com drenagem inci
piente. Esse aspecto se modifica radicalmente nas bordas do planal
to e da chapada, onde figuram escarpas bastante pronunciadas. To
da a parte sul e sudeste é marcada pela presença de depressões, de 
onde emergem os relevos significativos da Província Serrana. Este 
quadro natural oferece em princípio boa perspectiva para a locação 
de estradas nos topos horizontalizados dos planaltos e chapadas e 
nos trechos mais conservados das depressões. O maior problema, 
do ponto de vista topográfico, se relaciona às áreas de contato en
tre os relevos elevados e os deprimidos, onde via de regra ocorrem 
escarpas íngremes. As condicionantes de natureza litológica, pe
dológica, de vegetação, tipo de modelado e drenagem serão abor
dadas oportunamente. 

De um modo geral, a área já apresenta uma rede viária que aten
de aos principais núcleos populacionais. Algumas estradas 
vinculam-se à jurisdição federal, outras à jurisdição estadual e-vá
rias delas foram abertas pelas empresas colonizadoras que se insta
laram na região. Há também um razoável número de traçados plane
jados. 

Neste item, será feita uma avaliação da rede viária em uso e das 
estradas projetadas. 

Os principais eixos viários da área são representados pelas rodo
vias federais BR-070, BR-163 e BR-364, implantadas e intensa
mente utilizadas pelo tráfego regional (Fig. 2.16). As oytras estra
das federais como as BR-174, BR-242 e BR-251 estão por se im
plantar, ou apresentam pequenos trechos construídos, ou ainda ne
cessitam correção do traçado, sendo entretanto de utilização me
nos expressiva. 

Os eixos rodoviários estaduais de maior importância estão par
cialmente implantados, correspondendo às MTs-20, 130, 140, 

GEOMORFOLOGIA/241 



13"00' 

15° 00' 

-
55 llOkm 

14"00' 

1s•oo· 

16"00' 
54"00' 

Topos aguçados Reltl\Q de topos planos 
efou convexos 

Áreas inundáveis 
periodicomente 

..L...l..J..U.. 

Escarpas Estrados existentes Estrados sugeridos 

Fig. 2. 16 - Sugestão p~ra locação de estradas. 

160, 1 70, 17 5, 22 5 e 405. Muitas destas estradas foram abertas 
por colonizadores e posteriormente transferidas para o controle do 
Estado. · 

Para melhor entendimento, as estradas foram reunidas em dois 
grupos. No primeiro estão as estradas que têm seus traçados defini
dos e seus leitos implantados. No segundo, estão as estradas que 
serão implantadas ou que necessitam de correção em seus traça
dos. 

No primeiro grupo estão as BRs-070, 163. 364. 
A BR-070, nesta área, liga Cuiabá, Cáceres e Barra do Garças. 

No trecho que liga Cuiabá a Cáceres apresenta bom traçado. Trans
põe a Provlncia Serrana acompanhando vales fluviais que desenvol
veram passagens epigênicas e que facilitaram a implantação da es
trada, sem que houvesse necessidade de abertura de túneis ou 
construção de grandes cortes no relevo. No trecho Cuiabá-Barra 
do Garças deixa a BR-364, no topo da Chapada dos Guimarães em 
direção leste. Neste segmento, a estrada acompanha as escarpas 
que delimitam o sul da chapada e não apresenta problemas quanto 
ao relevo. Entretanto para evitar as dificuldades de tráfego no perfo
do chuvoso, e em função da grande importância econômica desta 
área, seria interessante o asfaltamento da mesma. 

A BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, toma direção norte a 
partir da bifurcação da BR-364. Transpõe dois grandes vales: o do 
rio Arinos e o do rio Teles Pires. De modo geral se encontra muito 
bem IO!;:ada, cortanao sempre relevos tabulares pouco dissecadós e 
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com drenagem pouco profunda. Há, entretanto, dificuldades ao cor
tar transversalmente os vales desses rios. Enquanto os topos dos 
interflúvios se caracterizam pela presença de solos de constituição 
predominantemente argilosa, nas partes mais baixas dos vales até a 
meia encosta predominam solos arenosos muito suscetlveis à ero
são. Isto tem acarretado. sérios problemas com a interrupção do trá: 
fe9o em função de desmoronamento de aterros, ou da expansão 
dos voçorocamentos marginais à estrada que acabam por atingir 
o leito. O cascalhamento do leito da estrada, enquanto não for pos
sível seu asfaltamento, acompanhado da elaboração de obras de ar
te como a colocação de tubulões bem dimensionados sob os ater
ros, a construção de terraços laterais com material de boa compac
tação, associada a galerias de águas pluviais concretadas, contri
buem para uma melhoria da qualidade de tão importante via de cir
culação. 

A BR-364 corta a área de estudo, de sudeste para noroeste, em 
uma extensão de mais de 1 .300 km. Entre as cidades de Jaciara e 
Cuiabá, a rodovia se encontra totalmente asfaltada e seu traçado é 
excelente. De Cuiabá para noroeste. em direção à cidade de Vilhe· 
na, a estrada está por asfaltar e apesar de atravessar extensas 
áreas de relevo aplanado apresenta uma série de dificuldades de or
dem natural. Assim, de Cuiabá até o entroncamento da MT-0 1 O, a 
maior dificuldade está na transposição da serra do Tombador, per
tencente à Provfncia Serrana. Entretanto nesta passagem optou-se 
pelo aproveitamento de um trecho mais rebaixado, que ofereceu 



menor dificuldade de implantação. Os sérios problemas de manu
tencão e conservacão da estrada encontram-se deste entronca
m~to para oeste. Áí, a estrada foi locada nas partes mais elevadas 
dos interflúvios, posicionando-a no divisor de águas entre as nas
centes dos rios amazônicos e os rios da bacia Platina Nesta superfí
cie alternam-se solos arenosos extremamente friáveis, que corres
pondem às partes mais rebaixadas e/ou às travessias de vales, e so
los mais argilosos, encontrados nas partes mais elevadas dos inter
flúvios. A presença destes terrenos arenosos nas vertentes e nos 
fundos de vales dificulta extremamente a construcão e a manuten
ção de asfalto, tanto pela dificuldade de compactação do material 
quanto pela obtenção de material de empréstimo 

No segundo grupo, que se refere às estradas por se implantar ou 
a correções de traçados, estão as BRs-1 7 4, 242, 251 e as estradas 
estaduais MTs-20, 130, 140, 160, 175, 225, 240 e 405. 

A BR-1 7 4 está implantada da cidade de Cáceres à cidade de Vila 
Bela da Santíssima Trindade. Desta cidade até Vilhena está por se 
implantar. No primeiro segmento não há grandes modificacões a se
rem efetuadas, a não ser pequenas t etificações de traçad~ e alarga
mento do leito em determinados trechos onde o relevo apresenta 
maior variação topográfica Entretanto no segundo segmento, 
sugerem-se modificações mais significativas no traçado planejado 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. A sugestão 
feita aqui indica que a ligação deveria partir da localidade de Pontes 
e Lacerda ao invés de Vila Bela. Tomando-se direcão noroeste atra
vés da Depressão do Guaporé, por entre a serra d~ São Vicente e as 
escarpas de sudoeste da Chapada dos Patecis. Nesta área o relevo 
é predominantemente tabular com drenagem não muito profunda 
em domínio de solos argilosos até atingir o povoado de Colorado 
Deste local já existe uma ligação com Vilhena, que deve ser aprovei
tada. 

A BR-242 tem seu traçado planejado na direção leste-oeste Pe
netra na área de estudo, na altura do paralelo de 1 3 o sul, na faixa 
limftrofe sul da reserva indígena do alto Xingu. A maior dificuldade 
consiste no fato de seu traçado ser leste-oeste, enquanto os cursos 
de água encontram-se no sentido sul-norte. Isto implica na obrigato
riedade de se. construírem várias pontes Outro fator negativo é a pre
sença marcante de solos arenosos muito suscetíveis à erosão, que 
fatalmente dificultarão a conservacão futura da estrada. Entretan
to, após alcançar a MT-140, a sua Íocação poderá seguir a faixa in
terfluvial paralela ao rio Teles Pires, onde os solos são mais argilo
sos e compactos. 

A MT-20 está planejada para cortar a área da Depressão Inter
planáltica de Paranatinga, ligando as cidades de Paranatinga e No
bres. Assim, sugere-se que, passando por Paranatinga em direcão 
oeste, acompanhe o vale do rio Manso Daí, siga para oeste até atin
gir o rio Cuiabá e logo a BR-364. Ao longo de todo este percurso 
predominam as formas de relevo tabulares com drenagem pouco 
profunda e os solos alternam-se entre os Concrecionários e os Pod
zólicos argila-arenosos, que apresentam razoável compactação. 

A MT-1 30 parte de Poxoréo em direção norte. Atinge a Chapada 
dos Guimarães após transpor sua escarpa sul Nesta chapada a su
perffcie apresenta-se muito aplanada, onde se alternam solos areno
sos e argilosos, embora predominando os últimos Neste segmento 
a estrada não oferece maiores problemas de conservacão e/ou ma
nutenção A seguir atravessa a Depressão lnterp!análtica de Para
natinga, onde os terrenos se caracterizam por litogia sedimentar 
com alternância de formas de relevo conv.exas e tabulares Neste 
trecho, os solos também se alternam entre' os arenosos e os argila
arenosos. Mais a norte de Paranatinga, a estrada transpõe as escar
pas erosivas do Planalto Dissecado dos Parecis Sobre este planal
to, o relevo se caracteriza por formas tabulares com drenagem mui
to incisiva entre os rios Batovi e Jatobá. Após a travessia destes va
les, a estrada está locada numa faixa interfluvial de topografia plana 
e solos dominantemente arenosos até a Agropecuária Jabotá Em 
função da constituição arenosa destes solos, as condições de uso 
da estrada, a partir das escarpas dos Parecis para norte, tornam-se 
bastante difíceis, durante o ano todo. Da Agropecuária Jatobá para 
norte a estrada está por ser aberta. Neste segmento será necessá
rio transpor os rios Ronuro e Von Den Steinen. Af, dominam solos 
arena-argilosos nos interflúvios, e arenosos nos vales 

A MT-140 constitui um eixo viário 4ue ligará, no futuro, a BR-
2 51 (a sul) à localidade de V era (a norte) Apresenta atualmente pe-

queno trecho implantado entre a MT-240 e a fazenda Aracatuba, 
no vale do rio Ferro. Desta fazenda até a localidade de V era, ~ estra
da está por ser aberta, o mesmo ocorrendo com a seção entre a MT-
240 e a BR-2 51 . Na primeira seção o relevo se apresenta com for
mas tabulares, solo arena-argiloso e cobertura vegetal de Floresta 
Densa. No segundo segmento, a sul da MT-240, a estrada cortará a 
Depressão lnterplanáltica de Paranatinga. Aí os solos são predomi
nantemente arena-argilosos e o relevo apresenta formas convexas 
O leito terá que cruzar o relevo em forma de cristas da serra Azul, 
transpor o rio Manso e a seguir galgar a escarpa norte da Chapada 
dos Guimarães, próximo da localidade de Brasilândia, para então 
atingir a BR-251. 

A MT-160 apresenta um""haçado também na direção norte-sul, 
comporta pequeno trecho aberto entre a BR-364 e o rio Paraguai, 
pouco a sul da cidade Arenápolis Sua continuação para sul só é viá
vel até atingir a MT-246 Após este ponto, é preferível utilizar o tra
çado das estradas já implantadas como a própria MT-246, a BR-
364 e a BR-070 Isto em função da presença do conjunto serrano 
conhecido por Província Serrana, que exerce acentuada barreira à 
implantação de vias de circulação terrestres. No segmento a norte 
da BR-364 até a cidade de São José do Rio Claro, não há necessida
de de nova abertura, já que está muito próximo à MT-01 O, que liga 
a BR-364 a esta cidade Entretanto, desta localidade para norte, é 
interessante sua abertura na faixa interfluvial em direcão à cidade 
de Porto dos Gaúchos, localizada fora da área de estudo Ao longo 
deste segmento o relevo é tabuliforme, com canais de drenagem 
não muito profundos e solos predominantemente arenosos Aí, a 
cobertura vegetal é de Floresta Densa. Há, entretanto, necessidade 
de se levar em conta a presença da Reserva Florestal do Juruena, na 
área interfluvial Arinos- Teles Pires, que se estende do paralelo de 
12 oS, até a confluência destes dois rios. 

A MT-1 70 está plotada no interflúvio dos rios Sacre e do Sangue, 
e deverá fazer a conexão entre as cidades de Tangará da Serra e 
Fontanilas Encontra-se aberta da BR-364 para norte, até a Agrope
cu~ria São Paulo do Cravari. Sugere-se, entretanto, que sua conti
nuação para norte até atingir a localidade de Fontanilas sofra modifi
cação do traçado que deve ser deslocado para oeste Assim, apro
veitará uma área interfluvial até cortar os rios Papagaio e Juruena, 
na extremidade norte da área de estudo, atingindo, então, a MT-
31 5, que liga Vilhena a Fontanilas (ambas fora da área de estudo). 
Este traçado leva em consideração a presença da Reserva Florestal 
do Juruena, posicionada do paralelo 1 2 oS para norte e que deve ser 
preservada. No segmento a sul da BR-364 não há necessidade de 
abertura da estrada, visto existir a MT-358 ligando a BR-364 à ci
dade de Tangará da Serra. 

A MT-175 liga a cidade de Mirassol do Oeste até a Reserva do 
Cabaça! Encontra-se em fase de implantação des.ta localidade até a 
BR-364 Contudo, além de existirem várias ligações entre a Chapa
da dos Parecis e as áreas de depressão a sul, há a oresença de rele
vo fortemente escarpado, litologia e solos de natureza arenosa, 
principalmente nas partes mais elevadas da escarpa, o que dificulta 
a conservação destas estradas Isto expõe a área à erosão, causan
do freqüentemente interrupção no tráfego Para contornar este 
problema não basta, portanto, o cascalhamento do leito ou mesmo 
seu asfaltamento, é necessária a construção de obras de arte de 
maior envergadura Torna-se necessário construir galerias de águas 
pluviais concretadas, bem como um conjunto de terracos laterais 
construídos com material de boa compactação. Assim fe'ito evita-se 
o escoamento acumulado de grandes volumes de água, que são os 
causadores dos voçorocamentos marginais às estradas, chegando 
até mesmo a interrompê-las (Est. 2 VIl BJ. Estes fatos tornam o tre
cho em implantação de pouco interesse, tanto do ponto de vista 
econômico quanto de utilidade real. 

MT-225 -Esta estrada encontra-se implantada até a localidade 
de V era. A partir daí necessita de um traçado mais retilíneo até atin
gir a MT-130, bem como a construção de pontes mais elevadas pa
ra evitar a interrupção do uso no p·eríodo das cheias. Outro fato que 
merece atenção é a alternância de solos argilosos nos topos dos in-

• terflúvios com a ocorrência de areias nos vales. Estes terrenos are
nosos oferecem maior dificuldade em função da alta friabilidade, o 
que facilita a atividade erosiva 

A MT-240 está construída desde o entroncamento da BR-364, a 
norte da cidade de Nobres, até a fazenda Paiol, às margens do rio 
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Teles Pires. Seu traçado está planejado até atingir a MT-130 No 
segmento implantado há necessidade de ser fazer algumas peque
nas retificações de traçado, bem como o alargamento de seu leito. 
As retificações visam evitar travessias de áreas de nascentes com 
extensas áreas úmidas ou pequenas escarpas, tornando o traçado 
mais curto. O trecho que está por ser aberto deve tomar a direção 
leste até atingir a MT-130, a norte da localidade de Paranatinga No 
segmento entre a MT-130 e a MT-140, passando pelo vale do rio 
Teles Pires, o relevo se mostra mais dissecado, com predomínio de 
formas convexas e canais de drenagem não muito profundos Entre
tanto, a convexidade das formas de relevo exigirá muitas obras de 
arte, além da construção de ponte no rio Teles Pires Quanto à natu
reza dos solos, estes se apresentam predominantemente arenosos 
no vale do rio e argila-arenosos mais para leste 

A MT-405 está planejada para fazer a ligação entre a cidade de 
Barra do Bugres e a localidade de Lambari, na MT-1 07 Entretanto 
seria mais conveniente que seu traçado fosse deslocado para uma 
posição um pouco mais a sul, atingindo assim a localidade de Caba
ça I e a cidade de Mirassol do Oeste. Seu traçado está posicionado 
no sentido transversal aos cursos de água, o que exigirá muitas pon
tes. Por outro lado, apesar de o relevo se caracterizar por formas ta
bulares com canais de drenagem não muito profundos, ocorre den
sa cobertura vegetal, e os solos se apresentam extremamente are
nosos e muito friáveis. Malgrado essas dificuldades, a abertura de 
uma estrada neste trecho é de grande validade não só porque a área 
é desprovida de meios de circulação, como também pelo fato de 
oferecer uma segunda alternativa rodoviária em direção a Cuiabá. 

GO"OO' ___ 59"00' __ 
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2.6 4 - Sistema viário aquático: hidrovias 

Conforme já foi abordado anteriormente, a área mapeada constitui 
o divisor de águas das bacias Amazônica e Platina. Esse fato por si 
só já indica que a maioria dos rios da área apresenta aí apenas os 
trechos de seus altos cursos. Isto sem dúvida constitui uma limitan
te natural ao desenvolvimento de um sistema hidroviário eficiente. 
Apesar disso, alguns rios apresentam seções que podem ser apro
veitadas para este fim. Evidentemente, esses rios se encontram re
lacionados às depressões que bordejam os planaltos e chapadas. 
Dentre os principais rios que correspondem a essa situação, podem
se citar os rios Paraguai, Sepotuba, Cuiabá, Guaporé, Papagaio, 
Sangue e Arinos (Fig. 2.17). 

O rio Paraguai e seu principal afluente nesta área, o rio Sepotu
ba, são os que podem ser melhor utilizados para a navegacão. O rio 
Paraguai tradicionalmente vem sendo utilizado para a n~vegação 
desde o século XIX em praticamente toda sua extensão Nesta Fo
lha, o rio Paraguai é navegável de Barra do Bugres para jusante e o 
rio Sepotuba desde a localidade de Tapirapuã até sua confluência 
com o Paraguai. Este fato é de grande importância, pois, até então, 
o potencial madeireiro da parte sudoeste da Folha é exportado para 
o mercado do Sudeste, por rodovia (BR-070). efetuando um longo 
percurso até Cuiabá e daí até São Paulo. Utilizando-se a via fluvial 
Sepotuba- Paraguai, a madeira poderá ser transportada de barco 
até Corumbá e dai seguir pela ferrovia Brasil-Bolívia, até São Pau
lo, fato que também beneficiará o escoamento de produtos agrope
cuários da região 
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Os rios pertencentes à bacia Amazônica drenam neste área de 
estudo superfícies planálticas, com exceção do rio Guaporé que 
percorre predominantemente áreas de depressões Este fato, asso
ciado à proximidade de suas nascentes e à presença freqüente de 
corredeiras, torna pequena a possibilidade de navegação destes 
rios. Assim, nesta Folha os únicos cursos que apresentam peque
nos trechos navegáveis são os rios Papagaio, do Sangue e Arinos O 
rio Papagaio é navegável a partir da localidade de Porto Feliz, ao lon
go de um trecho de aproximadamente 80 km para norte. Fato se
melhante ocorre com o rio do Sangue, que tem 70 km navegáveis 
Já o rio Arinos apresent" mais de 120 km de extensão navegável, 
ou seja, desde o limite norte da Folha até próximo da foz do rio Cla
ro. O rio Teles Pires tem grande extensão e razoável volume de 
água. Entretanto a presença freqüente de cachoeiras e corredeiras 
dificulta sobremaneira sua utilização para esse fim. Já o rio Guapo
ré, que corta a Depressão do Guaporé, apresenta grandes possibili
dades de navegação. Contudo, o principal percurso encontra-se fo
ra da área de estudo. Nesta Folha este rio é navegável por um tre
cho de 70 km, a partir das proximidades da serra da Borda para ju
sante. 

2.6.5 - Potencial turístico 

Embora a região em estudo não tenha ainda despertado para suas 
potencialidades turísticas e careça de toda uma infra-estrutura de 
apoio, faz-se neste relatório uma breve análise de áreas que pode
riam ser oportunamente aproveitadas para este tipo de lazer. Ostra
balhos de campo realizados na área permitiram selecionar pelo me
nos três pontos principais: as fontes termais a sudeste de Cuiabá, 
os relevos ruiniformes da Chapada dos Guimarães e alguns sítios da 
Província Serrana. 

As fontes de águas quentes posicionadas a poucos quilômetros 
da BR-364 e a aproximadamente uma ce.ntena de quilômetros da ci
dade de Cuiabá, na serra de São Vicente, já são exploradas mas po" 
derão sofrer melhoria de infra-estrutura Isto através da implanta
ção de um sistema de atendimento diversificado, tal como hotéis 
de diferentes categorias, áreas de camping e sítios de recreio Outro 
local de razoável interesse ao turismo é " presenca de relevo ruini
forme nas proximidades da cidade de Chapada dos Guimarães. A 
beleza paisagística dessas formas de relevo e a variacão térmica 
provocada pela altitude (650 a 800 m) funcionam com.o atrativo à 
população cuiabana. É necessário, entretanto, implantar uma me
lhor e mais ampla infra-estrutura para atendimento às diversas ca
tegorias de turistas Assim, a criação de áreas de camping, hotéis, 
restaurantes e sítios de recreio é condição básica a um bom desen
volviment~ do turismo local. No topo da Província Serrana, entre as 
serras de Agua Limpa e das Araras, encontra-se outro sítio de rara 
beleza paisagística, porém de acesso muito mais difícil. Este sítio 
tem grande extensão e constitui uma superfície relativamente apla
nada e nivelada em torno dos 600 m, em contraste com as bordas 
fortemente escarpadas e com profundos canyons abertos por cur
sos de água. A área aplanada está coberta por vegetação de Campo 
Limpo, enquanto nos vales profundos e nas escarpas a vegetação é 
de Floresta. A localização deste sítio não é muito favorável por se 
encontrar a mais de 1 50 km de Cuiabá e o acesso à área ainda não 
se completou. Chega-se a suas proximidades por estradas sem ps
vimentação e não há sequer caminhos que liguem o sopé da serra a 
seu topo. Seria, portanto, necessária a instalacão de toda uma 
infra-estrutura básica. Em caso de interesse futu~o. esta seria uma 
área que poderia ser aproveitada convenientemente, por oferecer 
maior conforto térmico em função da altitude 

2.6.6 - Contribuição da geomorfogênese para reconhecimento de 
recursos minerais 

A análise da evolução do relevo da área e as observacões efetuadas 
in loco, durante os trabalhos de campo, permitiram di~cutir as possi
bilidades rle ocorrência de depósitos de plácer comportando ouro e 
diamante. O garimpo, aliás, já é fato comum na área. Alguns já são 
tradicionalmente conhecidos e explorados, outros já se encontram 
abandonados e outros, ainda, se encontram em franca expansão 

Data do século XVIII a procura destes minerais nas aluviões dos 
rios Paraguai, Cuiabá, Guaporé e alguns de seus afluentes. Na atua
lidade, essa atividade evoluiu de um trabalho meramente braçal pa-

ra a utilização cada vez maior de equipamentos motorizados para 
revolvimento e lavagem dos cascalhos. Os trabalhos de campo, 
contudo, revelaram uma certa preferência pela exploração dos cas
calhos inumados nos terraços e planícies fluviais e pelos conglome
rados do Grupo Parecis e Formação Bauru Não há praticamente ex
ploração das aluviões mais recentes 

No que concerne aos aspectos geomorfológicos, o que se verifi
ca é a existência de basicamente dois tipos de sítios com ocorrência 
desses depósitos mineralizados: o primeiro corresponde aos terra
ços e aluviões com bancos de cascalho que se estendem ao longo 
de alguns rios, na metade sul da Folha; o segundo está representado 
pelos conglomerados do Grupo Parecis e Formação Bauru, que 
ocorrem nos Planaltos de Tapirapuã, Planalto do Casca e dos Alcan
tilados. 

As cascalheiras mineralizadas com diamantes são constituídas 
de seixos rolados de quartzo e de arenito muito resistentes São en
contrados nas planícies e terraços fluviais que estão inumados por 
camadas de materiais arenosos e argila-arenosos Estes bancos de 
cascalhos são encontrados tanto nos trechos que cortam as áreas 
de depressões do sul da Folha, quanto nos pequenos trechos das 
áreas planálticas. Este tipo de sítio é o mais facilmente explorável e 
constitui-se de depósitos correlativos de uma fase de erosão ativa 
que remanejou parcialmente os conglomerados do Grupo Parecis e 
Formacão Bauru, ao mesmo tempo que erodiu rochas pré
cambri.ana"s dos Grupos Aguapeí, Cuiabá e Alto Paraguai Estas 
ocorrências são verificadas na Depressão do Paraguai, ao longo dos 
terraços fluviais do alto curso do rio Paraguai e de seus afluentes, 
principalmente no rio Santana, pela margem direita e no rio Pari, pe
la margem esquerda Na depressão no alto Guaporé, as planícies e 
terraços fluviais dos rios Galera, Sararé e outros podem encerrar al
gum recurso em ouro. Isto se justifica pelo fato de estar presente 
este tipo de mineral nas rochas pré-cambrianas do Grupo Aguapeí, 
ao longo da serra de São Vicente, onde nascem afluentes desses 
rios. Na Depressão Cuiabana, os processos erosivos truncaram os 
filitos, metaparaconglomerados e quartzitos do Grupo Cuiabá, que 
encerram ocorrência de ouro. Aí, há mais de dois séculos extrai-se 
através da garimpagem o ouro nas aluviões, planícies e terraços flu
viais dos rios Cuiabá, Coxipó e outros Já a ocorrência de diamantes 
tem sido verificada nos pequenos terraços fluviais dos rios Manso, 
da Casca, Ror]cador, Quilombo, Fica-Faca e Ribeirão dos Cavalos, 
todos pertencentes à bacia do alto Cuiabá. Na Depressão lnterpla
náltica de Paranatinga verifica-se a ocorrência de cascalhos, consti
tuídos por seixos rolados de quartzo, com presença de diamantes, 
nas pequenas planícies e terraços fluviais dos rios Paranatinga, 
Caia pó, Jatobá e Batovi. Todas essas ocorrências de ouro e diaman
te ao longo das planícies e terraços resultam basicamente no rema
nejamento dos conglomerados dos Grupos Parecis e Formação Bau
ru e do trunca menta, por a planamente, de rochas do Grupo Cuiabá 
e dos diques (intrusões) de kimberlitos (Oliva et alii, 1979) que 
ocorrem na Depressão lnterplanáltica de Paranatinga. 

O segundo tipo de sítio que encerra estes minerais encontra-se 
nos patamares intermediários entre as Depressões e as Chapadas, 
estando representados pelos Planaltos de Tapirapuã, Casca e dos 
Alcantilados. Estes planaltos estão posicionados em degrau inter
mediário entre os níveis de cimeira das Chapadas dos Parecis e dos 
Guimarães e as superfícies rebaixadas das Depressões Cuiabanas, 
do Alto Paraguai e lnterplanáltica de Paranatinga. Constituem áreas 
planálticas desprovidas de cobertura argila-arenosa e concrecioná
ria, com relevo normalmente mais dissecado. Neste nível expõem
se as areias friáveis da Formação Bauru e Grupo P<Jrecis, que apre
sentam lentes de conglemerados constituídos por seixos rolados e 
semi-rolados de quartzo e de arenito de grande resistência Estes 
conglomerados testemunham uma fase possivelmente cretácica de 
pediplanação, que truncou as litologias do Grupo Alto Paraguai, e 
Cuiabá, bem como os diques de kimberlitos Estes depósitos encer
ram algum recurso em ouro e principalmente diÇJmante. Afloram 
normalmente nas meias encostas, em decorrência do entalha menta 
recente dos cursos de água nas zonas de contatos entre as Forma
ções Bauru-Botucatu e Parecis-Tapirapuã Assim, estes depósi
tos aparecem a' norte da cidade de Poxoréo, nos vales dos rios Po
xoréo e alto Coité, ao longo da superfície rebaixada do Planalto dos 
Alcantilados. Estes recursos minerais também são encontrados nas 
planícies fluviais destes rios. Fato semelhante se repete a noroeste 
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da Chapada dos Guimarães, ao longo do Planalto do Casca, nos va
les dos rios Quilombo, Água Fria, Roncador e da Casca. No Planalto 
de Tapirapuã, posicionado entre a Depressão do Alto Paraguai e a 
Chapada dos Parecis, principalmente no alto vale do rio Santana, 
esses conglomerados também são encontrados no contato entre o 
Grupo Parecis e a Formação Tapirapuã com as mesmas possibilida
des econômicas 

Nas partes mais elevadas e planas (Ep) das Chapadas dos Pare
eis e Guimarães, onde o mapeamento da geologia de'nominou de 
TQdl (Terciário-Quaternário detrítico-laterítico). ocorrem as banca
das concrecionárias muito ferruginizadas e espessas que permitem 
um bom aproveitamento do ferro Estas ocorrências supergênicas 
são mais comumente encontradas e oferecem maior facilidade de 
exploração nas pequenas escarpas que delimitam os anfiteatros 
erosivos. Estes anfiteatros já foram amplamente referenciados nos 
capítulos das Unidades Geomorfológicas e da Evolução do Relevo 
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A - Chapada dos Gt.nmarães O telcvo aplan3do que caracteriza o 1opo da (':haoatla t:Ot)Sttlwuma formD he.cladn Jesula._Ju tn 
de lase erosiva pretéri to Folho SD 2 1-Z-D Abril/60 

B Restduat em forma de .. mesa·· Relevo encon11ado no Planarto dos Alcanlilados, a sul da cidade de Poxorêo Fnlha 
SD 2 1-Z-D Abril/80 

ESTAM PA 2 1 
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ESTAMPA211 

A - Provrncia Serrana A linha do crista corrcsponde â parte central de uma anticlinal interiormente erodida Folha 
SD 21 -Y·D Março/78 

u - Passagem epigénica do ribeirão Agua Fina Nesse ttecho, o rio seciona a aba da sinclinal alçada do Morro Selado Folha 
50 2 1 ·Z·A Março/7 8 
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A - Chapada dos Paroeis com solos argllo·arenosos Esses solos s3o t~prnveitados oara a agricultura, jã que os concu,çóe:. 
ferrug~nosas fTOdll se encontram em subsupcrflcrc Folha SO 21·Y B Setembro(79 

8 - Chapada dos Parocis com solos arenosos Constitui é roa de topOgraf•a plana, com terreno de natureza rnuho pobre, ondo 
se desenvolve a vegelação de Savana ParquG Folha SD 21 Y ·B Setembr0/79 

ESTAMPA 2111 

GEOMORFOLOGIA/2 51 



ESTAt,1PA 2 1V 

A - Vista parc-tnJ do antncntro nrosivn Otiginada po1 erosão tcmcmtnnto. essa lotma de rclevn ó m;:Jnrld(t po1 b;tneadns con· 
crecionâ<ias Folha SD 2 1 • Y B Sctcmbr0/7 9 

8 - Oepressüo lnterpfanóllicn de Patamulnga Obse rvar no canto usqucrdo parte do nfvot m~is elevado ya dcprAssão Segue· 
se uma ruptura do declive que o une ao nlvcl topográfico mais bai•o Folh3 SO 2 1 ·Z·B Abrll/80 
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A - Deptessão úo Alto Piuagual Trecho de supcrfieie aplanada. no exsremo notte da dep•essão Folha SD 21 Y·B 
Setcmbro/79 

B - Planicies e Pantanais do Mêdioe AltoGuaporê Terrenos ilhados e livre.s de inundações, com presença deconcreçõcs fer· 
ruginosas Fo lha SO 2 1·Y·A Setembro/ 79 

ESTAMPA 2 V 
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ESTAMPA2 VI 

A - Campo do mat3c0es na Depressão do Guaporé Os matacOos granito.gnáissfcos registram a 81uoç3o do uma fase cluná 
tlca mais seca que a atual Folha SD 21 -Y·C Sctombro/79 

8 - Campo de motacôes na bacin do alto Jautu Os matacoes granito gnâisstcos Indicam quo umn f&so cl•mât•ca ma~~ ser.a 
atuou tento no planalto quanto na depressão Fnlhn SD 21 Y C Sotombro/79 
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A - Depressão Cuiabana Parlc da superficíe pediplanada que abriu a depn:!ssão. tendo. ao luncft,. relevos rcstduo•s rl<• P•o 
vlncia Serrana Folha SO 21 · Z·C Setcmbro/79 

9 - Voçoroca no Planallo dos Ptnecís Essas fendõ)S erosivos r-esuH.am da ação pluv;al nas areias fr it'lveis do Grupo p,,rec•s 
Folha SO 21 -Y·O Setembro/79 

ESTAMPA 2:VII 
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ESTAMPA 2 VIII 

A - Cachoalro do Solto no Céu Localizmia no rio Branco. constilut sitio favorável à lnstolaç&o de hldtclév•ca Folh01 
SO 21-Y-0 SetembiD/79 

O - Valo do uo B•anco A presença de bancos transversais no leilo do rio, associado a um gredionte forto, permite sugorir um 
sis tema integrado de usinas de pequeno porte Folha SO 2 1 ·Y·O Setombro/79 
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3 - PEDOLOGIA 
LEVANTAMENTO EXPLORATÓRIO DE SOLOS 

Virlei Álvaro de Oliveira 
Zebino Pacheco do Amaral Filho 
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RESUMO 

Tendo como finalidade a localizacão, delimitacão e classificacão 
das diversas classes de solos, reaÍizou-se o lev~ntamento expl~ra
tório de solos, apresentado num mapa elaborado na escala final 
1:1 000 000 

Utilizaram-se mosaicos semicontrolados de imagens de radar co
mo material básico e os trabalhos de campo foram efetuados princi
palmente percorrendo-se estradas e caminhos existentes 

Foram identificadas e separadas 23 classes de solos, que ocor
rem em níveis significativos, e que foram agrupadas, ou não, de 
acordo com as conveniências do levantamento, para constituir as 
unidades de mapeamento. 

De um modo geral, conclui-se haver predominância de solos 
ocorrendo em relevo favorável à mecanização e com características 
físicas e morfológicas muito boas Porém, quanto às propriedades 
químicas, são pobres, com valores de soma de bases inferiores à 
unidade e com saturação de bases inferiores a 50% O alumínio tro
cável e a saturação com alumínio geralmente são baixos, com valo
res toleráveis pelas plantas A sudoeste, em área significativa, 
encontram-se os solos de maior potencialidade agropecuária, repre
sentados pelo Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Brunizém 
Avermelhado e Terra Roxa Estruturada eutrófica 
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ABSTRACT 

The exploratory soil survey was effected with the aim of locating, 
delimiting and classifying the various soil classes, for presentation 
on a map at a final scale of 1 : 1 000 000 

Semi-controlled mosaics of radar imagery were used as the ba
sic interpretation material and field work was carried out mainly by 
traverses along the existing roads and tracks 

23 soil classes occurring at significant leveis were identified and 
sep.arated and, depending on the survey requirements, these were 
grouped together or left ungrouped to form the mapping units 
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In a general way, it was concluded that there is a predominance 
of soils occurring in relief favourable to mechanization and with 
very good physical and morphological characteristics However, the 
chemical properties are poor with values of less than unity for total 
bases and less than 50% for base saturation Exchangeable alumi
nium saturation is generally low, with tolerable values for plants 
The soils of greatest potential for farming are located in a significant 
area to the southwest, and are represented by Eutrophic Red
Yellow Podzolic Soil, Reddish Prairie Soil and eutrophic Terra Roxa 
Estruturada 



3 .1 - INTRODUÇÃO 

O crescente aumento populacional traz como conseqüências mais 
urgentes a necessidade de se abmem novos núcleos de coloniza. 
ção, incrementar a produção de alimentos e explorar mais os recur· 
sos naturais, porém sempre de maneira ordenada e racional. O co
nhecimento das caracterlsticas da terra é o passo inicial. 

O trabalho ora apresentado objetivou o levantamento a nível ex
ploratório dos diversos tipos de solos que ocorrem na área c orres
pondente â Folha SD.2 1 Cuiabá. compreendendo sua distribuicão 
geográfica. delimitações cartográficas, formas de relevo e o estÚdo 
das caracterlsticas flsicas. qulmicas e morfológicas. Pode-se atra
vés deste mapa. apresentado na escala final 1: 1 .000.000. saber 
onde estão as terras de maiores possibilidades de uso. suas virtudes 
e limitações. servindo de base a planejamentos regionais. 

Nas mesmas condições climáticas, o desenvolvimento das cul
turas e suas produtividades são variáveis em função das caracterís
ticas morfológicas. flsícas e qulmicas dos solos. Solos profundos. 
sem impedimentos flsicos ao desenvolvimento das raizes e mecani
zação, porém com propriedades qulmicas indesejáveis. ou solos fér
teis, constituídos de consideráveis reservas de elementos nutriti
vos. tendo impedimentos flsicos. pela pouca profundidade. presen
ça do lençol freático próximo à superfície, excesso de cascalhos ou 
concreções ferruginosas, horizontes subsuperficiais endurecidos. 
apresentam, quando usados, baixa produtividade. 

Em função disto, o presente trabalho assume importância capi
tal, pois se propõe a fornecer subsídios básicos, que propic iarão, 
aos órgãos governamentais principalmente, maiores facilidades pa
ra separação e/ou seleção de áreas com caracter.ísticas mais ou me
nos favoráveis para os diversos tipos de utilização, principalmente 
para a agricultura. 

Sabendo-se que o solo é de fundamental importância em qual
quer atividade agrlcola. é natural que o conhecimento de sua poten
cialidade seja determinante na escolha dos projetos a serem implan
tados. 

Todavia é importante alertar os usuários que, apesar da boa qua
lidade dos materiais básicos empregados. da grande soma de infor
mações obtidas por ocasiilo dos trabalhos de campo, e este estudo 
em virtude de ser a nível exploratório, onde as unidades de mapea
mento são constituldas de associações de solos. será indevidamen
te utilizado, se usado para a implantação de projetos específicos, os 
quais precisam de estudos a nlveis mais detalhados. 

3 .2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

Situa-se na região Centro-Oeste do Brasil, limitada pelos paralelos 
1 2 ° e 16 ° S e pelos meridianos 54 ° e 60 • WGr .. compreendendo 
pequena porção do Território Federal de Rondônia e grande parte do 
Estado de Mato Grosso, perfazendo um total de 286.7 70 km 2 de 
superflcie. 

Abrange parte das bacias Amazónica e do Prata e apresenta co
mo principal núcleo populacional a cidade de Cuiabá. 

O maior lndice demográfico se verifica na parte sul da área. prin
cipalmente nas proximidades de Cuiabá e ao longo da rodovia que li
ga Cuiab6 ao Sul do Pais IBR·364), no entanto, na parte norte princi
palmente, na região do Planalto dos Parecis, é considerável a quan 
tidade de colonos imigrantes que chegam constantemente. oriun
dos principalmente do Sul do Pais. em busca de terras. 

Sob o ponto de vista econOmico, as atividades agropecuárias 
merecem destaque, pois se constituem na base da economia regio
nal, ao lado de outras de menor Importância como extrativismo ve
getal, garimpos de ouro e diamante, além da pesca, visto que os rios 
da região são altamente piscosos. principalmente os pertinentes â 
bacia do rio Paraguai. 

A diversificação das feições geomOrficas. dos t1pos de vegeta
ção e das litologias é em grande parte responsável pela grande va
riação dos solos verificada nesta érea. 

Todas as classes de relevo foram constatadas. como se pode 
verificar na descrição da legenda de solos. No entanto. apesar desta 
diversificação, a grande maioria dos solos se encontra em relevo 
que permite a mecanização. 

Como é sabido, o tipo de relevo que se caracteriza por apresen
tar declives fortes, ou muito fortes. se constitui num fator extrema-

mente limitante à mecanização e conseqüentemente ao uso racio
nal do prOprio solo. 

Em função da altimetria relat•va e forma de relevo, principalmen
te. a área foi dividida em 8 unidades geomorfológicas (vide 2 -
Geomorfologia) que serão consideradas a seguir individualmente. 

Constitu indo-se na mais extensa e contínua das unidades geo
morfoiOgicas, tem-se o Planalto dos Parecis. que abrange toda a 
parte centro-norte da área. 

Para facilidade de estudo foi dividido em duas subunidades, de
nominadas Chapada dos Parecis e Planalto Dissecado dos Parecis. 
sendo a primeira uma superfície topograf icamente ressaltada em re
lação à segunda . 

A Chapada dos Parecis compõe a subunidade mais elevada e es-
. tá situada aproximadamente entre os paralelos 1 2 ° 30' e 1 4 o 30'S 
e os meridianos 57 ° 00' e 59 ° 30'WGr. (Fig. 3. 1 I. Com altimetria 
da ordem de 600 a 750 m, constitui-se de litologias sedimentares 
predominantemente do Terciário-Quaternário - Cobertura Detrito
lateritica e nas partes mais rebaixadas dos arenitos do Grupo 
Parecis Formação Utiariti Apresenta uma topografia suave, com 
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relevo plano e suave ondulado, onde silo originados os Latossolos 
Vermelho-Escuros (Est. 3. VIl 8 ). associados de acordo com o posi
cionamento topogrttfico às Areias Ouartzosas. 

Nas ttreas mais elevadas dos interflúvios aplanados e conserva
dos ocorre dominantemente o Latossolo Vermelho-Escuro distrOfi
co textura argilosa, enquanto nas áreas mais baixas, menos conser
vadas. constata-se a ocorrência das Areias Ouartzosas (Fig. 3 .21. 
ambos os casos cobertos constantemente por vegetação do tipo 
Savana, entretanto no fundo de alguns vales ocorrem matas de ga
leria. 

O Planalto Dissecado dos Parecis constitui-se na subunidade 
mais extensa e expressiva da unidade geomorfoiOgica Planalto dos 
Parecis. ocupando toda a parte setentrional da área. Em função da 
intensidade de dissecação e da diferenciação litológica foram esta
belecidas quatro seções neste planalto. 

A primeira, situada a partir da margem direita do rio Teles Pires, 
ocupa todo o quadrante nordeste da ttrea em estudo e tem altitude 
variando de 400 a 600 m. Este compartimento é constituído por li
tologias sedimentares tanto do Grupo Parecis. Formações Utiariti e 

F1g 3 2- Padrl o de tm,agem das urndades de mapeamento da ChaDada dos Parec1s. F o 
lha$021 -YB 
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Salto das Nuvens, como da Cobertura Detrito-Laterítica -
Terciário-Quaternério. 

Os solos que aí se originam são predominantemente os Latos so
los Vermelho-Amarelos textura argilosa, que se encontram quase 
sempre associados aos Latossolos Vermelho-Escuros textura argilo
sa e média e Areias Ouartzosas. 

É interessante observar que. em toda a região sedimentar do Pla
nalto dos Parecis, esta situação se repete. sendo que a intensidade 
de ocorrência de cada uma destas classes está relacionada ao posi
cionamento topogréfico, ou seja nas regiões mais elevadas de inter
flúvios conservados e aplanados aparecem os Latossolos tanto 
Vermelho-Escuros como Vermelho-Amarelos de textura argilosa e. 
onde as superfícies estão mais rebaixadas. aparecem os Latossolos 
textura média associados às Areias Ouartzosas ou vice-versa. É im
portante também salientar o fato de que os Latossolos Vermelho· 
Escuros estão quase sempre cobertos por vegetação de Savana en
quanto os Latossolos Vermelho-Amarelos estão na sua maior parte 
cobertos por vegetação de Floresta. Os Latossolos que ocorrem 
neste planalto apresentam como principal limitação ao uso agrícola 
a baixa fertilidade natural. enquanto as Areias Ouartzosas além da 
baixa fertilidade natural apresentam elevada saturação com alumi
nio trocável e textura muito arenosa. 

Esta seção apresenta em grande parte, principalmente na região 
da bacia do alto rio Xingu, vegetação de Floresta e em menor escala 
a vegetação tipo Savana . Alguns rios da bacia do alto rio Xingu 
apresentam em seus baixos cursos leitos instalados em vales de 
fundo plano, onde ocorrem solos hidromórficos. principalmente Glei 
Pouco Húmico distrófico. associados a Solos Aluviais, provenientes 
de sedimentos muito recentes do Quaternário - Aluviões Atuais. 

A segunda seção compreende a parte que se estende para oeste 
a partir da margem esquerda do rio Teles Pires. Apresenta altimetria 
que varia de 400 a 650 m e encontra-se também esculpida em sua 
maior parte sobre os arenitos do Grupo Parecis-FormaçOes Utiariti 
e Salto das Nuvens e parte da Cobertura Detrito-Laterltica. 

Os solos que aí se formam silo representados pelos Latossolos 
Vermelho-Amarelos distrOficos. textura média IFig. 3.31 e Areias 
Quartzosas ál icas (Fig. 3 .41, dominantemente, ocorrendo associa
dos ou nllo com Latossolos de textura argilosa, em funçllo principal
mente do maior ou menor desgaste erosivo da superfície do planal
to. As Areias Ouartzosas têm seus domínios mais a oeste desta se
ção e apresentam-se sob cobertura de Savana enquanto os Latos
solos estão mais a leste e apresentam-se cobertos quase sempre 
por Floresta. 

A terceira seção foi denominada Planalto de Tapirapuã, que está 
bem delimitado por escarpas erosivas a norte e estruturais a sul 
e posicionado em cotas de 450 m. AI predomina relevo disseca
do em formas tabulares, moldado em rochas de Formaçllo 
Tapírapull - Cretáceo, e do Grupo Parecis-Formaçllo Salto das 
Nuvens. 

Em função das diferentes litologias. originaram-se solos com ca
racterísticas distintas. Os sedimentos da Formaçllo Salto das Nu
vens originaram solos pobres. teores elevados de alumlnio trocável, 
acentuadamente drenados, de alta lixiviação, representados pelos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos áticos textura média e Areias Ouart
zosas éticas, enquanto sobre as rochas da Formaçllo Tapirapull 
encontram-se solos com ótimas caracterfsticas físicas, porém de 
baixa fertilidade natural, representados dominantemente pelo La
tossolo Roxo distr6fico, que aparece associado a Terra Roxa Estru
turada distrOfica e Terra Rocha Estruturada distrófica latossólica 
(Fig. 3 .51. 

A quarta seção. denominada Planalto do Alto Jauru-Rio Bran
co, localiza-se na extremidade meridional do Planalto dos Parecis. 
Corresponde a uma rampa dissecada elaborada em litologias pré
cambrianas do Complexo Xlngu. Nos tímites com a chapada. a nor
te, tem altimetria em torno de 600 me diminui gradativamente para 
sul, até atingir os 300 m . 

O solo dominante é o PodzOiico Vermelho-Amarelo tanto eutrófi
co quanto distrófico. Os eutróficos estão localizados mais ao norte 
desta seção e se constituem nos solos de maior potencial agrícola 
de toda a área mapeada, associados principalmente aos Brunizém 
Avermelhado e Terra Roxa Estruturada el'Jtrófica sob cobertura ve
getal de Floresta e em relevo passível de mecanização (Fig. 3 .61. 



Fog 3.3- PadrAo de omagom do Latossolo Vermelho Amarelo no Planalto OoS>OCodo dos Porecis Segunda seçlo Folha S0.21 ·V·B. 

Os distrOficos. localizados maos ao sul da seção. apresentam in· 
convenoentes como presença excessiva de cascalhos. baixa fertili· 
dade. e aparecem associados a Solos Li tOhcos sob vegetação de 
Savana 

Outra unidade geomorfoiOgica denomona·se Planalto dos Guima
rães. abrangendo todo o setor sudeste da érea. A presenta caracte· 
ris tocas topogréf1cas e geomórficas muoto dost1ntas. de modo que foo 
posslvel reconhecer três compartomentos indivoduaHzados. tratados 
como subunidades. 

A pnmeira delas. Chapada dos Guimarães. apresenta cotas que 
variam de 600 a 800 m. correspondendo â extensa área de relevos 
aplanados. A sua superf lcie foi moldada principalmente nos sedi
mentos do Terciário-Quaternário - Cobertura DetritO·Laterft ica. 
que originam Latossolos Vermelho-Amarelos e nos arenitos da For
mação Bauru onde se origina!'fl as Are1as Ouanzosas. estando estas 
com ocorrência restrita às panes maos dissecadas desta superfi· 
coe, ambos sob vegetação de Savana (Fog. 3 71. 

Outra subunidade foi denominada Planalto do Casca, com all i
metria que vao desde os 350 até os 600 m (Fog. 3 .8 1. Foi elaborada 
basicamente sobre rochas das Formações Bauru, Botucatu e. maos 
a noroeste, rochas do Grupo Cuiabá. 

A partir das rochas das Formações Botucatu e Bauru formaram
se as Areoas Ouartzosas, ocorrendo pequenas manchas de Latosso
lo V ermelho-Amarelo nas partes mais conservadas. e. nas serra! 
constituldas por relevos residuais que fazem o contato do Planaltc. 
do Casca com a Chapada dos Guimarães formaram-se Solos Con
crec1onários e Solos LitOIIcos. Relacionados às rochas do Grupo 
Cuiabé em relevo bem mais dissecado, predomonando formas agu 
çadas. formaram-se os Podzólicos Vermelho-Amarelos. A vegeta
ção é predomonantemente do topo Savana. 

O l>lanalto dos Alcantilados const ituo a terceira subunidade 
Locahza-se na parte sudeste da Folha SD 21 e se estende para sul. 
penetrando na Folha SE. 21 Corumbá. Com altttudes entre 300 e 
650 m é constituído por litologias das Formações Furnas. Ponta 
Grossa. Bauru e Botucatu. 

As diferenças li tológicas. aquo, on terferem nas condições geo
morfológocas e pedoiOgicas. Assim, nas áreas de relevo de formas 
convexas, relacionados às litologias da Formação Ponta Grossa, pre
dominam os PodzOiicos Vermelho-Amarelos eutrOficos. sob vegeta· 
ção de Floresta Estacionai (Fig. 3.9). enquanto nos relevos tabuli · 
formos predominam as Areias Ouartzosas associadas aos Solos 
Concrecionérios cobertos por Savanas. relacionados às litologias da 
Formação Aquidauana. Nas partes de relevo de formas maiS aguça
das ocorrem os Solos Litólicos. 

A unidade geomorfológica Pianallos Resoduaos do Alto Guaporé 
compreende os conjuntos serranos sttuados a sudoeste do Planalto 
dos Parecos. consti tuídos pelas serras de São Vicente, do Borda. do 
Cágado, Azul, do Caldeirão e Santa Bárbara. 

Para efeito de estudos geomorfoiOgicos. esta unidade foi dividi· 
da em três seções (vide 2 - Geomorfologial. porém, como se apre· 
senta muito homogênea em termos pedoiOgicos. este aspecto não 
será considerado aqui. No geral a al tometria varia desde 300 a 
900m. 

Geologicamente. estão moldados em litologias do Grupo 
Aguapei- FormaçOes Morro Cristalino, Vale da Promissão e Fortuna. 
e os Solos LotOi icos aparecem com grande freqüêncoa, encontrando· 
se também muitos afloramentos rochosos desnudos, formando la· 
jeados. 

Em pontos localizados. existem formas conservadas com super· 
flcies tabulares erosivas. onde se situam as alt itudes máximas e on
de foram constatados Latossolos Vermelho-Amarelos e Podzólicos 
Vermelho-Amarelos (Fig. 3 . 1 OI. A vegetação no topo é graminosa 
e, nos vales, arbustiva, porém não chegando a constttuir mata de 
galena devido a sua peuca expressividade. 

Provincoa Serrana foi a denominação que recebeu uma área de 
relevo dobrado caracterizada por uma sucessão de anticlinais e sil'l
c linais alongadas, posicionadas entre a borda sul da Plataforma do 
Guaparé e a extremidade nOfoeste da bacoa do Paraná. A altimetria 
varia desde 300 a 700 m e geologicamente esta unidade constitui· 
se de um espesso pacote de rochas cambrianas do Grupo Alto 
Paraguai - Formações Diamantino. Sepotuba. Raizama. Araras. Pu· 
ga e Bauxl. 

Os solos que ai ocorrem apresentam estreita relação com as for
mas de re levo, estando nas partes mais aguçadas com declives 
mais fortes os Solos LitOiicos, enquanto nas mais aplanadas com 
menores cotas altimétricas a dominância é dos PodzOiicos 
VermelhO·Amarelos (Fig. 3.1 11. Condicionados. principalmente. 
pela presença dos calcários da Formação Araras, estão os solos eu· 
tróficos. A vegetação nas partes mais elevadas é do t•po Savana. 
enquanto nos trechos rebaixados. principalmente no fundo dos va· 
les. ocorrem formações florestais. 

A Depressão lnterplanáltica de Paranatinga posiciona-se en
tre as cristas alongadas da Provlncia Serrana e os Planaltos dos Pa· 
recis e dos Guimarães. Apresenta htologias da Formaç~o 
Diamantino - Grupo Alto Paraguai e os solos que ar se formam são 
basicamente Cambissolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos IFig. 
3 . 12) , sendo que em locais muito rebaixados constatou-se a pre· 
sença de Laterita Hidromórfica e Podzólíco Vermelho-Amarelo plin
tico que têm menor ocorrência na unidade. A vegetação é dominan
temente do tipo Savana . 

Outra unidade geomorfológica identificada é a Depressão do Rio 
Paraguao. correspondendo à extensa área rebaixada e drenada pelos 
trobutários de alto curso do rio Paraguai. A unidade apresenta dife· 
renças regionais nas fe ições geomórf icas e comporta altimetrias 
distintas. ressaltando dois companimentos de relevo bem individua· 
lizados· Depressão Cuiabana e Depressão do Alto Paraguai. 
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A Depressão Cuiabana compreende uma área rebaixada localiza
da entre o Planalto dos Guimarães e a Província Serrana. A altime
tJia está em torno de 200 m no limite sul e atinge 450 m no alto va
le dos Rios Cuiabá e Manso. 

Os relevos que ai ocorrem foram modelados em Htologias do 
Grupo Cuiabá, que originam no relevo de formas tabulares os Solos 
Concrecionários (Fig. 3. 1 3). nas formas aguçadas a oeste os Solos 
Litólicos concrecionários e a nordeste, na região do vale do rio Man
so, os Cambissolos (Fig. 3 . 14). que ocorrem associados a Solos li
tólicos e Solos Concrecionários. Mais raramente em áreas conser
vadas são encontrados Latossolo Vermelho-Amarelo e Podzólico 
Vermelho-Amarelo. A vegetação é dominantemente Savana. A su· 
deste, onde ocorre relevo aplanado moldado principalmente em se
dimentos quaternários, há ocorrência de solos hidromórficos. princi
palmente a Laterita HidromOrfica. 

A Depressão do Alto Paraguai apresenta altimetria que oscile en
tre 100 e 300 m. Compreende a extensa área drenada pelo alto 
curso do rio Paraguai e seus afluentes. Nesta subunldade obser
varam-se duas fisionomias distintas, que se individualizam mais 
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pelas diferenças litológicas e pela organização das drenagens do 
que pelas formas de relevo. e estão separadas aproximadamente 
pela serra Olho-d'Água . 

A depressão entre esta serra e a Província Serrana é preenchida 
por sedimentos quaternários da Formação Pantanal, onde se insta
laram o rio Paraguai e seus afluentes. Sobre estes sedimentos 
originaram-se principalmente Areias Cuartzosas !Fig. 3 . 15) e Latos
solos Vermelho-Amarelos textura média e secundariamente Podzó
licos Vermelho-Amarelos textura média (Fig. 3 . 5). relacionados às li
tologias da Formação Sepotuba do Grupo Alto Paraguai. próximo às 
escarpas do Planalto de Tapirapuã. Ocorre vegetação tanto do t ipo 
Savana como Floresta Estacionai. 

O outro trecho da depressão está compreendido entre as serras 
Olho-d ' Água e Roncador, Planalto dos Parecis e o lnterfluvio rebai· 
xado Guaporé - Jauru. Apresenta litologias pré-cambrianas do 
Complexo Xingu, que originaram os PodzOiicos Vermelho-Amarelos 
Eutróficos associados a Terra Roxa Estruturada eutróf•ca e Bruni
zém Avermelhado sob vegetação de Floresta (Fig. 3.161. 



f"tg. 3.5 Padrão de 1magem das unidades de mapeamento do Planalto de Tapirapuã e 
Depressão do Rio Paraguai. Folha 50.21 Y·B. 

Outra unidade geomorfológica identificada é a Depressão do 
Guaporé. Acompanha todo o vale do rio Guaporé na direção 
noroeste-sudeste, estendendo-se a sul para a Folha SE.21 Corum
bá. Possui altimetria que varia de 220 a 350m. 

Constitui-se de material inconsolidado - Aluviões Atuais das 
planfcies de inundação do rio Guaporé, sedimentos quaternários da 
Formação Guaporé e litologias pré-cambrianas do Complexo Xingu. 

Os processos erosivos, que elaboraram esta depressão, rebaixa
ram indistintamente diferentes tipos de litologias. Os sedimentos da 
Formação Guaporé originaram um relevo plano com altitude média 
na ordem de 200 m, onde ocorrem os Latossolos Amarelos e Pod
zólicos Vermelho-Amarelos, ambos de textura média, sob cober
tura vegetal de Floresta. A área que compreende litologias pré
cambrianas tem altimetria relativa da ordem de 250 a 300m e os 
solos dominantes são os Podzôlicos Vermelho-Amarelos sob cober
tura vegetal de Floresta. 

As Planícies e Pantanais do Médio e Alto Guaporé constituem 
outra unidade geomorfoiOgica. Forma uma extensa área plana, com 
altitude entre 180 e 220m. constituída de sedimentos quaterná-

rios da Formação Guaporé. Corresponde a expressivas áreas de 
acumulação, freqüentemente sujeitas a inundações, quer fluviais , 
quer pluviais. 

Os solos ai encontrados ·foram classificados como Laterita Hi
dromórtica, Glei Pouco Húmico e Areias Quartzosas HidromOrficas 
(Fig. 3. 171. A vegetação é de Savana Parque. 

A última unidade identificada é representada pelas Planicies e 
Pantanais Mato-Grossenses que constituem outra unidade com ca· 
racterlsticas de área também sujeita a inundações periódicas; situa
se na parte centro-sul da área em estudo, acompanhando as mar
gens do rio Cuiabá. A altimetria varia de 140 a 1 50 me geologica
mente é caracterizada por Aluviões Atuais. O solo predominante 
nesta unidade é o Glei Pouco Húmico sob vegetação de Savana Par
que. 

Com relação ao clima, sabe-se que este constitu i-se num fator 
de grande importância na formação dos solos, entretanto esta área 
apresenta-se relativamente homogênea em termos de variações cli
máticas, o que de certa forma mostra que este fator não foi deter
minante para a ocorrência dos diferentes processos pedogenéticos 
que resultaram na grande variação dos tipos de solos encontrados. 

Bagnouls & Gaussen ( 1963), na sua classificação baseada na 
variação periódica da temperatura e das precipitações durante o 
ano, com base nas médias mensais, denominaram a área de Região 
Xeroquimênica (Tropical), compreendendo duas sub-regiões. 

A primeira é a Termoxeroquimênica Atenuada, com 3 a 4 meses 
secos e temperatura média do mês mais frio maior que 1 5 • C. 
Compreende uma faixa ao norte da área, onde ocorre vegetação de 
Floresta. 

A outra sub-região é a Termoxeroquimênica Média com 5 meses 
secos e temperatura média do mês mais frio maior que 15° C que 
compreende o restante da área. 

Segundo Kõppen. domina na área o clima pertencente ao grupo 
A (Clima Tropical Chuvoso). O tipo climático é dominantemente o 
Aw, caracterizado por ser um clima quente e úmido com duas esta
ções definidas, uma estação chuvosa e uma estação seca que coin
cide com o inverno. Ainda segundo Kõppen ocorre uma faixa ao nor
te da área (Fig. 3.18), onde o t ipo climático é o Am, que apresenta 
um pequeno perfodo de seca e chuvas inferiores a 60 mm no mês 
mais seco. Este tipo nesta área se assemelha ao Aw por possuir 
uma estação seca coincidindo com o inverno. 

De maneira geral o perlodo seco varia de 3 a 5 meses e ocorre 
geralmente entre maio e setembro. As maiores precipitações assim 
como os menores períodos secos foram registrados ao norte da área 
nas bacias dos altos rios Xingu e Juruena, onde há predomínio da 
vegetação de Floresta. As precipitações médias anuais caem de 
2.000 para 1.350 mm. enquanto as temperaturas médias anuais 
se e levam de 2 3 a 2 5 • do norte para o· sul da área. 

Fig. 3.6 - Padtào da imagem de PodlOiico Vermelho·Amarelo no Planalto do Alto 
Jauru Rio Branco. Folha SO. 21· Y O. 
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r.g J 1 Padrão de Imagem d3S unidades c::le m apeamenw da Clt(tpaltd ff<b> Guimarães. 
Folha S0. 2 1 Z O. 

Nos meses de julho e agosto foram registrados os menores índi
ces pluviométricos, enquanto os meses de dezembro, janeiro e fe
vereiro registraram as maiores precipitações. 

Para auxiliar na correlação tentativa dos solos encontrados com 
a c lassificação americana - "Soil Taxonomy" de 1 9 7 5 -
procurou-se definir os regimes de temperatura e umidade dos solos. 

Em função da muito pouca disponibilidade dos dados necessá
rios para a caracterização destes regimes de acordo com a "Soil Ta
xonomy" de 1975, tentativamente a área foi enquadrada nos regi
mes de umidade Áquico, ústico e Údico e nos regimes de tempera
tura Térmico e lso-Hipertérmico. 

Os regimes de umidade Áquico e de temperatura Térmico são 
especificos dos solos de regiões inundáveis, assim como as planl
cles de Inundações ou várzeas dos rios e as Planlcies e Pantanais do 
Médio e Alto Guaporé; e o regime de umidade Údico ocorre em al
guns solos ao norte da área na Bacia Amazônica sob vegetação de 
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F,.q 3 .8 Padrão (f~ 1mao~m tJ,,~ urudádes de mapeam~nto dO Plan~•flO do Casca Folha 
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Floresta, sendo os regimes Ústico e lso-Hipertérmico predominan
tes no restante da área. 

Informações mais detalhadas sobre Geologia, Geomorfologia e 
Vegetação podem ser encontradas nos relatórios das respectivas 
Divisões Técnicas deste Projeto. 

3 .3 - METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

É descrito de m aneira sucin ta o desenvolvimento das atividades de 
campo, muitas vezes di fi cultado pelas precárias c ondições de estra
das ou inexistência de vias de acesso, e das atividades de escritório, 
com pouca disponibilidade de dados pedológicos sobre a ãrea re
lativos aos trabalhos existentes, Beek & Bennema 11966) e 
EMBRAPA - Centro de Pesquisas Pedológicas ( 19751. Destes, 
poucas informações em termos de auxílio nas delimitações das uni
dades morfológicas puderam ser tiradas, em virtude de seus carac
teres muito generalizados. Assim, este trabalho pode ser considera
do tnédito na reg ião e 1ranscorreu em suas etapas de acordo com a 



metodologia adotada em outros relatórios realizados pelo Projeto 
AADAMBRASIL. 

3. 3.1 - Trabalhos de escritório 

Uma revisão bibliográfica, restrita aos poucos trabalhos pedológi
cos existentes sobre esta área. deu inicio a esta etapa. 

Utilizando-se mosaicos semicontrolados de imagens de radar, na 
escala 1 :250.000, obtidos pelo " SISTEMA SLAR" de abertura 
sintética e visada lateral, com apoio de imagens "Landsat", escala 
1.500.000, em preto e branco, realizou-se urna interpretação preli
minar onde foram separadas unidades morfológicas. apoiada nas 
caracteristicas de relevo, sistema de drenagem, vegetação, tonali
dade, textura e estrutura das imagens. 

De posse das informações e correlações feitas no transcorrer 
dos trabalhos de campo, procedeu-se a uma reinterpretação das 
imagens de radar, onde foram feitas as correções ou modificações 
julgadas necessárias. 

Na elaboração da legenda, áreas em que foi impossível o acesso 
foram mapeadas por extrapolação, com padrões interpretativos 
análogos, considerando-se caracterlsticas de geologia, vegetação, 
clima e relevo, principalmente. Com apoio dos resultados das análi
ses efetuadas nas diversas amostragens realizadas assim como das 
descrições de campo, fez-se a classificação dos solos encontrados. 

A legenda de solos é representada por unidades de mapeamen
to, constituídas por uma ou mais classes de solos, no máximo qua
tro. ordenadas quase sempre em função de sua ocorrência quantita· 
tiva ou mais raramente em função de suas características para u tili· 
zação agrícola. As classes de muito pouca expressão não são c ita
das na legenda do mapa embora sejam mencionadas no relatório co
mo inclusões. 

Os delineamentos finais na escala 1.250.000 foram reduzidos 
para a escala 1 : 1 . 000.000 e lançados sobre uma base planimétrica 
blue-Jine. A redação do relatório se constituiu na última fase do tra
balho. 

3 . 3. 2 - Trabalhos de campo 

Considerando-se as informações técnicas existentes, possibilida
des de acesso e grau de complexidade da área. iniciaram-se os tra
balhos de campo. 

Em virtude de alguns locais desta área serem deficientes de es
tradas e caminhos, devido a sua inexistência ou às precárias condi
ções de tráfego que apresentam, estes mesmos locais foram alcan· 
çados com a uti lização de helicópteros e/ou de embarcações flu· 
viais em alguns rios. 

Entretanto, as operações terrestres, percorrendo-se todas ases
tradas e caminhos julgados necessários para a realização dos objeti· 

Ftg. 3.9 Padrão de tmAgom cfP. PodrOiico Vermelho-Amarelo Eutcófico em retevo forre 
ondulado e ondulado no Planalro dos Alcantilados. pfôximo a PoxorP.o Folha 50.21 Z O. 

vos propostos, se constituíram na fase mais importante, em termos 
de obtenção do maior número de informações. 

Nas operações de campo procurou-se fazer observações das vá
rias classes de solos, proporções e formas de relevo de sua ocorrên· 
cia, características ambientais, tipos de utilização, além de vários 
outros fatores, favoráveis ou limitantes à utilização do solo, como 
lençol freático elevado, presença de impedimentos físicos à mecani
zação e/ou desenvolvimento de raízes, impedimentos à drenagem, 
declividade do terreno e susceptibilidade à erosão. Foram também 
feitas constatações e/ou correções dos limites traçados por ocasião 
da interpretação preliminar. 

As observações e amostragens realizadas foram, sempre que 
possível, fei tas em cortes de estrada, sendo em alguns casos utili 

Ftg. 3 . 1 O P(tddh) dtJ uuaqt;>m da sc~rn de Santa Rtubat.tl f! Ot!JUPssi\o c1u Gunp~1rl'· Folh<-t 
S0. 2 1 v C. 
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Fig. 3 1 2 - Pcuhào elo •rnaQtHn das unrdades de rnapt!am enl O <su Ooorcssão 1n :erplaf1i'llt•· 
ca rlfl Pruonaunga Fúlha $0.2 1 Z B. 

zados os Irados tipo "holandês" e de caneco. tipo orchard. Para a 
coleta das amostras, foram abertas trincheiras em determinadas 
circunstâncias. 

Com o fim de auxiliar a caracterizacão e classif icacão das clas
ses de solos, foram coletadas e analisadas 1. 1 70 amostras que cor
respondem a 251 perfis de solos e 1 68 amostras referentes a 82 
pontos para avaliação da ferti lidade. 

Constam ainda neste relatório dados de 1 3 perfis, também uti li
zados para caracterização das classes de solos, amestrados pela 
Empresa Brasileira de Pesauisa Agropecuária iEMBRAPA - Centro 
de Pesquisas Pedológlcas, 1975). 

Os perfis coletados foram descritos, adotando-se as normas e defi
nições constantes na "Soil Taxonomy" de 1975 e da EMBRAPA 
(Reunião Técnica de Levantamento de Solos. 1 979). A determina
ção da cor do solo foi obtida comparando-se com as cores constan
tes na escala de Munsell para solos. 

3 .3 .3 - Análises de laboratório 

As amostras coletadas foram distribuídas para análises quimicas e 
físicas a quatro laboratónos dos seguintes órgãos públicos: Centro 
de Estudo de Solos da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Ouei-
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roz" (CES). Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul 
(SUDESUU, Servico Nacional de Levantamento e Conservacão de 
Solos iSNLCS) e s 'ecretaria de Agricultura do Estado de Goiás, sen
do nest e último feitas somente análises para avaliação da f ertilidade 
do solo. 

Após secagem ao ar. as amostras foram destorroadas e tamiza
das. sendo separadas as frações grosseiras, cascalhos (2·20 mm 
de diâmetro) e calhaus {maiores que 20 mml das fracões com diâ
metro inferior a 2 mm que cons tituem a terra fina secã ao ar (tfsal e 
que foi utilizada para as determinações analít•cas 

3.3.3 .1 - Análises físicas 

Composição granulométrica - Determinada usando-se como agen
te dispersante solução de NaOH 1 Na 6% (SNLCS! e solução alcali
na de hexametafosfato de sódio ICES e SUDESUL). 

As frações areias foram determinadas com peneiras, enquanto a 
argi la total foi feita após a agitação e sedimentação da amostra tra
tada e tamizada, ut ilizando-se no SNLCS o método do hidrômetro 
de Boyoucos, modificado segundo Vettori & Pierantoni (1 968). Os 
laboratórios da SUDESUL e CES utilizaram o método internacional 
da pipeta modificado !Vettori, 1 969). 

A fração sílte foi calculada, subtraindo-se de 1 00 as percenta
gens de argila total e areia. 

Argila dispersa em água (argila natural) -O método é semelhan
te ao de obtenção da argila total, sendo a dispersão feita somente 
com água destilada e agitador de alta rotação. 

Grau de f loculação - Calculado através da fórmula: 100 (argila 
total - argila naturall/argila total. 

Equivalente de umidade - Determinado pelo método clássico da 
centrífuga adotado pelo SNLCS (Vettori, 1 969). 

3.3.3.2 - Análises qufmicas 

Carbono orgânico - Calculado nos laboratóríos do CES e SUDESUL 
pelo método de Walkley & Black ( 1934, apud Black et afii. 1965) e 
no SNLCS pelo método de Tiurin, através da oxidação da matéria 
orgânica com bicromato de potássio 0 ,4 Nem meio ácido e fervura 
branda (Vettori, 1 969). 

Nitrogênio total - Calculado pelo método modificado de Kjel
dahl (Vettori, 1 969 ). 

pH em água e KCI N - Determinados potenciometricamente na 
suspensão solo lfquido de 1 :2,5 e 1: 1 (SNLCS) e 1: 1 ICES e SUDE
SUL). 

P assimilável - Determinado segundo método da Universidade 
Estadual da Carolina do Norte (Vettori , 1 969) - CES e SNLCS. 

Carbonatos - Determinados volumetricamente com auxílio do 
calcímetro de Collins (Dewis & Freitas, 1 9 701 - SUDESUL. 



Equivalente de CaC03 - Determinado pelo processo gasométri
co por comparação de volume de co2 produzido pelo tratamento 
da amostra com HCI 1 : 1, com o volume de C02 obtido pelo trata
mento de padrão de CaC03 com o mesmo ácido (SNLCSI. 

Cálcio e magnésio trocáveis - Foram extraidos do complexo 
sortivo do solo com a solução de NH40Ac a pH 7 ,O !Biack et ali/', 
1965) - SUDESUL - e com KCI Na pH 7,0 IVe twri. 1969) -
SNLCS. CES e SUDESUL - sendo titulados por complexometria 
com EDTA, 0 ,0125 m. 

Sódio e Potássio trocáveis - Extraldos com HCI 0,05 N (Vetto
ri, 1969) - SNLCS, CES, SUDESUL- e com NH4 0AC a pH 7,0 
(Biack et alii, 1965) - SUDESUL- sendo a determinação dos cá
tions extraídos feita por fotometria de chama. 

Soma de bases trocáveis !S) - Calculada pela soma dos cátions 
rrocáveis !S = C a+ 2 + Mg + 2 + K + + Na+) dosados após ex
tração com NH4 0Ac Na pH 7,0 (S1 1 - SUDESUL - e pela soma 
dos cátions trocáveis dosados após extração com KCI N e HCI 0 , 5N 
1521 - CES. SUDESUL e SNLCS. 

Fig. 3 . 13 Padrão de irni1g.em das ur,idadesde mapeamento da Oepre$si\o Cuhthana. Fo
lha SÓ.21 ·Z·C. 

A c1dez trocável (H+ + AI + 3) - I\ o SNLCS é extra ida com ace
tato de cálcio N a pH 7 .0. sendo a a: idez resultante titulada com 
NaOH 0.0606 N. usando a fenolftaleina como indicador e no CES a 
titulação é feita c om NaOH 0 .1 N (Vetton, 1969). Na SUDESUL é 
calculada apos extração com BaCI2 trietanolamina, tamponado a 
pH 8.0. sendo a titulação fe1ta com ácido cloridnco (Biack et alu, 
1965). E também calculada a pH 7,0 , através da diferença entre a 
capacidade de troca de cátlons !Tl ) e soma de bases trocáveis 
IS1 ). 

Alumínio trocável - Extraldo com solução de KCI N e determina
do pela titulação da acidez com NaOH, 0 ,025 N, usando-se azul de 
bromotimol como indicador - SNLCS Calculado após extração 
com HCI e dosagem com NaOH O. 1 N IBiack et alíí. 1965 e Vettorl, 
1 969) - SUDESUL e CES. 

Hidrogênio Lrocável - Calculado por subtração; ac•dez lrocàvel 
aluminio trocável 

F•g . 3 14 - Padd}..o dt! ul'lag~fr'l de Can"lblssoJos e SOIVs LHt:.ihcos na Depressão Cuhthcma. 
reg tâQ deo Nnva Bras1fând1a :-olha 50 .21 Z~B~ 

flg. 3 . 15 Padrão de Imagem de Areias Ouanzosas na Depressão ao Afro A•o Paroiigual~ 
Folha S0.2 1 Y·D 
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Capacidade de troca de cá tions (T) - Calculada pela soma dos 
câ tions trocáveis (S2) com a acidez total obtida com extração por 
CaOAc - CES . No SNLCS é obtida através da adição do valor S (so
ma de bases trocáveis} f H + + AI + 3 trocáveis. Na SUDESUL é 
calculada pela dosagem da amOnla retida, após a extração das ba· 
ses trocáveis com NH4 OAc N a pH 7 ,O IT2 I e também pela soma 
dos cátions trocávers (S 1) com a acidez rrocavel Obtida da extração 
com BaCI2 trietanolamina a pH 8,0 e titulação com ácido clorídrico 
IT1 1. É expresso em mE/ 1 00 g de tfsa. 

Saturação com alumfnio trocável- E expressa em percentagem 
e calculada pela fOrmula: 1 OO.AI + 3/ (AI + 3 • 52) - SNLCS, CES 
e SUDESUL. Na SUDESUL é também c alc ulada pela soma dos cá
uons (S1) dosados após extração com NH40Ac Na pH 7.0. 

Saturação de bases trocáveis (V) - Expressa a participação per
centual de Sem T, sendo calculada pela fOrmula: V% = 1 OO.SfT. 
Nos resultados anallt icos d'l SUDESUL. as determinações de V a pH 
7 ,O e pH 8 .0 foram feitas utilizando-se a soma de bases trocáveis 
(valor S1 I obt ida com solução de NH40Ac como extrator. 

Percentagem de saturação com sódio - Representa a p articipa
ção do sódio no valor T. sendo dado pela fOrmula 1 OO.Na+ fT. 

M atéria orgânica - Obtida a partir do teor de c arbono orgânico, 
aplicando-se o fator 1,72 4.- MO 1%1 =C. orgãn1c0 1%1 x 1,724. 

Óxido de ferro livre - Conforme o método de Deb, 1 949, redu
zindo o ferro com ditionito de sódio (Jackson, 1 958) - CES. 

Análise do complexo de laterização do solo - Determinado c on
forme método de Venor~ (1969) - SUDESUL e SNLCS. 

Relação Ki e Kr - Calculados sob forma molecular, empre· 
gando-se as fórmulas: Ki = 1 . 7 >< Si02 (%)/AI20 3 1%1: Kr = 1.7 x 
Si02tA1 20 3 1%1 + O, 7375 x Fe20 3 (%). 

Relação molecular AI20 3/Fe20 3 - Obtida através da expressão: 
AI2 0 3/ Fe20 3 x 1,57. 

3.3.3.3 - Análises mineralógicas (SNLCS) 

Possibilitaram a identificação e determinação quantitativa dos com
ponentes mineralógicos das areias e frações mais grosseiras doso· 
lo. 

As espécies minerais têm sua identificação quantitativa fe ita por 
métodos óticos (Wínchell & Winchell, 1959) e por microtestes qui· 
mrcos !Parfenoff; Pomeror ; Tourenq, 19701 - SNLCS. A determi· 
nação quantitativa é feita voiumetricamente mediante exame do 
material sob lupa binocular para averiguação das percentagens. 

3.3.3.4 - Análises para avaliação da fertilidade dos solos 

Estas análises foram efetuadas de acordo com a metodologia da 
Universidade Estadual da Carolina do Norte adaptada por Vettori 
( 1969). sendo o pH determinado em água na proporção de 1 :2 ,5 . 
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fonte : ATLAS CLIMA TO LÓGICO DO BRASIL 

Fig, 3 .18 - Tioos de clrma segundo Kõppon 



Na avaliação da fertilidade dos solos consideraram-se os seguin-
tes níveis dos elementos: 

Fósforo - P (ppm) - <1 O, baixo; 11 a 30, médio; >30, alto. 
Alumínio - AI (mE/1 00 cc) - <0,3, baixo; >0,3, alto 
Cálcio mais magnésio - C a+ 2 + Mg + 2(mE/1 00 cc) - <0,2, 

baixo; 2,1 a 1 O, médio; >1 O, alto 
Potássio- K + (ppm) - < 45, baixo; 46 a 150, médio;> 150, 

alto 

3 4- SOLOS 

Serão comentadas aqui as principais características das classes de 
solos, constatadas em níveis significativos, e que constituem unida
des de mapeamento. Aspectos de vegetação, relevo, material de 
origem, possibilidades de uso agrícola (características favoráveis e 
limitantes), áreas e percentuais de ocorrência, distribuição e locali
zacão de cada uma dentro da área estudada serão considerados 

·As classes de solos, com perfis coletados, têm logo após a sua 
caracterização as descrições morfológicas e resultados analíticos 
de um ou mais perfis 

3.4 1 - Critérios adotados para separação das classes de solos 

Em função da ocorrência de extensas áreas, em que os solos apre
sentam em sua constituição concreções ferruginosas, em quantida
des variáveis, e sendo sua distribuição no perfil muito irregular, ora 
ocorrendo em todo perfil, ora somente nas camadas inferiores ou 
somente nas superiores, e considerando-se a importância em ter
mos de utilização agrícola, do conhecimento do local de concentra
ção das mesmas nos perfis, adotaram-se os seguintes critérios: 

Concrecionário - Termo utilizado para caracterizar solos que 
apresentam de 1 5 a 50% de concreções ferruginosas, ocorrendo 
próximo ou desde a superfície, estendendo-se a mais de 50 em de 
profundidade ou em todo o solum. 

Epiconcrecionário - Termo empregado quando o(s) horizonte(s) 
concrecionário(s) ocorre(m) desde a superfície ou próximo a ela, 
atingindo espessura inferior a 50 em 

Endoconcrecionário - Termo empregado quando o(s) hori
zonte(s) concrecionário(s) ocorre(m) a profundidade superior a 50 
em 

Na redação dos textos foram empregados alguns termos que 
têm sua conceituação a seguir: 

Gradiente textural - É o aumento do teor de argila dos horizon
tes A para o horizonte B em determinada profundidade 

Empregou-se o critério fase pedregosa para a classe Terra Roxa 
Estruturada, na unidade de mapeamento Re3, para evidenciar a 
ocorrência de matacões (diâmetrÇJ 20-100 em) no perfil, principal
mente na parte superficial, onde funciona como impeditivo ao uso 
de implementas agrícolas. 

Para a caracterização e separação dos diversos tipos de Latosso
los, consideraram-se os teores de Fe20 3 e relação molecular 
AI203/Fe203, conforme os critérios estabelecidos por Bennema & 
Camargo (1964, apud Souza, 1979) 

Os demais critérios e normas utilizados estão relacionados a se
guir e suas conceituações são as mesmas adotadas pelo Serviço 
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos - EMBRAPA: 
argila de atividade alta e baixa, álico, distrófico, eutrófico, solódico, 
raso, pouco profundo, profundo, muito profundo, mudanca textura! 
abrupta (caráter abrúptico), relação textura!, gilgai, cero~idade, su
perfícies de fricção (slickensides), grupamentos de classes de tex
tura, drenagem, reação do solo, tipos de horizonte A, B textura!, B 
latossólico, B incipiente, horizonte plfntico horizonte glei, classes 
de erosão, poros. 

3 4 2 - Descrição das classes de solos 

Neste capítulo serão descritas as características principais das clas
ses de solos, que ocorrem nesta área em níveis representativos 

As características mencionadas são na maioria das vezes espec 
cíficas dos solos da área em estudo Além destas características 
sempre que julgado oportuno são comentados alguns aspectos d~ 
cada classe de solos considerados importantes sob o ponto de vista 
de utilização agropastoril 

As condições tanto favoráveis como limitantes, impostas pelo 
clima, não serão comentadas em virtude principalmente da pequena 
ou nenhuma variação apresentada pelo mesmo, e conseqüente
mente a sua influência terá intensidade semelhante para todas as 
classes de solos. 

As citações sobre geologia, geomorfologia e/ou vegetação en
contradas nas descricões das classes de solos se referem aos ma
pas e/ou textos elabo~ados 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 ca
ráter dominante. 

As descrições morfológicas assim como os resultados analíticos 
de alguns perfis representativos das classes de solos são citados lo
go após as descrições das respectivas classes, estando os resulta
dos analíticos dos demais perfis amostrados constituindo a Tabela 
3.1. 

Em função das diferentes metodologias de análises para deter
minação da acidez trocável, que resulta na obtenção de diferentes 
valores de CTC, empregou-se a correlação estabelecida por Benne
ma ( 1966) para a identificação tentativa das unidades pedogenéti
cas pela classificação americana "Soil Taxonomy" de 1975 

3.4.2 1 - Latossolo Amarelo álico 

Os solos desta classe são caracterizados pelo avançado estágio de 
intemperização, evidendiado além de outros fatores pela predomi
nância de argilas do tipo 1 :1 e sesquióxidos na composição da fra
cão coloidal. 
· Compreende solos profundos e muito profundos, bem drenados, 
bastante porosos, com textura média, baixa relação textura! e pou
ca diferenciação entre os horizontes, além de não apresentar cerosi
dade revestindo os elementos estruturais. 

Possuem sequência de horizontes A, B, C, tendo um horizonte A 
moderado sobrejacente a um horizonte B latossólico. Estão relacio
nados a sedimentos recentes do período quaternário e ocorrem a 
sudoeste da área na Depressão do Guaporé (Fig 3.17). nas proxi
midades da cidade Mato Grosso, estendendo-se para norte, contor
nando os limites oeste e norte da serra de São Vicente e abrangendo 
quase toda a bacia do alto rio Galera. Encontram-se associados a 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, Areias 
Quartzosas álicas e Laterita Hidromórfica álica textura média, sem
pre em relevo plano. 

Apresentam cores amareladas no matiz 1 OYR e de um modo ge
ral têm características físicas muito boas para a utilização agrícola 

As propriedades químicas constituem as limitações básicas para 
esta classe de solos, pois são praticamente desprovidos de nutrien
tes minerais, além de apresentarem elevados teores de saturação 
com alumínio, o que lhes confere o caráter álico. A utilização agríco
la dos mesmos inevitavelmente implicará na aplicação das práticas 
de adubação e calagem, tendo esta última a finalidade de minimizar 
os efeitos tóxicos do alumínio para os vegetais. 

Corrigidos ou minimizados os fatores limitantes básicos, a utili
zação agrícola destes solos pode apresentar bons resultados. La
vouras de arroz, milho, soja, feijão e pastagens de um modo geral 
apresentam boas perspectivas, desde que sejam utilizadas varieda
des climaticamente adaptadas e que as técnicas de manejo ineren
tes a cada uma sejam executadas a contento. 

Ocupam uma área de aproximadamente 2.876,5 km2, o que 
corresponde a 1% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" de 197 5, os 
rerfis amestrados correspondem ao grande grupo Haplustox 

PERFIL N " 135 

Descrição geral: 

Data - 27/8/77 

Classificação - Latossolo Amarelo ético A moderado textura média relevo plano Haplus
tox 

Unidade de mapeamento - LAa2 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- A 6,5 km da localidade denominada Ma
to Grosso Vila Bela, MT 15"01'5 e 59"54'WGr Folha SD 21-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com O a 2% de declive e 
sob cobertura de floresta 

Altitude - 220 m 
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Utologia - Sedimentos- ar-enosos, silticos e argilosos. lnconaolidados. 

FO<maçJo geoiOgíca - Formeç&o Guapor6. 

Perlodo - Ouarernérlo. 

Meteual orlg_méuo - Produto de meteorizaçAo de sedimentos . 

Relevo local - Pla~o. 

Relevo regional - Suave o"dulado. 

Erosto - Ligeira. 

Drer\llgem - Bem dren.tdo 

Vegetação prlmana Floresta a~rta com palmeiras. 

Uso atual - Nenhum 

Ooscriçlo morfoiOgica: 

AI 0-10 em, bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4); franco-arenoso; grOos sim 
pies; so1to, soho, nlo pl~stlco e não pegajo5o: transiçlo plana e clõ~ra, 

A3 10-40 em, brUr\O amarelado 110YR 5/61: franco-argólo-&<enoso; fraca multo 
pequena granular; mac1o. murto friâvel, lil)elramente plêsdco e nAo pegijOSO; 
transição p larwt • gradual. 

81 40-80 em, bruno-amarelado (10YR 5 f81: franco-a~renoso: fraca muoto 
pequena blocos aubangufaris e gr•nuler: mecio, mu•to friâveJ. llgeire~nte 
plbtK:o e n~o pegoioso: transição plana e dilua.. 

82 1 80-1 20 em, emarelo-brunado ( 1 OYR 6/81: frarn:o-arg;lo-a.renoso; troca pe. 
quenil blocos aubangulines: macio. muito frl,vel. ligeiramente plilstico e nlo 
pegajoso; 1ransiçAo ptana e dltusa~ 

822 120-160 em, amarelo bnunado i10YR 6/8); lranco-argilo-arenoso; [raca pt
quena bloco1 cubangulares; macio, muito frl*vel, Jjae-Jramente pl.ê&tieo • nlo 
pegajoso. 

Anlhses f'isicas e química • Lab.: CES I I .579- I .6831 

H001onte Comp. granutométroca l!fsat 'lo 

A reta Are•a Arei o 
Arêoll 

mu110 Alef8 média fina muito Are-a Sllte Argola 
Slmb. PYof 

y•OS.$.1) ~10$$3 0,5 0.26 f•no 2·0.05 0,05 <0.002 em 2-1 1-0.6 o;25 0,10 0,10 mm 0 ·,002 mm 
mm mn1 mm mm 0.05 mm 

mm 

AI 0-10 0,4 1.4 17,5 42,7 16,1 78,1 10 ,1 11 .8 
A3 -40 0,7 1,4 15, 1 4-1.2 17.0 75,4 4,4 20.2 
111 -80 0.4 1, 1 13.6 31.1 20.6 66.8 5.8 27.4 
821 -120 0,7 1,4 13,9 38.2 9.0 63,2 7,8 29.0 
822 · 160 0.9 1,4 13,4 38.2 15.6 69,5 4,5 26.0 

Grau t>H Oxido 
de de 

Aro•la fio- S~lo c MO ferro P04 3 Ac. total 
nâtUial cuia- A'lJ!13 % 'K, I·~ mE/100g !CaO Acl 

'lb li2o I< CIN mE/100g c'ào Fe2o 3 
'lt. ._ 

4,8 59 0,86 5,5 5,0 2.8 4,83 0,8 0,06 4,08 
10.2 50 0 .22 4,4 3,9 0.7 1,21 1.1 0.02 3.28 
11 . 7 57 0,21 4,0 3,8 0,5 0.88 1,4 0,01 3,68 

1,8 94 0 ,27 4,1 3,9 0,3 0,52 1,4 0.01 3,24 
1,6 94 0.17 4, 1 4.0 0,2 0,34 1,5 0,01 2.80 

v 100AI 1 3 

Ca 1 ~ CTC 
'lb Al'3•s 

3,93 1,77 0,33 0, 11 5.14 0, 14 0,20 10,22 60 3 
0.60 0.74 0.08 0.02 1.42 0, 16 0,45 4,70 30 24 
0,30 0,27 0,07 0,02 0.66 0.21 1.00 4,34 15 60 
0.30 0,16 0.05 0,01 0,52 0,21 0.80 3,76 14 61 
0,2.7 0,11 0.05 0.02 0,45 0,23 0 ,57 3,25 14 56 

3.4.2.2 - Latossolo Vermelho-Escuro élico e distr6fico 

Silo solos minerais, não hidromOrficos, caracterizados por apresen
tarem horizonte B latossolico, com teores de Fe203 entre 9 e 1 8% 
para textura argilosa e re lação AI203/Fe203 inferior a 3, 1 4 para 
textura média. 

São desenvolvidos a partir de sedimentos do Terc lério
Quaternério e do Grupo Parecis-FormaçOes Utiariti e Salto das Nu
vens. 

Exceto os teores de Fe203 e coloraçOes, onde p redominante
mente ocorrem nos matizes 2 . 5YR e 1 OR, raramente tendo matiz 
5YR, apresentam-se multo semelhantes em caracteristicas flsicas, 
qufmicas. morfológicas e viabilidade de uso agropecuério aos Latos
solos Vermelho-Amarelos de materiais originários similares, poste
riormente descritos. 
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Ocorrem em praticamente toda a região sedimentar dos Planaltos 
dos Parecis e dos Guimarães, tanto com textura média como argilo
sa em relevo plano IEst. 3 .VII Bl. ora como dominantes e ora como 
subdominantes nas unidades de mapeamento, sendo a sua principal 
ocorrência constatada na região Centro-Oeste do Parecis (Figs. 
3.1, 3.2 e 3 . 19). na subunidade denomi nada Chapada dos Parecis, 
ocupando uma ãrea de aproximadamente 36.607,6 km2, que cor
responde a 12.75% da área total. 

Na classificação tentativa dos solos pela " Soil Taxonomy" de 
1975. os perfis amestrados correspondem aos grandes grupos 
Acrustox e Haplustox . 

Fig . 3.1 9 Padrlo de ímr.gcm cte latossolo Vermelhu· Esc:uro e AtQIAS Ouortzosas r10 Pla· 
n..lto dos Parec•s. Folha S0.21·V-8. 

PERFIL N • 80 

Oescriçao ger&l: 

Oa)a - 23/8177 

l;:lasslficaçio Ltttonolo Vermelho-Escuro állco A moderado textura m•dío relevo suave 
ondulado. Haplus rox . 

Unidade da mapeamento - AOa 1 3. 

LDC8lização. municlpio, estado e COO<denadas - A 14- km do Posto do Jecy, na estrada 
Porto Espirldllo- BR 364. em drrecllo a Porto EspirldiJo. Pontes e Lacerd•. MT. 14 • « " S 
e 59 °0 1'WGr, Falhe $0.21 -Y-A.· 

Sltuaçlo, declive e co~rtura vegetal sobre o perf[l - Terço superior de encosta com O a 
5% de declive e sob cobertura de savana. 

Altitude - 700 m. 

Urologia - Arenitos ortoquartzitlcos às vezes faldop6tlcoo. 

Fo<maçio gooiC)glca - Formaçlo Utlaritl. Grupo Parecio. 

PeríOdo - Crat&ceo. 

Moteóal O<lgln&rio - Sedimentos com posaiv111 lnllutrn:la de material rauabalhado. 

f{elevo local - Suove ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado com pendentes longas e plano. 

Eroslo - ligeiro. 

Drenagem - Acentuadamente a fortemente drenodo. 

Vegetaçio primaria - Savana arbórea aberta. 

Uoo atual - Pastagem natural. 

Dascriçlo morfoiC)glca: 

A 1 O-I O em. bruno-avermelhrodo·escuro (5 YR 3/41; tranco-arenoso: grios 
simpl"": macio, muito friivol, llgolramento pltstico e &geiramente pegaj<>
so: tranaiç.lo planB e gradual. 

A3 10·30 em, vermalh<>-emaretado [SYR 4/61; franco-arenoso: moderada 
multo pequena granular e grlos almptes: macio, muito lrl6val, llgolromonte 
p"otlco e nao pegajoso; translçlo plana e gradual. 

e l 

82 

30-65 em. varmelho·amareledo 15YR 4/BI; franco-argllo-arenooo: forte ul
trapequena granular; macio, frl6vel, ligeiramente pl4stloo a ligeiramente 
!>•oajoso: transiçlo F>lane e dlfuu. 

65-1 1 O em+, bruno-avermelhado 12.5YFI 4/41; franco-arenoso; forte ui· 
trepequena granular; macio, tr!avol, hgeiramente plbtico a ilgolromaroto 
pegoJoso. 



Anélises ffsices e qulmicas Lab.: CES 11 722-1.7261 

Horizonte 

Slmb 

A1 
A3 
81 
82 

Argila 
natural 

% 

7,3 
8,1 
9,0 

10,0 

Pro f 
em 

0-10 
-30 
-65 
-110+ 

Grau 
de 
fio-

cuia-
ção 
% 

59 
51 
57 
45 

Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

o 
o 
o 
o 

Silte --
Argila 

0,35 
0,47 
0,16 
0,09 

Areia 
grossa 
1-0,5 
mm 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

H20 

4,0 
4,4 
4.4 
4.4 

Areia 
média 
0,5· 
0,25 
mm 

pH 

13,7 
15,1 
16,8 
22,5 

KCIN 

3,8 
4,0 
4,1 
4,1 

Areia 
fina 

0,25-
0,10 
mm 

51,5 
49,8 
48,0 
50,5 

c 
% 

1,3 
0,7 
0,6 
0,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Areia 
muito 
fina 

0,10-
0,05 
mm 

10 8 
10,5 
10,8 

7,1 

MO 
% 

Areia 
2-0,05 

mm 

76,1 
75,5 
75,7 
80,2 

Oxido 
de 

ferro 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

6,2 
7,8 
3.4 
1,7 

P043 

livre mE/100g 

Fe203 

2,24 
1,21 
1,03 
0,86 

% 

1,9 
1,7 
2,1 
1,8 

0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

v 

ca+2 I Mg+21 K+ I Na+ I s I H+ I Ar+3 I CTC 
% 

O, 17 0,53 
0,12 0,02 
0,12 0,02 
o 12 0,02 

PERFIL N o 50 

Descrição geral: 

Data - 9/3/7 8 

0,05 0,01 0,76 
0,03 0,03 0,20 
0,02 0,02 0,18 
0,01 0,01 0,16 

0,35 1,05 4,22 18 
0,22 0,61 2,32 9 
0,27 0,33 1,80 10 
0,21 0.48 2,06 8 

Argila 
<0,002 

mm 

17,7 
16,7 
20,9 
18,1 

Ac total 
ICaO Ael 
mE/100g 

3,46 
2,12 
1,62 
1,90 

100AI+3 

~ 

58 
75 
65 
75 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura muito argilosa 
relevo plano Acrustox 

Unidade de mapeamento - LEd3 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Diamantino, MT 13 o 41'S e 
57°53'WGr Folha SD 21-V-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Centro de platô com declive menor 
que i% e sob cobertura de savana 

Altitude - 5 70 m 

Utologia - Arei"as inconsolidadas, argilas, concreções limonfticas, produtos da alteração 
de rochas subjacentes 

Formação geológica - Cobertura Detrito-Laterftica 

Perfodo - Terciário-Quaternário 

Material originário - Sedimentos argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

B21 

B22 

823 

0-20 em, vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/3); argila; fraca a moderada pe
quena granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

20-40 em, vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/4); muito argiloso; moderada pe
quena granular; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa 

40-80 em, vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/4); muito argiloso; torte ultrape
quena granular; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa 

80-1 20 em, vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/4); muito argiloso; forte ultra
pequena granular; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difu
sa 

120-150 em, vermelho-acinzentado ( 1 OR 4/4); muito argiloso; forte ultra 
pequena granular; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difu
sa 

150-160 em, vermelho-acinzentado (10R 4/4); muito argiloso; forte ultra
pequena granular; friável, muito plàstico e muito pegajoso 

Análises físicas e qufmicas Lab : SUDESUL 107 067-07 0721 

Horizonte Granulometria 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Calh Case muito média 

Simb 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5 0.25! 0.2 I 0,2-
em em em 2 1 1-0,512-0,2 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 0,4 1,1 13,8 8.4 14,9 17.2 14,9 
A3 -40 o o 0,3 0,8 7,7 5,0 8,3 12,1 9,7 
81 -80 o o 0,2 0,6 6.4 3,8 7,7 9,5 7,7 
821 -120 o o 0,3 1,1 6.2 3,7 6,3 11,2 7,9 
822 -150 o o 0,2 0,7 5,8 3,3 6,5 9,7 6,9 
B23 -160 o o 0,2 0,8 5,6 3,4 6,4 10,3 7,9 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Silte Grau Silte 

muito 
Argila de 10,05 

fina 0,05-, 0,02 
Argila nat floc 0,0021 

<0,002 % -- Si0 2 AI2D3 Fe2o3 0.1-0,05 0,002 0,002 % Argila mm 
mm mm mm 

3,9 21,1 18,8 13,28 8,93 
3,0 14,5 12,1 16,44 9,14 
1,8 11,6 9,8 17,77 9,97 
2,7 12.6 9,3 17,83 9,99 
2,0 11.3 8,5 17,94 10,53 
2,7 9,8 7,4 17,93 8,82 

Ki CIN 

1,38 1,02 2,85 o 4,6 4,2 2.4 O, 13 4,13 18 
1,50 1 '15 3,18 o 5,3 4,5 1,6 0,10 2,75 16 
1,59 1,19 2,98 o 5,6 4,7 1,2 0,08 2,06 15 
1,51 1,15 3,15 o 5,6 5,0 1,1 0,06 1,89 18 
1,48 1,11 3,07 o 6,0 5,1 0,9 0,05 1,55 18 
1,46 1,15 3,70 o 5,9 5,2 0,7 0,05 1,2C 14 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 1 KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 I HCI NH4 KCI e-
OAe OAe OAe OAe OAe HCI 

0,30 0,26 0,03 0,03 O,OB 0,08 0,04 0,03 0,45 0.40 
0,24 0,23 0,06 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,38 0,35 
0,27 0,26 0,06 0,06 0,02 0,02 0,03 0,03 0,38 0,35 
0,28 0,27 0,07 0,06 0,02 0,02 0,05 0,04 0,42 0,39 
0,30 0,30 0,07 0,06 0,01 0,02 0,03 0,03 0,41 0,41 
0,30 o 30 o 08 o 07 o 01 o 01 o 04 o 02 o 43 o 40 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 
A1+3 

Acidez 
Mat % --- ---trocâvel T 

Ai+3+S1 AI+3+S2 Coloidal 

KCI pHB I pH7 pHB I pH7 pHB I pH7 pH81 pH7 

0,8 15,83 8,38 16,28 8,83 32 18 3 5 64 67 
0,1 10,51 6,30 10,89 6,6B 16 10 3 6 20 22 
o 9,63 4,94 10,01 5,32 13 4 7 o o 
o 8,54 4,66 8,96 5,08 12 7 5 8 o o 
o 7,18 4,42 7,59 4.83 10 6 5 8 o o 
o 7,10 3,99 7,53 4,42 10 6 6 10 o o 

PERFIL N o 37 

Descrição geral: 

Data- 28/7/78 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa relevo 
plano Acrustox 

Unidade de mapeamento - LEd3 

Localização, municipio, estado e coordenadas - Vila Bela, MT 13° 38'S e 59° 17'WGr 
Folha SD 21-V-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Platô com 2 a 3% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude- 630 m 

Utologia - Areias inconsolidadas, argilas, concreções limonfticas, produtos de alteração 
de rochas subjacentes 

Formação geológica - Cobertura Detrito-Laterftica 

Periodo - Terciário-Quaternário 

Material originário - Provavelmente sedimentos argilosos 

Relevo local ~ Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão - Ligeira 
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Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Savana arbórea aberta 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, bruno-escuro ( 1 OYR 3/3); argila; fraca pequena granular; friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

A3 10-25 em, bruno (7 5YR 4/4); argila; moderada pequena granular; friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

81 25-50 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila; forte ultrapequena gra
nular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

821 50-95 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila; forte ultrapequena gra
nular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

822 95-160 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6}; argila; forte ultrapequena 
granular; friável, plástico e pegajoso 

Raizes: muito finas abundantes no A 1 e poucas no A3 

Análises físicas e qulmicas Lab: SUDESUL (7 214-7 218) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Calh Case muito média 

Símb 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5- 0.25! 0.2- I 0.2-
em em em 2-1 1 0,5,2-0,2 0,25 O, 1 0,02 0,05 

mm mm 
mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 0,1 0,5 14,8 8.7 23,9 26,2 22.7 
A3 -25 o o 0,3 0,5 11,6 7.7 18,7 23.7 20,7 
81 -50 o o 0,3 0,3 7,9 4,7 13,5 21,2 16,3 
821 -95 o o 0,1 0,3 7.4 5,1 12,5 23,6 17.4 
822 -160 o o 0,0 0,3 8,6 5,3 14,5 25,1 17,8 

Granulometria % Ataque por H2sq4 % 

Areia Silte Grau Silte 

muito 
Argila de 10,05 

0,05-1 0,02-
Argila nat fio c 0,002) 

fina <0,002 % ~ 
Si0 2 Al 2o 3 Fe2o 3 

0,1-0,05 0,002 0,002 % 
mm 

mm mm mm 

4,3 17,5 14,0 45,0 5,7 87 0,39 11,90 22,82 7.43 
5,1 15,5 12,5 52,2 12,0 77 0,30 12,48 27,33 8,18 
5,4 16,8 11,9 59,0 8,0 86 0,28 15.41 31,21 9,99 
6,8 17,6 11.4 57,6 10,1 82 0,31 19,76 30.72 9,97 
6,3 19,2 11,P 54,4 15,6 71 0,35 14,38 30,85 9,96 

Ki C/N 

0,89 0,73 4,82 o 5,0 4,1 3,4 0,18 5,86 19 
0,78 0,65 5,25 o 5,2 4,2 1,9 0,10 3,28 19 
0,84 0,70 4,90 o 5,5 4,8 1,1 0,08 1,90 14 
1,09 0,91 4,84 o 5,7 5,2 0,8 0,06 1.3? 13 
0,79 0,66 4,86 o 5,8 5,3 0,8 0,05 1,38 16 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 

NH4 I KCI 
OAe 

NH4 I KCI 
OAe 

0.47 0,38 0,10 0,09 
0,12 0,11 0,08 0,07 
O, 18 0,16 0,05 0,04 
0,40 0,29 0,05 0,04 
0,41 0,32 0,06 0,04 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

Acidez 
Al+3 trocável 

KCI pH81 pH7 

0,6 21,43 9,82 
0,2 14,28 7,09 

o 13,63 5,16 
o 8,54 4,71 
o 8,50 4,61 

PERFIL N ' 54 

Descrição geral: 

Data- 01/10/78 

T 

pH8 I pH7 

22,14 10,53 
14,57 7,38 
13,90 5,43 

9,01 5,18 
8,99 5,10 

K' Na+ 51 52 

NH4 I HCI NH4 I HCI 
NH4 KCI e 

OAe OAc OAe HCI 

0,11 0,05 0,03 0,02 0,71 0,54 
0,06 0,04 0,03 0,02 0,29 0,24 
0,02 0,02 0,02 0,01 0,27 0,23 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,47 0,35 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,49 0,38 

T v 100AI+3 100A1+3 
Mat % --- ----

Colo ida I Al+3+51 A1+3+ 52 

pH8 I pH7 pH81 pH7 

49 23 3 45 53 
28 14 2 4 40 45 
24 9 2 5 o o 
16 9 5 9 o o 
17 9 10 o o 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média relevo 
plano Haplustox 

274/PEDOLOGIA 

Unidade de mapeamento - LVd 17 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Rio Claro, MT 13 ° 1 5'S e 56 o 53'WGr 
Folha 50 21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local planu com 1 a 2% de declive e 
sob cobertura de capoeira 

Altitude - 490 m 

Litologia - Intercalação de conglomerados polimfticos, arcóseos e arenitos 

Formação geológica - Formação Salto das Nuvens Grupo Parecis 

Perfodo - Cretáceo 

Material originário - Provavelmente arenitos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação - Floresta 

Uso atual - Área desmatada, iniciando-se o preparo do solo 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-25 em, bruno-avermelhado (2 5YR 4/4}; areia franca; fraca pequena 
granular; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

25-35 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-arenoso; fraca pequena 
granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição difusa 

35-80 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-arenoso; forte ultrape
quena e pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramen
te pegajoso; transição difusa 

80-1 25 em, vermelho escuro ( 1 OR 3/6); franco-arenoso; forte ultrapeque
na granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

125-160 em, vermelho-escuro (1 OR 3/6); franco-argila-arenoso; forte ul
trapequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso 

Análises físicas e qufmicas Lab: 5UDE5UL (7 273-7 277) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

5ímb 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5- 0.25! 0.2 I 0.2-
em em em 2-1 1-0,512-0,2 0,25 O, 1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-25 o o 0,1 0,8 41,2 25,3 50.4 44,1 41,3 
A3 -35 o o o 1,0 34,7 23,8 45,2 46,8 44,0 
81 -80 o o 0,2 0,6 34.4 20,1 48,2 45,5 41,9 
821 -125 o o o 1,3 34,2 23,0 43,3 46,0 42,1 
822 -160 o o 0,1 1,1 34,0 19,7 45,9 43,8 40,2 

Granulometria% Ataque por H2S04% 

Areia Grau 5ilte 
Silte Argila 10,05-

muito de 

0,05-1 0,02-
Argila nat fio c 0,002) 

fina <0,002 % Argila 
5io 2 Al2o3 Fe2o 3 0,002 0,002 % 0,1-0,05 mm 

mm mm mm 

5,9 5,5 2.7 12,0 1,8 85 0,46 3,95 5,71 1,77 
8,7 5,0 2,2 16,3 4.4 73 0,31 5,53 6.42 4,71 
7,2 5,4 1,8 18,3 2,9 84 0,30 5,61 7,77 4,73 
8,7 5,7 1.8 18,0 2, 7 85 0,32 5,73 7,82 4,68 
7,4 5,6 2,0 20,2 0,8 96 0,28 6,91 7,91 4,63 

Ki C/N 

1.18 0,98 5,06 o 5,0 4,3 0,7 0,04 1,21 18 
1,46 1,00 2,14 o 5,3 4,3 0,5 0,03 0,86 17 
1,22 0,88 2,58 o 5,4 4.4 0,3 0,02 0,52 15 
1.25 0,90 2,62 o 5,6 4,6 0,2 0,02 0,34 10 
1,49 1,08 2,68 o 5,4 4,8 0,1 0,01 O, 17 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 T HCI NH4 KCI e 
Oll:e OAe OAe OAe OAe i;ICI 

0,25 0,25 0,04 0,03 0,04 0,05 0,02 0,01 0,35 0,34 
0,28 0,26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,35 0,33 
0,29 0,28 0,03 0,03 0,06 0,05 0,01 0,01 0,39 0,37 
0,28 0,27 0,05 0,04 0,08 0,07 0,01 0,01 0.42 0,39 
0,26 0,27 0,02 0,03 0,08 0,06 0,01 0,01 0,37 0,37 



Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 
Al+3 

Acidez Mal % --- ---T trocávet Coloidal AI+3+S1 Al+3 +S2 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

0,1 4,59 1,93 4,94 2,28 41 19 7 15 22 23 
0,1 3,57 1,83 3,92 2,18 24 13 9 16 22 23 
0,2 2,54 1,24 2,99 1,63 16 9 13 24 49 35 

o 2,53 1 '18 2,95 1,60 16 9 14 26 o o 
o 2,02 1,13 2,39 1,50 12 15 25 o o 

3.4.2 3 - Latossolo Roxo distrófico 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresen
tarem horizonte B latossólico, com teor de Fe203 superior a 18%. 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A, B e C. O horizon
te A moderado ou proeminente assenta, com transicão difusa ou 
gradual, sobre o horizonte B, com estrutura forte ultr~pequena gra
nular de aspecto "pó de café" típico 

São solos profundos ou muito profundos, de coloracão no matiz 
2,5YR e 1 OR, com valores iguais ou inferiores a 4, nos quais as par
tículas do solo são fortemente atraídas pelo ímã, constituindo-se 
numa característica marcante na identificação de campo 

Possuem baixos valores de soma de bases, com predominância 
daqueles inferiores à unidade e saturação de bases inferiores a 
20% O alumínio trocável é zero ou próximo a zero e a saturacão 
com alumínio muito baixa, com exceção de alguns solos, que apre
sentam nos horizontes superficiais saturação com alumínio superior 
a 50%, mesmo sendo o alumínio trocável baixo Como a soma de 
bases é muito baixa, pequenos teores de alumínio trocável, às ve
zes, são capazes de proporcionar uma saturação com alumínio su
perior a 50% 

Na área também constataram-se perfis em que à profundidade 
entre 20 e 50 em ocorrem evidências de acumulação de argila ou 
resquícios de um horizonte B textura! Têm estrutura forte ultrape
quena granular e cerosidade fraca e pouca, ocasionalmente co
mum. Verificam-se nesta zona do perfil pontos localizados com ce
rosidade, dando uma consistência ligeiramente mais dura do que o 
material dominante que tem consistência friável ou muito friável 

Tendo boas características físicas, a correcão das deficiências 
nutritivas, com aplicação de adubos, torna est~s solos amplamente 
favoráveis ao uso agropecuário. Ocorrem em relevo plano (Fig. 
3. 5), sendo muito utilizados com culturas de arroz, milho, soja, café 
e pastagem 

São desenvolvidos a partir da decomposição de basalto da For
mação Tapirapuã, encontrando-se associados à Terra Roxa Estrutu
rada e Terra Roxa Estruturada latossólica, e ocorrem principalmente 
no Planalto de Tapirapuã, nas proximidades da localidade denomi
nada Tangará da Serra, abrangendo quase toda região compreendi
da entre o rio Sepotuba e a Serra de Tapirapuã, que corresponde à 
parte sul do município de Arenápolis e sudeste do município de Dia
mantino Perfaz um total de aproximadamente 1 531 ,6 km2 equi
valente a 0,53% da área total. 

Na classificação tentativa dos solos pela "Soil Taxonomy" de 
1975, os perfis amostrados correspondem ao grande grupo Acrus
tox 

PERFIL N " 93 
Descrição geral: 

Data - 11/3/78 
Classificação - Latossolo Roxo distrófico A moderado textura muito argilosa relevo pla
no Acrustox 

Unidade de mapeamento - LRd1 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - A 45 km de Arenápolis, na estrada 
Arenápolis-Tangará da Serra, Tangará da Serra, MT 14°35'5 e 57°10'WGr Folha 
SD 21-Y-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em local plano com 1% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude - 450 m 
Utología - Basaltos e diabásios, intercalados com arenitos 

Formação geológica - Formação Tapirapuã 

Perlodo - Cretáceo 

Material originário - Produto da meteorízacão do basalto ou diabásio 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

Al 0-20 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 214); argila; fraca pequena 
granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

A3 20-40 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); argila; fraca pequena 
granular; friàvel, plâstico e pegajoso; trans'1ção difusa 

81 40-60 em, vermelho-escuro {2 5YR 3/6); muito argiloso, forte ultrapeque
na granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa. 

821 60-100 em, vermelho-escuro (2 5YA 3/6); muito argiloso; forte ultrape
quena granular; friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

822 100-150 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); muito argiloso; forte u!trape
quena granular; friável, plástico e pegajoso 

Análises ffsicas e químicas Lab : SUDESUL (7 124-7 1 28) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Calh Case muito média 

Simb Pro f 20·2 2-0,2 grossa 0,5- o 25-l o 2 I o 2· em em em 2-1 1·0,512·0,2 0,25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm mm mm 

Al 0-20 o o 1,2 0,5 3,5 1,2 3,6 18,7 12,0 
A3 -40 o o 0,7 0,3 1,7 0,3 1,5 16,1 5,3 
81 -60 o o 0.4 0,2 1,1 0,3 1,0 18,2 5.4 
821 -100 o o 0.4 0,1 1,0 0,2 1.4 17,0 4,8 
822 -150 o o 0.4 O, 1 1,1 0,3 1,0 11.2 5,5 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Grau Silte 
Silte Argila 10,05· 

muito de 
0,05-, 0,02-

Argila na! floc 0,002) 
fina <0,002 % SiOz A12o3 Fe2o3 0,1-0,05 0,002 0,002 % Argila mm 
mm mm mm 

9,0 32,2 25,5 52,3 10,1 81 0,62 17,32 21,34 22,12 
4,2 33,5 22.7 59,5 4,5 92 0,56 18.43 23,07 23,16 
4,6 30,6 17,8 62,9 4,1 93 0,49 18,60 23,33 21.41 
3,7 27,9 15,7 66,3 5,1 92 0,42 18,87 23.46 19,89 
4,8 25,8 20,1 67,6 2,0 97 0,38 19,21 23,68 22,34 

Ki C/N 

1,38 0,83 1,51 o 5,3 4,1 1.4 O, 14 2.41 10 
1,36 0,83 1,56 o 5,5 4,1 1,1 0,10 1,90 11 
1,36 0,86 1,71 o 5,7 4,2 0,8 0,06 1,38 13 
1,37 0,89 1,85 o 5,8 4,5 0,7 0,06 1,21 12 
1,38 0,86 1,66 o 6,0 4,8 0.4 0,04 0,69 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAe OAe OAc OAe OAe HCI 

0,35 0,33 0,05 0,05 0,11 0,09 0,02 0,02 0,53 0.49 
0,42 0.40 0,10 0,08 0,08 0,04 0,02 0,02 0,62 0,54 
0,48 0.46 0,12 0,10 0,04 0,03 0,01 0,01 0,65 0,60 
0.49 0,48 0,11 0,10 0,03 0,03 0,01 0,01 0,64 0,62 
0,50 0,48 0,10 0,09 0,02 0,02 0,01 0,01 0,63 0,60 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 
Al+3 

Acidez Mat % --- ---T trocável 
Co!oidal A1+3+S1 AI+3+S2 

KCI pH81 pH7 pH8J pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,5 17,83 13,85 18,36 14,38 35 27 3 4 48 51 
1,0 18,12 10,56 18,74 11,18 31 19 3 6 61 65 
0.7 14,58 9,73 15,23 10,38 24 17 4 6 51 54 
0,3 13,53 9,52 14,17 10,16 21 15 6 31 33 

o 12,58 9,20 13,21 9,83 20 15 5 6 o o 

3 4 2 4 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresen
tarem horizonte B latossólico, com teores de Fe203 inferiores a 
9%, para textura argilosa e relação AI203/Fe203 superior a 3,14 
para textura média 
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De modo geral, são solos profundos a muito profundos, bem a 
excessivamente drenados, bastante permeáveis, muito porosos, 
tendo pequena relação textura! e pouca diferenciação entre os hori
zontes Apresentam avançado estágio de intemperismo e processo 
intensivo de lixiviação, resultando na predominância de minerais de 
argila do tipo 1:1 e sesquióxidos na composição da fração coloidal, 
baixa quantidade de minerais pouco resistentes ao intemperismo e 
baixa reserva de elementos nutritivos para as plantas. 

São desenvolvidos a partir de sedimentos do Quaternário, 
Terciário-Quaternário e do Grupo Parecis-Formacões Utiariti e Sal
to das Nuvens, sendo encontrados com menor fr~qüência sobre as 
rochas do Grupo Cuiabá e Formação Diamantino. 

Os solos do Grupo Parecis são os mais desenvolvidos e intempe
rizados da região. Possuem estrutura forte ultrapequena granular, 
com ·aspecto de "pó de café". A coloração varia de 7,5YR a 
2,5YR, mais frequentemente 5YR. Quando encontrados no matiz 
2,5YR e 1 OR são denominados no campo como Latossolo 
Vermelho-Escuro Quimicamente são extremamente pobres, com 
valores de soma de bases inferiores à unidade e saturacão de bases 
inferiores a 2 5%. O alumínio trocável e saturação com 'alumínio são 
baixos, exceto alguns perfis, onde a parte superficial, me~mo tendo 
baixos teores de alumínio trocável, chega a apresentar saturacão 
com alumínio elevada, devido à soma de bases ser muito baixa·. A 
maioria apresenta Ki < 1 e valor llpH (pHKCI-pHH 20) inferior a 0,5 
negativo, sendo encontrados llpH = O e também positivo, eviden
ciando o alto grau de intemperismo destes solos, provavelmente 
atingindo o estágio onde há predomínio de óxidos e hidróxidos de 
ferro e alumínio na fração coloidal. Geralmente apresentam relação 
AI203/Fe203 entre 4 e 6, porém foram verificados alguns perfis 
em que esta relação alcança valores superiores a 1 5 

Os solos do Quaternário têm estrutura fraca em blocos subangu
lares Quando granular, não apresentam o aspecto "pó de café" 
bem característico A coloração varia entre 1 OYR e 7, 5YR O Ki é 
mais elevado, superior à unidade, atingindo valor de 1 ,97 O ll.pH 
na maioria é superior a 1 negativo Possuem baixos valores de soma 
e saturacão de bases O alumínio trocável e saturacão com alumínio 
são elev~dos nos solos álicos e baixos nos solos distróficos 

Os solos do Terciário-Quaternário se assemelham mais aos do 
Parecis, tendo alguns perfis características semelhantes aos do 
Quaternário ou intermediários 

Independentemente do material originário apresentam boas ca
racterísticas físicas, sem impedimentos ao desenvolvimento das raí
zes e manejo, permitindo o emprego de qualquer implemento agrí
cola, uma vez que, geralmente, são encontrados em relevo plano e 
suave ondulado. Porém, suas propriedades químicas são limitantes 
à implantação de projetos agropecuários, necessitando de aplica
ção de adubos para se obter boa produtividade. 

Ocorrem principalmente no Planalto dos Parecis e Planalto dos 
Guimarães No Planalto dos Parecis (Fig. 3 3) posic1onam-se mais a 
nordeste, nas bacias dos altos rios Xingu, Teles Pires, Arinos e do 
Sangue, ocorrendo quase sempre associados a Latossolos 
Vermelho-Escuros e Areias Quartzosas No Planalto dos Guimarães 
ocupam a parte central do mesmo (Fig 3 7), denominada como su
bunidade Chapada dos Guimarães (vide 2 - Geomorfologia), com
preendendo parte dos municípios de Cuiabá, Poxoréo e Dom Aqui
no, na bacia do alto rio das Mortes 

Têm ocorrência significativa também na parte centro-sul da 
área, na região denominada Depressão do Alto Paraguai a leste da 
Província Serrana, compreendendo parte dos municípios de Cáceres 
e Barra do Bugres. Mais especificamente entre o rio Paraguai e o 
Planalto de Tapirapuã e entre o rio Paraguai e a serra Olho-d'Água, 
mais ao sul 

Foram encontrados também em outros locais, porém com pe
quena expressão Ocupam aproximadamente 77 655,9 km2 de 
área no Planalto dos Parecis, 8 451 ,9 km2 no Planalto dos Guima
rães e 4.194,5 km2 na Depressão do Alto Paraguai, perfazendo um 
total de 90 302,3 km2 que equivale a 31,62% do total mapeado, 
constituindo-se na classe de maior ocorrência. 

Na região do Planalto de Tapirapuã, sobre litologias da Forma
ção Tapirapuã, constatou-se a ocorrência em pequenas áreas de 
uma cobertura sobre o basalto, que origina um Latossolo Vermelho
Amarelo eutrófico textura média sob vegetação de Savana Este so
lo apresentou caráter eutrófico principalmente em função da au-
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sência de alumínio trocável, pois possui valores de soma de bases 
muito baixos, sempre inferiores a 0,8 mE/1 OOg de solo. Tem ocor
rência inexpressiva na área, sendo encontrado apenas como inclu
são na unidade de mapeamento LRd1. 

De certa forma, a formação de pastagens se constitui numa das 
principais atividades desenvolvidas sobre este tipo de solo, devido 
em grande parte ao aproveitamento das espécies nativas das re
giões de Savana como pastagem natural O arroz e a soja, assim co
mo o café, são culturas que estão apresentando resultados bastan
te satisfatórios sobre o mesmo. 

Adubações fosfatadas são importantíssimas, e, ao lado do em
prego de calcário visando ao suprimento de cálcio e magnésio, as
sim como adubações potássicas, contribuem sensivelmente para a 
melhoria da fertilidade natural, que é uma das limitações básicas 
destes solos. 

As adubações verdes ao lado da incorporação de restos de cultu
ra nestes solos têm papel importante, principalmente aumentando a 
capacidade de retenção de umidade e dos fertilizantes aplicados 

Na classificação tentativa dos solos pela "Soil Taxonomy" de 
197 5, os perfis a mostrados correspondem aos grandes grupos 
Acrustox, Haplustox e Haplorthox. 

PERFIL N ' 57 

Descrição geral: 

Data - 4/3/78 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura muito argilo
sa relevo plano Acrustox 

Unidade de mapeamento - LVd2 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Diamantino, MT 13 ° 20'S e 
56'03'WGr Folha SD.21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Centro de platô, com declive de O a 
2% e sob cobertura de savana 

Altitude - 500 m 

Litologia - Areias inconsolidadas, argilas e concreções limoníticas, produtos de alteração 
de rochas subjacentes 

Formação geológica - Cobertura Detrito-Lateritica 

Período - Terciário-Quaternário 

Material originário - Meteorização de sedimentos argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 0-20 em, cinzento-avermelhado-escuro (5YR 4/2); argila; fraca pequena 
granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual 

A3 20-40 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila; forte pequena granular; 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra
dual 

821 40-60 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); muito argiloso; forte ultrape
quena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição difusa 

822 60-100 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); muito argiloso; forte ultrape
quena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição difusa 

823 100-160 em, vermelho-amarelado ( 5YR 4/8); muito argiloso; forte ultra
pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso 

Obs : concreções laterlticas brandas, pequenas roseas, poucas no 823 

Análises físicas e qulmicas Lab : SUDESUL 107 062-07 0661 

Horizonte Gr anulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia tina 
Calh Case muito média 

Símb 
Prol 20-2 2-0,2 grossa 0,5- 0,25-, 0,2-, 0,2 
em em em 2 1 1-0,5,2~0.2 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

Al 0-20 o o 1,1 3,7 24,0 15,5 14,1 15,1 13,4 
A3 -40 o o 1,2 3,0 20,5 12,3 13,2 11.4 10,9 
B21 -60 o o 1,3 3,2 16,8 9,9 10,1 11.1 10,1 
B22 -100 o o 2.4 3,3 17,1 8.7 9.4 9,7 8,8 
B23 -160 o o 2,0 4,0 17.6 9,3 9,5 11,7 10,2 



Granulometria o/o Ataque por H2S04 o/o 
Grau Silte 

Areia Silte Argila de 10,05-
muito Argila nat fio e 0,002) 
fina 0,05-, 0,02- <0,002 % % ArgiT; Si0 2 A12o 3 Fe2o 3 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

3,0 18,6 16,9 44,0 4,6 90 0.42 13,86 28,27 5,85 
1,7 14.4 13,9 54,2 8,0 85 0,26 13,28 15,14 5,93 
2,4 12,9 11,9 60,2 8.4 86 0,21 15,37 17,77 5,95 
2,1 11,3 10,4 62,8 7,7 88 0,17 15,37 18,20 5,98 
3,0 10,9 9.4 61,3 4,4 93 0,17 14,04 18,21 7,02 

Ki CIN 

0,83 0,74 7,58 o 5.4 4,5 1,8 0,12 3,10 15 
1.49 1,19 4,00 o 5,7 4,7 1.4 0,07 2,41 20 
1,47 1,21 4,67 o 5,5 5,1 1,0 0,05 1,72 20 
1.44 1,19 4,77 o 5,7 5,3 0,9 0,04 1,55 23 
1,31 1,05 4,06 o 5,8 5,5 0,8 0,04 1,37 20 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAe OAe OAc OAe OAc HCI 

0,20 o, 18 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,33 0,31 
0,31 0,30 0,09 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0.46 0,43 
0,30 0,29 0,10 0,09 0,02 0,02 0.04 0,02 0.45 0,42 
0,31 0,30 0,10 0,09 0,01 0,01 0,02 0,02 0.44 0.42 
0,32 0,31 0,11 0,09 0,01 0,01 0,02 0,01 0,46 0,42 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 
Al+3 

Acidez 
Mat % --- ----trocável T 

A1+3+S1 AI+3+S2 Coloidal 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

o 12,53 6,50 12,86 6,83 29 16 3 5 o o 
o 10,18 5,12 10,64 5,58 20 10 4 8 o o 
o 9,80 5,05 10,25 5,50 17 9 4 8 o o 
o 7,63 4,19 8,07 4,63 13 7 5 10 o o 
o 7,60 3,64 8,06 4,10 13 6 11 o o 

PERFIL N " 253 

Descrição geral: 

Data - 1 0/3/7 8 

Classificação - Latossolo Vermelho~Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rele
vo plano Acrustox 

Unidade de mapeamento - LVdB 

Localização, município, estado e coordenadas - A 3 5 km do entroncamento 
Paranatinga-Barra do Garças em direção a Barra do Garças. Poxoréo, MT 15°38'5 
e 54"05'WGr Folha SD 21-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com 1 o/o de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - 600 m 

Utologia - Areias inconsolidadas, argilas, concreções limonfticas, produtos da alteração 
das rochas subjacentes 

Formação geológica - Cobertura Detrito-Laterftica 

Perlodo - Terciário-Quaternário 

Material originério - Produto da meteorização de sedimentos locais com possível influên
cia de material retrabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação priméria - Savana 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, bruno-escuro (7 5YR 3/2); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
granular; solto, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição clara 

A3 10-25 em, bruno (7 5YR 4/4); franco-argila-arenoso; fraca pequena gra
nular; solto, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção gradual 

81 25-50 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6); argila arenosa; forte ultrape
quena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição difusa 

821 50-110 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila arenosa; forte ultrape
quena granular; macio, friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

822 11 0-1 50 em+, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila arenosa; forte ultra
pequena granular; macio, friével, plástico e pegajoso 

Raizes: finas comuns no A 1 e raras nos demais horizontes 

Análises ff icas e qufmicas s Lab · SUDESUL (7 031-7 0351 " 

Horizonte Granulometria o/o 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

Simb 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5- 0,25-1 0,2-, 0,2-

1-0,512 0,2 0,1 0,02 0,05 em em em 2-1 0,25 
mm mm 

mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 0,4 3,4 35,7 23,6 30,5 30,1 26,8 
A3 -25" o o 0,2 4,6 32,6 22,0 24,9 26,9 24,8 
81 -50 o o 0,5 4,0 30,5 19,6 24,5 25,8 22,2 
821 -110 o o 0,3 4,7 28,7 18,8 21,5 24,1 22,5 
822 -1so+ o o 0,3 3,6 28,9 18,6 24,3 24,7 22,2 

Granulometria o/o Ataque por H2S04 o/o 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de (0,05-
muito Argila nat floc 0,002) 
fina 0,05-, 0,02- <0.002 % ArQii; Sio 2 Al2o 3 Fe2o 3 

0,1-0,05 0,002 0,002 % 
mm 

mm mm mm 

4,6 15,7 12,4 21,8 2.4 90 0,72 8,22 14,96 4,89 
5,7 8.7 6,6 33,9 5,5 84 0,26 9,56 15,58 5,43 
4,1 7,7 4,1 39,6 4,4 89 0,19 11,41 17.72 5,97 
5,9 5,8 4,2 43,0 11,0 74 0,13 11,52 18,20 5,98 
4,3 6,0 3,5 42,9 o 100 0,14 11,31 18,99 6,0í 

Ki CIN 

0,93 0,77 4,80 o 4,2 4,0 1,5 0,09 2,59 17 
1,04 0,85 4,50 o 5,5 4,3 1,0 0,06 1,72 17 
1,09 0,90 4,53 o 5,7 4,5 0,7 0,05 1,21 14 
1,08 0,89 4,78 o 6,0 4,8 0,5 0,05 0,86 10 
1,01 0,84 4,96 o 6,0 5,4 0.4 0,04 0,69 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAe OAe OAc OAe OAe HCI 

0,50 0.42 0,05 0,04 0,09 0,09 0,04 0,03 0,68 0,58 
0,45 0,40 0,05 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,56 0,50 
0,30 0,28 0,05 0,03 0,01 0,01 0,04 0,03 0,40 0,35 
0,25 0,23 0,04 0,03 0.01 0,01 0,03 0,03 0,33 0,30 
0,20 O, 18 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,28 0,24 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100A1+3 100A1+3 

Al+3 
Acidez 

Mat % --- ----
trocável T AI+3+S1 Al+3 +S2 Coloidal 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

0,8 10,10 6,55 10,78 7,23 49 33 6 9 54 58 
0,2 6,12 4,16 6,68 4,72 20 14 8 12 26 29 
0,1 4,53 3,63 4,93 4,03 12 10 8 10 20 22 

o 3,82 2,67 4,15 3,00 10 7 8 11 o o 
o 3,10 2,52 3,38 2,80 8 7 8 10 o o 

PERFIL N 249 

Descrição geral: 

Data - 5/3/78 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rele
vo plano Acrustox 

Unidade de mapeamento - LVd8 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 1 5 km do entroncamento Barra do 
Garças-Paranatinga em direção a Paranatinga Poxoréo, MT 15°28'5 e 54°14'WGr 
Folha SD 21-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com 1 o/o de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - 600 m 

Litologia - AreJas inconsolidadas, argilas, e concreções limoniticas, produtos da alteração 
de rochas subjacentes 

Formação geológica - Cobertura Detrito-Laterftica 

Perfodo - Terciário-Quaternário 
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Material originário - Produto da meteorização dos sedimentos com possfvel influência de 
material retrabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena granular; solto, friável, não plástico e não pegajoso; transição clara 

A3 10-30 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); argila arenosa; moderada pe
quena granular; mácio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição gradual 

81 

821 

822 

30-65 em, vermelho (2 5YR _4/6); argila arenosa; forte pequena granular; 
macio, friávet, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição di
fusa 

65-100 em, vermelho 11 OR 4/6); argila arenosa; forte ultrapequena granu
lar; macio, firme, plástico e pegajoso; transição difusa 

100-1 50 em, vermelho ( 1 OR 4/6); argila arenosa; forte ultrapequena gra
nular; macio, firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e qulmicas lab: 5UDE5Ul (7 026-7 030) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Calh Case muito média 

51mb Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5- 0.25-l 0.2 I 0.2 em em em 2-1 1-0,5,2-0,2 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 0,4 4,5 36.4 25,9 22,3 24,2 21,5 
A3 -30 o o 0.2 3,5 35.4 23.7 21,9 19,6 17,2 
81 -65 o o 0.1 4,0 29,5 20,9 17,6 19,6 16,9 
821 -100 o o 0.1 3,7 30,6 19,5 19,0 16,6 15,0 
822 -150 o o 0,2 5,1 29,6 20,2 17,6 20,3 18,2 

Granutometria % Ataque por H2S04% 

Areia Grau Silte 
Sitte Argila 10,05 

muito de 

0.05 I 0.02 
Argila nat floc 0.0021 

fina <0.002 % 5i0 2 Al2o3 Fe2o3 0,002 0,002 % Argila 0,1-0,05 mm 
mm mm mm 

4,8 14,6 11,9 27,5 5,7 79 0,53 9,87 16,16 2,72 
3,3 9,2 6,8 38,2 4,0 89 0,24 12,65 16,62 6,31 
3,8 8,5 5,8 45,1 7,9 82 0,19 14,50 20,19 6,52 
3,3 5,6 4,0 48,8 1.2 97 0,11 13,16 19,63 6,64 
4.7 5,9 3,8 46,3 0,1 99 0,13 12,65 19,60 6,85 

CIN 

1,04 0,94 9,33 o 5,0 4,1 1,1 0,08 1,90 14 
1,29 1,04 4,14 o 5,5 4,3 0,8 0,06 1,38 13 
1,22 1,01 4,86 o 5,8 4,5 0.7 0,06 1,21 12 
1,14 0,94 4,64 o 5,7 4.7 0,5 0,04 0,86 13 
1,10 0,90 4.49 o 5,8 5.1 0,3 0,03 0,52 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAe OAe OAe OAe OAe HCI 

0,20 0,18 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,34 0,30 
0,20 0,16 0,07 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,34 0,28 
0,23 0,18 0,06 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,34 0,28 
0,22 0,18 0,05 0,05 0,01 0,01 0,03 0,03 0,31 0,27 
0,24 0,17 0,05 0,05 0,01 0,01 0,03 0,03 0,33 0,26 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 
A1+3 

Acidez 
Mat % --- ----T trocável 

Coloidal A1+3+51 Al+3+52 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

0,8 9,15 6,09 9,49 6,43 35 23 4 5 70 73 
0,4 6,53 4,70 6,87 5,04 18 13 5 7 54 59 
0,1 6,18 3,47 6,52 3,81 14 8 5 9 23 26 

o 5,10 2,69 5.41 3,00 11 6 6 10 o o 
(j 4,08 2,67 4,41 3,00 10 6 11 o o 
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PERFIL N "47 

Descrição geral: 

Data - 14/9/7 8 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa rele 
vo suave ondulado Acrustox 

Unidade de mapeamento- LVd11 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Rio Claro, MT 13 o 17'S e 57 o 13'WGr 
Folha 50 21-V-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com 5 a 6% de declive e sob 
cobertura de floresta 

Altitude - 530 m 

Litologia - Intercalação de conglomerados polimiticos, arcóseos e arenitos 

Formação geológica - Formação Salto das Nuvens Grupo Parecis 

Perfodo - Cretác~o 

Material originário - Provavelmente arenitos e granulação muito fina 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta Aberta 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, vermelho-amarelado ( 5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena granular; friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição gradual 

A3 1 0-30 em, vermelho-amarelado (5YA 5/6); argila arenosa; fraca pequena 
granular; friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição gradual 

81 30-80 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6}; argila arenosa; forte ultrape
quena granular; friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição dirusa 

821 80-100 em, vermelho (2 5YR 5/8); argila arenosa; forte ultra pequena gra
nular; friável, ligei1 a mente plástico e pegajoso; transição difusa 

B22 110-160 em, vermelho (2 5YR 5/8); argila arenosa; forte ultra pequena 
granular; friável, plástico e pegajoso 

Ralzes: finas e médias comuns no A 1 e poucas no A3 e finas raras nos demais horizontes 

Obs : camada orgânica de 3 em 

Análises ffsicas e qufmicas Lab : 5UDE5UL (7 283-7 287) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Calh Case muito média 

Símb 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5 0,251 0.2, 0,2-
em em em 2-1 1 0,5,2-0.2 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 0,3 1,6 26,4 18,3 28,5 33,8 30,3 
A3 -30 o o 0,1 1,8 20,6 14,9 23.4 33,9 30,0 

81 -80 o o 0,1 1,2 18,3 12,7 22,9 32,8 26,5 
821 -110 o o 0,2 1,5 17,0 12,0 21,9 34,1 29,7 
822 -160 o o 0,3 1,2 17.7 11,3 24,2 33,1 27,4 

Granulometria% Ataque por H2S04% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila 10,05-
muito de 

fina 
0,1-0,05 

mm 

8,0 
10,4 

7,9 
11,1 

8,1 

Ki 

0,88 
1,00 
1,16 
1,22 
1,09 

0,05-1 0,02 
0,002 0,002 

mm mm 

Argila nat floc 0,002) 
<0.002 % --% Argila 

mm 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 I KCI 
OAe 

NH4 I KCI 
OAe 

NH4 I 
OAe 

HCI NH4 I 
OAe 

0,50 0.48 0,10 0,10 0,09 0,08 0,01 
0,35 0,33 0,06 0,06 0,03 0,04 0,01 
0,35 0,28 0,05 0,05 0,01 0,02 0,01 
0,33 0,31 0,07 0,06 0,01 0,01 0,01 
0,30 0,29 0,06 0,06 0,01 0,01 0,01 

5i0 2 AI203 

S1 

HCI NH4 
OAe 

0,01 0,70 
0,01 0.45 
0,01 0.42 
0,01 0.42 
0,01 0,38 

Fe203 

2,29 
2,29 
2,72 
2,70 
2,73 

13 
13 
13 
12 
13 

52 

KCI e 
HCI 

0,67 
0.44 
0,36 
0,39 
0,37 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 

1\1+3 
Acidez Mat % --- ----
trocável T 

AI+3+S1 AI+3+S2 Coloidal 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

1,2 14,18 8,13 14,88 8,83 43 25 8 63 64 
0,7 11,71 5,83 12,16 6,28 30 15 4 7 60 61 
0,5 9,12 4,99 9,54 5,41 22 12 4 8 54 58 
0,2 6,08 3,76 6,50 4,18 14 9 6 10 32 34 
0,1 5,54 2,75 5,92 3,13 13 7 6 12 20 21 

PERFIL N o 245 

Descrição geral: 

Data - 2/3/78 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média relevo 
suave ondulado Acrustox 

Unidade de mapeamento - LVd6 

Localização, munidpio, estado e coordenadas - A 27 km do entroncamento Nova 
Brasilândia-Paranatinga, no sentido de Nova Brasilândia Chapada dos Guimarães, MT 
15°04'5 e 55"05'WGr Folha SD 21-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de suave elevacão com 
4 a 5% de declive e sob cobertura de savana, . 

Altitude - 770 m 

Litologia - Areias inconsolidadas, argilas e concreções limonfticas, produtos da alteracão 
de rochas subjacentes . · 

Formação geológica - Cobertura Detrito-Laterítica 

Período - Terciário-Quaternário 

Material originário - Meteorização de sedimentos com possível influência de material re
trabalhado 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Plano a suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Nenhum 

D~scrição morfológica: 

A1 

A3 

131 

B21 

B22 

0-1 O em, bruno (7 5YR 4/2); franco-argila-arenoso; fraca muito pequena 
granular; solto, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição clara 

10-30 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco-argila-arenoso; mode
rada pequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

30-65 em, vermelho-amarelado {5YR 5/6); franco-argila-arenoso; forte ul
tra pequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição difusa 

65-110 em, vermelho (2 5YR 5/6); franco-argila-arenoso; forte ultrape
quena granular; macio, friável, lígeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição difusa 

110-150 em, vermelho (2 5YR 5/6); franco-argila-arenoso; forte ultrape- , 
quena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so 

Análises flsicas e qulmicas Lab ·SUDESUL(6 997-7 001) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof 
Cal h Case muito média 

Slmb 20-2 2-0,2 grossa 
1·0,512-0,2 

0,5- 0.25-l 0.2- I 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 0,4 2.0 24,8 18,6 31,9 44,3 41,1 
A3 -30 o o o 3,0 27,0 21,3 28,6 44,2 39,3 
B1 -65 o o 0,1 1,8 28,2 22,3 30,9 41,7 38,0 
821 -110 o o 0,1 2,7 26,6 21,3 29,7 42,1 39,3 
822 -150 o o o 2,2 28,2 22,3 29,8 41,1 37,6 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Silte 
Grau S\!te 

muito 
Argila de 10,05 

fina 0,05-, 0,02-
Argila nat floc 0,0021 

0,1-0,05 0,002 0,002 
<0,002 % % A;i; Si02 Ar2o3 Fe2o3 

mm 
mm mm mm 

13,0 12,8 9,6 21,3 3,3 85 0,60 6,91 n.22 3,63 
13,4 7,0 4,1 26,7 3,5 87 0,26 7,79 11,04 5,11 
11,1 6,1 2,4 27,7 4,8 83 0,22 7,38 12,88 5,20 
12.1 4,9 2.1 29,2 5,6 81 0,17 7,40 12,44 5,21 
11,4 5,7 2,1 28,6 5,1 82 0,20 7,23 12,59 5,43 

Ki 

1,05 
1,20 
0,97 
1,01 
0,98 

2,93 
1,55 
1,03 
0,52 
o 34 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K' Na' 51 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI 
NH4 

OAe OAe OAc OAc OAe 

0,40 0,33 0,10 0,09 0,07 0,07 0,01 0,01 0,58 
0,38 0,32 0,12 0,10 0,04 0,03 0,01 0,01 0,55 
0,40 0,33 0,10 0,09 0,03 0,03 O,Q.1 0,01 0,54 
0,40 0,33 0,09 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,51 
0,30 0,26 0,08 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,40 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100Ar•3 
Al+3 

Acidez 
Mat % ---T trocâvel 

Coloidal AI+3+S1 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

0,9 14,20 7,52 14,78 8,10 69 38 4 7 61 
0,2 7,13 4,36 7,68 4,91 29 18 7 11 27 
0,1 5,58 3,28 6,12 3,82 22 14 9 14 16 
0,1 4,10 2,67 4,61 3,18 16 11 11 16 16 

o 3,03 2,00 3,43 2,40 12 8 12 17 o 

CIN 

13' 
15 
15 
10 
10 

S2 

KCI e 
HCI 

0,50 
0,46 
0,46 
0,44 
0,34 

100AI+3 ---
AI+3+S2 

64 
30 
18 
19 
o 

3.4.2.5 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico podzólico. 

Os solos assim classificados têm ocorrência muito restrita nesta 
área Apresentam seqüência de horizonte tipo A, B e C, sendo o ho
rizonte A do tipo moderado sobrejacente a um horizonte B latossóli
co. 

Foram encontrados apenas na região do Planalto dos Parecis so
bre sedimentos do Terciário-Quaternário como c'lmponente subdo
minante da unidade de mapeamento LVd2 

As características físicas, químicas e morfológicas são as mes
mas dos Latossolos Vermelho-Amarelos originados destes mesmos 
sedimentos, no Planalto dos Parecis, sendo que a principal diferen
ça constatada foi o gradiente textura! um tanto elevado, ultrapas
sando os limites estabelecidos para caracterização de um Latossolo 
típico 

Quanto às possibilidades de utilização agrícola, são as mesmas 
dos Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos já mencionados 

Na classificação americana - "Soil Taxonomy" de 1975- es
tão correlacionados com o grande grupo Acrustox. 

PERFIL N o 116 

Descrição geral: 

Data - 11/3/78 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico podzólico A moderado textura 
média relevo suave ondulado Acrustox 

Unidade de mapeamento - LVd 18 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 35 km de Nnbres, na Estrada 
Nobres-fazenda Rio Novo Nobres, MT 14°26'5 e 56°03'WGr Folha SD 21-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com 2 a 4% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - 480 m 

Litologia - Pelitos, predominantemente folhelhos e siltitos Intercalações subordinadas de 
arcóseos 

Formação geológica - Formação Sepotuba Grupo Alto Paraguai 

Perlodo - Prê-Cambriano Superior 

Material originário - Rochas locais com possfvel influência de material retrabalhado 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Não aparente a ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Nenhum 
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Oeocuçio morlologiCa 

A 1 O 15 em. bruno·eacuro f7 6YR 3 12 1; franco-~renoso; fraca pe[1uena gu1 
nular: frlil~el hge~remente pfést1co e nAo pegaJOSO; translçAo d1 fusa 

A3 15 30 em, bruno escuro 17.5YR 4/ 21. lranco-arenoso. moderada peQue"" 
granular: lriével, llgelramenLO l)léstico e nJo l)egeloso: 1ransrçao drlvsa 

81 30·6L' em, bruno·oecuro 17.5YR 4/41: lranco·ergOo·erenoso; forte ultrepe 
quena granuler: fr•bval. hgemtmente pté.stleo o ligeiramente pegaroso, ttan 
stçãodlfu:~o.a 

821 60 100 em bruno lolle (1 5YR 5/61 franco-ergilo-arenoso· forte ultrope 
qvena granul•t, fnável. hgeramenle plâsttCO tt hgetramente pegaJOSO. tran· 
s>Çaodrlusa 

822 100 140 em bruno folle 7 5YR 5/Bl: franco ergolo-arenoso. fone vhre 
oequen.a granutar. tr~avel hgetramenttt plast•co e Ugetramenle pegaJOSO 

Anéhsos lrs•cas e qulm•cas L~b SUOESUL !07. 1 03·07 I 071 

Horlzoote Granulomolrta "o 

Areia ~reta grossa AretB Areia fina 
Calh Case mutto médoo 

S.mb 
Pool 20-2 2-0.2 ""~~ 0.5 o zs I 0.2 I 0.2 em em em 2 1 I 0.5 12.{) 2 o 25 o 1 0.02 0.05 

mm mm mm mm mm mm mm 

AI 015 o o 1.6 5.9 36,8 21,6 37 2 43.6 38. 1 
A3 -30 o o 1,4 5 , 8 32.6 19.7 33.9 46,2 40,2 
81 60 o o 2,0 4.6 29.4 16,1 32.9 43,1 36.1 
821 100 o o 1.6 5.1 25.7 14,6 27,6 45.1 36,6 
822 140 o o 1 8 4 1 25 5 13 9 30 4 44 5 35 8 

Granu!Ometna q;, AIJIQue por H2S04 'Mo 

ArW Grau Sóto 
Slte A'IJ'It ~ 10.05 

ITUIO Ar~ not f1oc. 0.0021 
tino 005 I 0.02 <0.002 ' Argq Sr02 Al203 Fe203 

o 10.05 0.002 0.002 "' mm 
mm mm mm 

8.8 11.? 5,7 13.9 4,1 71 0,80 4.80 5.71 3.40 
12,0 11 ,4 5,4 15.8 3,3 79 0.72 5.35 6,98 4.38 
9.9 12,2 5.2 22.3 3,8 83 0,54 6,73 9.69 4,50 

13.• 13.2 4.7 24,5 2.7 89 0.53 7.72 10.96 4,72 
11 .1 13.• 4.7 25.3 4.1 84 0.52 8.82 11 .93 ... 83 

Kr 

1,43 1.04 2,62 o 5.0 4.0 o.s 0,03 0.86 17 
1,30 0.93 2.51 o 6.5 4,1 0.4 0,04 0.88 10 
1,18 0.91 3.37 o 5,7 4.2 0,4 0.04 0.88 10 
1,20 0.94 3,59 o 6.6 4 ,3 0,2 0,03 0.61 7 
1.28 1.00 3.86 o 5.7 4.6 0.2 0,02 0.34 10 

Compl .. o sonrvo mEJ 1 OOg 

ca•2 Mg' 2 1(. No• 51 52 

NH4 _l i(Ct NH. IKCI N~ I HO NH4 l HCI NH4 IICio 
OAc 0Ac OAc 0Ac OAc HO 

0,43 0.38 0,17 0,12 0.06 0,05 0,03 0.02 0.69 0.57 
0.28 0.23 0.08 0,07 0.04 0,04 0,02 0.07 o 42 0.36 
0.21 0,18 0,09 0.08 0.03 0.02 0,02 0.02 0,35 0,30 
0.28 0.22 0,06 0.06 0.02 0.02 0,02 0.02 0.38 0.32 
0,28 0.23 0,07 0,06 0.02 0,01 0.02 0,02 0.39 0,32 

Comple•o sonwo mE l i OOg 

T v 100Ar3 100Af"3 
Ar•l - M&t ' --- ---trocivel T 

"'~3 ... s1 .o.r+3 •S2 Coleoclel 

I(CI pH81 ptn pH8 I pH7 pH8 I pH7 I)H8 I !)H' 

0.5 4,53 3.12 5.22 3.81 38 27 13 18 42 47 
0.3 4.03 1.68 4,45 2.10 28 13 9 20 41 45 
f\3 3,08 2.25 3.43 2,80 15 12 lO 13 46 50 
0.2 3.51 2,02 3,89 2.40 18 10 lO 16 34 38 

o 2.53 1,44 2.92 1.83 12 1 13 21 o o 

3 .4 . 2 6 - Terra Roxa Estruturada distrófica e eutrOfica 

Apesar de pequena ocorrênc1a nesta área estes solos representam 
uma classe de grande potenctalidade agrícola, em função principal
mente de sues caracterlstlcas flsicas que propiciam boas condições 
de desenvolvimento de raizes e facilidades de mecanização, além 
da disponibilidade de elementos nutritivos, no caso dos eutrOficos. 

São solos minerais, profundos, bem drenados, com horizonte A 
moderado, proeminente ou chernozêm1co assente sobre um hon-
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zonte 8 textura! de cores avermelhadas, com pequena diferencia
çào de horizontes e teores significa! vos de óxido de ferro decorren· 
tes do material ong•nário. A preserça de cerosldade abundante e 
moderada, assim como muito pequeno gradiente textura! são fato· 
res importantes na caracterização destes solos. 

Ocorram nesta área com textura argilosa a mais raramente mui· 
to argilosa. Os eutrOficos são amplamente favoráveis à utilização 
agrícola, enquanto os distr6f1cos apresentam restrições apenas 
quanto ao aspecto da fertilidade, porém vale salientar que estes últi· 
mos nào apresentam limitações quanto à toxidez com alumín10, 
sendo a saturação com este elemento mUltO baoxa ou nula. 

Quanto à sua distribuição, os eu·r6f•cos ocorrem exclusivamen
te como segundo componente das unidades de mapeamento BV2, 
PE1 e Re3 na borda dos Planaltos dos Parecís e de Tapirapuã em re
levo ondulado, enquanto os distróficos além de ocorrerem em ou
tras unidades de mapeamento como componente subdominante, 
têm sua maior expressão nas prox1mrdades de Salto do Céu e su· 
doeste de Tangerá da Serra (Fig. 3.20), onde ocorrem como domi
nantes sobre litologias da Suíte Intrusiva de Rio Branco (doabásoos e 
gabros, riodac1to, andesitos e dacitos) com uma área aproximada 
de 258,6 km2 que corresponde a 0 .09% do total mapeado 

Como varraçào desta classe fo1 constatada a Terra Roxa Estrutu 
rada eutrórica, fase pedregosa, na unidade de mapeamento Re3. 

Estão relacionados a lltologias do Pré-Cambriano e encontram-se 
cobertos por vegetação de Floresta. É comum notar-se a forte 1n· 
tensidade do uso nestes solos. sendo bastante utilizados com la· 
vouras de café, milho, arroz e pastagem. 

Esta classe de solos, quando supndas as deficiênctas nutnuvas 
no caso dos distróflcos, é amplamente favoravel ao uso com qual
quer upo de cultura climaticamente adaptada . Na classificaçào ten
tativa com a " Soil Taxonomy" de 1975 correspondem aos grandes 
grupos Rhodustults e Rhodustalfs. 

F=".g 3 20 PadraH titt •nlétJ.ICm das uflfdaaes de "t.aPt!amen:o 1lt) P,dnrilto elo Alfa 
Jauru Ato B,anco é Planalto OtssecadO dOs PerecQ. FoHm SD. 2 l Y 8 

PERFIL N • 188 
Descrição gera': 

Data - 1013i78. 
Classificação- Terra ROlC'8 Estruturada dlstrofi:a A moderado textura mufto afgilosa rele
vo ondulado. Rhodusrults 

Unidade de mapeamento TRd 
localtzação, munrcfptO. estado o coordenadas- A 8 km de Salto do Céu, na estrada Salto 
do Céu-Vila Progresso. Salto do Céu. MT 15"06'5 e 58°14'WGr Folha SO 21 ·Y O. 
Situação. declive e eoberture vegetat sob'e o perfil Terço médio de encosta eom 8 e 
I O% de declive sob cobertura do pastagem. 
Altitude - 600 m 

Utologi~ - Oiebhios e O•bros 
Formação geologlca - Sulte lntrusova de Ato Ereneo. 
Per iOdo - Prii-Cambr&ano Superior 



Material originário - Diabásio 

Relevo local - Ondulado com pendentes longas 

Relevo regional - Ondulado e suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem, com algumas áreas de café, milho e arroz 

Descrição morfológica: 

Ap 0·15 em, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3 umido) e bruno
avermelhado-escuro (5YR 3/4, seco); argila; moderada pequena granular; 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

A3 1 5-40 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); argila; moderada pe
quena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

81 40-80 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); muito argiloso; moderada média 
blocos subangulares; cerosidada comum e moderada; friável, plástico e pe
gajoso; transição difusa 

821t 80-120 em, vermelho-escuro (10R 3/6); muito argiloso; forte média blo
cos subangulares; cerosidade abundante e forte; friável, plástico e pagajo
so; transição difusa 

B22t 1 20-1 60 em+, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); muito argiloso; forte média 
blocos subangulares; cerosidade abundante e forte; friável, plástico e pe
gajoso 

Análises físicas e qufmicas Lab: 5UDE5UL 17 093-7 097) 

Horizonte Granulometria % 

Símb 

Ap 
A3 
81 
B21t 
B22t 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

6,5 
6,5 
4,2 
6,4 
5,2 

Ki 

1,53 
1,04 
1,13 
1,13 
1,13 

Areia Areia grossa 
Calh Case muito 

1-0,512 0,2 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 
em em 

0-15 o 
-40 o 
-80 o 
-120 o 
-160+ o 

Granulometria % 

Silte 

0.05 I 0.02-
0,002 0,002 

mm mm 

19,7 
23,9 
15,3 
13,5 
14,4 

10,5 
15,9 
10,5 

9,3 
9,6 

em 2 1 
mm 

o 1,7 
o 0,3 
o 0,2 
o 0,2 
o 0,1 

Argila 
<0,002 

mm 

43,9 
49,3 
61,6 
61,1 
60,7 

mm mm 

2,3 
0,9 
0,6 
0,8 
0,5 

Argila 
nat 
% 

9,9 
7.7 

10,0 
0,7 
0,7 

17,1 
9,9 
8,9 
9,1 
9,1 

Grau 
de 

fio c 
% 

77 
84 
84 
99 
99 

Areia 
média 
0,5 
0,25 
mm 

9,7 
6,4 
5,6 
6,1 
5.7 

Silte 
10,05-
0,0021 

~ 

0,45 
0,48 
0,25 
0,22 
0,24 

Areia fina 

0.25-l 0.2- I 0.2-
O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

16,2 28,5 19,3 
12.7 24,9 16,9 
12,5 19,0 14,2 
11,9 20,5 16,3 
13,4 20,6 15,8 

Ataque por H2S04% 

5i02 

13,95 
12,79 
15,83 
15,91 
15,93 

Al2o3 Fe203 

15,55 16.48 
20,87 16,83 
23,84 20,74 
23,89 20,83 
23,87 20,94 

CIN 

13 
12 
12 
11 
10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAe OAe OAe OAe OAe HCI 

9,25 7,20 4,08 3,03 0,58 0,48 0,10 0,06 14,01 10,77 
2,18 1,80 0,73 0,70 0,07 0,07 0,07 0,03 3,05 2,60 
1,48 1 '18 0,64 0,60 0,06 0,07 0,05 0,03 2,23 1,88 
1,14 1,03 0,56 0.53 0,03 0,03 0,05 0,03 1,78 1,62 
1,10 0,98 0,35 0,33 0,02 0,02 0,04 0,02 1,51 1.35 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100Ai+3 100AI+3 
Al+3 

Acidez Mat % --- ----T trocável Coloidal Al+3+51 AI+3+S2 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

o 14,53 5,92 28,54 19,93 65 45 49 70 o o 
o 14,31 7,67 17,36 10,72 35 22 18 28 o o 
o 11,53 5,98 13,76 8,21 22 13 16 27 o o 
o 8,58 4,40 10,36 6,18 17 10 17 29 o o 
o 7,52 3,02 9,03 4,53 15 17 33 o o 

3.4 2 7 - Terra Roxa Estruturada distrófica latossólica 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresen
tarem um horizonte B textura!, com teor de Fe203 superior a 15%, 
sobreposto a um horizonte B latossólico dentro da profundidade de 
1,25 m. 

Possuem baixo gradiente textura I, argila de atividade baixa e se
qüência de horizontes do tipo A, Bt, B e C O horizonte A proemi
nente com transição difusa ou gradual e o horizonte Bt com estrutu
ra moderada ou forte média em blocos subahgulares, recobertos por 
cerosidade abundante e moderada ou forte, estão sobrepostos ao 
horizonte B com estrutura forte ultra pequena granular, apresentan
do aspecto "pó de café". A profundidade de ocorrência do horizon
te B latossólico é variável, geralmente superior a 60 em 

Foram observados perfis nos quais este fenômeno, horizonte 
Bt/B latossólico, ocorre a profundidade superior a 1 ,40 m. Como o 
horizonte Bt está profundo e é o horizonte diagnóstico da unidade, 
adotou-se a profundidade de 1,25 m, de acordo com a classifica
ção americana, "Soil Taxonomy" de 1975, como limite para serem 
enquadrados nesta classe. Quando apresentam sobreposição destes 
horizontes, porém a profundidade superior a 1,25 m, são classifica
dos como Terra Roxa Estruturada 

A interacão deste fenômeno está relacionada à condicão de rele
vo. Tem-se' a seguinte topossequência: nível mais alto,' relevo pla
no, com Latossolo Roxo, nível intermediário, relevo plano a suave 
ondulado ou suave ondulado com Terra Roxa Estruturada latossóli
ca, nível mais baixo, relevo suave ondulado, com Terra Roxa Estru
turada 

Ocorrem em relevo suave ondulado associados a Latossolo Roxo 
e Terra Roxa Estruturada, sendo desenvolvidos a partir da decom
posição de basaito da Formação Tapirapuã. 

Quanto à possibilidade de uso agropecuário, são semelhantes à 
Terra Roxa Estruturada distrófica. 

Na classificação tentativa dos solos pela "Soil Taxonomy" de 
19 7 5, os perfis analisados correspondem ao grande grupo Paleus
tults 

PERFI L N o 11 5 

Descrição geral: 

Data - 913178 

Classificação - Terra Roxa Estruturada distrófica latossólica A proeminente textura argi
losa Pa/eustults 

Unidade de mapeamento - LRd2 

Localização, município, estado e coordenadas ~ A 7 km de Arenápolis, na estrada 
Arenápolis-Marilêndia Arenápolis, MT 14"25'S e 56"54'WGr Folha 50 21-Z-A 

Situação, declive e cobertura v~getal sobre o perfil - Coletado em local com 3 a 4% de 
declive e sob -cobertura de floresta 

Altitude - 4 50 m 

Litologia - Basaltos e diabásios, intercalados com arenitos 

Formação geológica - Formação Tap\rapuã 

Perfodo - Cretáceo 

Material originário - Produto da decomposição de basaltos 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta aberta 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A 1 0-20 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/2); argila; moderada pe
quena e média granular e blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; 
transição difusa 

A3 20-40 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3); argila; moderada pe
quena e média granular e blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; 
transição gradual 

81 t 40-60 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); argila siltosa; mode
rada média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; friâvel, 
plástico e pegajoso; transição difusa 

821 t 60-100 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); argila siltosa; mode
rada média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; friável, 
plástico e pegajoso; transição gradual 

B22t 100-1 50 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); argila; forte ultra
pequena granular; friável, plástico e pegajoso 
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Análises flsicas o Qu lm icas lab .. SUOESUL (7. 1 1 9· 7, 1231 

Honzoote Granulomema % 

Are ;a Areia grossa Are•a Areia fina 
Cal h Case.. muno mó<! la 

Slmb Prol 20-2 2-0,2 grossa 0,5· 025- 1 0,2 1 0,2 1-0.5, 2-0.2 em cn, em 2 I 0.25 o, I 0.02 o.os 
mm mm mm mm mm mm mm 

AI 0·20 o o 1,9 1,7 7,2 2,4 6,2 15,0 9,6 
A3 -40 o o 1,9 1,2 6.2 2.2 5,0 14,4 8,7 
Bit ·60 o o 1,4 1,0 4,9 1,6 5,0 18,1 8,4 
8211 -100 o o 0,8 0,7 2,6 0,8 2,0 13,8 4,0 
8221 -150 o o 2,6 1.8 7,1 1.8 4,3 18,1 8,7 

Granulometno ~ Ataque por H2S04 % 

Areia Grau Silte 
S11 t, Argila de 10,05 

muno Arg11a nat tloc 0,0021 fina 0.05 I 0.02 <0,002 % A1gila 
Si02 At203 Fe203 

0.10.05 0,002 .0.002 % 
mm 

mm mm mrn 

4,6 32, 1 26,7 51, , 16,9 67 0,63 5,46 30,60 23.8.2 
4,6 38,5 J2,8 46,6 16,5 65 0,83 5.5J 31 ,1 1 24,89 
4,3 41.3 33,6 45,4 1 1,3 75 0,91 6,01 32.1 3 24,93 
2.3 42,3 32,5 51 ,1 1,5 97 0,82 6,13 32,84 26,59 
5, 3 33.9 24.5 50.3 0,3 99 0.67 6.18 32.88 26,63 

Kl C:N 

0.30 0,20 2,02 o 5,6 4,7 2,8 0,18 4,83 16 
0,30 0.20 1.96 o 6,0 5,2 1.5 0, 11 2.59 14 
0,32 0,21 2,02 o 6,1 5.5 1.0 0,08 1 72 13 
0.32 0,21 I 94 o 6,3 5,8 0,9 0.06 1.55 15 
0,32 0.21 1,94 o 6.~ 6.0 0,6 0,04 1.03 15 

Cornple•o son1vo rnf · 1 OOg 

c.-2 Mg+2 K- No' SI S2 

NH4 I KCI NH. I KCI NH4 I I-ICI NH4 l HCI NH.1 KCI e 
DA~ OAc DA c 0Ac DA<: I-;ICI 

0.82 0.80 0.16 0.15 0,11 o.o~ o.n7 0,0? 1,11 1,011 
0,32 0,31 0.06 0.05 0,04 0,03 0.02 0.02 0,47 0,41 
0,30 0,30 0,05 0.05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,38 0.38 
0,30 0.28 0,05 0,04 0.01 0,0 1 0.0 1 0,01 0.37 0,34 
0.25 0.24 0.05 0,04 0,02 0.01 0.01 0,01 0.33 0.30 

CtJmptexo sort1v0 •fiE' 1 OOg 

T v 100At+3 100At+3 
At .;l Acidez 

MaL % --- ---
trocâvel T 

Ar~3~ S1 AI'' 3+ S2 Colocdal 

KCI pHB I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pl-17 pH8 I pH7 

o 14,18 6,07 15,29 7.18 30 14 7 15 o o 
o 11 16 4,91 11,63 5,38 25 12 4 9 o o 
o 9.58 4,72 9,96 5,10 22 11 4 7 o o 
o 8,18 4.34 8.55 4,71 17 9 4 8 o o 
o 7.32 3,88 7,65 4,21 15 8 4 8 o o 

3 .4 .2 .8 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresen
tarem horizonte B textura!, com saturação de bases superior a 
50%, os quais mostram uma considerável lluvtação de argila evi
denciada pela alta relação textura! e/ou recobrimento de filmes de 
material coloidal nas superflcies de contato das unidades estrutu
rais. 

O hori-zonte superf,icial geralmente do tipo A moderado, ocorren
do ocasionalmente A chernozêmico, está sobre jacente ao horizonte 
Bt, este com estruturas moderadas a fortes em blocos subangulares 
e com cerosidade comum a abundante e moderada a forte. São so
los pouco profundos a profundos, verificando-se com menor fre
qüência solos rasos. 

Possuem boa reserva de elementos nutritivos, com médios e al
tos valores de soma e saturação de bases. O alumlnio trocável é in
tenor à unidade e saturação com alumínio praticamente zero, 
dando-lhes. quanto ao aspecto de fertilidade, condições favoráveis 
à implantação de qualquer empreendimento agropecuário. 

Devido as condições climáticas com umidade e temperatura fa
voráveis à lntemperização intensiva, com aparecimento de argilas 
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do tipo 1: 1, predominam os solos com argila de atividade baixa, ex
ceto aqueles derivados da Formação Diamantino, com argila de ati
vidade alta, encontrados na unidade de mapeamento PE 14. 

Quanto às variações das características morfológicas observa
se que estão correlacionadas com a posição fisiogrâfica e o mate na I 
originário. Sobre o Complexo Xingu, sob vegetação de Floresta, há 
dominância de solos profundos, de coloração nos matizes 7 ,5YR, 
5YR e 2 ,5YR. sendo os mais avermelhados confundidos, ás vezes, 
no campo, com Terra Roxa Estruturada ou Brunizém Avermelhado, 
quando presente o horizonte A chernozêmico. Nesta formação geo
lógica é comum a ocorrência de solos abrüpticos e cascalhentos, 
constatando-se também solos concrecionários e epiconcrecloná
rios. 

Sobre a Formação Diamantino com vegetação de Savana, na 
parte oeste da Depressão lnterplanâltica de Paranatinga, os solos 
são rasos e bastante susceptlvels a erosão, evidenciada pela pre-
sença constante de sulcos e voçorocas, fatores limitantes à sua uti
lização, e ocupam uma área aproximada de 1.203,2 km2 corres
pondentes a 0,4 o/o da área total trabalhada. 

Sobre a Formação Ponta Grossa e Aquidauana, no Planalto dos 
Alcantilados, com vegetação de Floresta ocorrem indistintamente 
solos cascalhentos e não cascalhentos, verificando-se como subdo
minantes, epiconcrecionârios, cujas concreções são originadas do 
endurecimento das acumulações de ferro no material de or igem. 

De modo geral, ocorrem em relevo desde plano a forte ondulado 
(Fig. 3 .21) mais freqüentemente suave ondulado e ondulado. 

Fig 3 . 21 - Padrao du unagt!t'll detl:i u ruoades ae mapeamenlo o o Planalto do s Alciln t•la 
dos. ptOx1m0 a Jcu;1ara Ft>lha SO 21 Z O 

Os solos derivados de litologias pré·c8mbri8nas do Complexo 
Xingu e da Suíte Intrusiva de Aio Branco são os de maior potenciali
dade agrícola na região (Figs. 3 .6 e 3.22), constatando-se boa pro
dutividade para as culturas de arroz, milho, feijão, café, além do ex
celente aspecto das pastagens. Estão concentrados a sudoeste da 
área, abrangendo parte dos municlpios de Cáceres, Mato Grosso e 
Barra do Bugres, perfazendo um total aproximado de 
14.06 7,8 km2, correspondentes a 4 ,88 o/o da área mapeada. 

Os demais solos desta classe encontrados, como já foi mencio
nado acima, salvo poucas exceções, apresentam limitações ora por 
pequena profundidade, presença de cascalhos e/ou concreções, pe· 
dregosidade, susceptibilidade à erosão, além de alguns casos que 
ocorrem em relevo com declives fortes que impossibilitam a meca
nização IFig. 3 .9) . Ocupam uma área de aproximadamente 
2.946,2 km2, equivalentes a 1 .O 1 o/o do total mapeado. 

Ainda que não seja uma caracteristica inerente ao processo pe
dogenético, vale ressaltar. como elemento auxiliar na indicação da 
presença destes solos, a freqüência de ocorrência da palmeira acuri 
(Shee/ea pha/erata) . 

Na classificação tentativa dos solos pela "Soll Taxonomy" de 
19 7 5, os perfis amestrados correspondem aos grandes grupos Ha
p/ustalfs, Paleustalfs, Rhodustalfs. Argiustolls e Paleus tolls. 
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Ooscnc4o gorai, 

Doto 24111 r79. 

c adP do, P3r&c:ts Folha SO 2 I · V · A 

Cf&ssifltiQilO - Podzobco Vermelho-Amareto EutrOf1c0 acg•1a de at1v1dade alta r~so A mo
doutdo •cxturo mérli~JMgllosn relevo suave ondulado. H8plu$tlllls 

U•lldode do 1113!><1amenro - PE 1• 

Loc:oftltJÇ!o, muntçipto, 05tndo e coordena-dlts ......- A 64 ,4 km da fazendo Córrego fundo 
em ttltr~db oorliculllt. entre os rios Culebll da Lorgo e Cuiobe do Bonito, Rosario do Oeste. 
MT 14 " 22'$ 8 55• 18'WCr Folho $0. 2 1 Z -8 

Sltuncl\O, docl!va e cobef1ura vegotol sobre o perr•l - Tr1nche1re ebeH\) em barr-anco de 
voçoroco com 4 a S% do declive e sob cobertura de savana 

Allltuoe - 500 m 

lítologin tntereetecOEt$ hcquenteJ do $Jitnos o arcoseos cafclffHOS' 

FormaçJo gootOplca Oratnanrino Grupo Atro Paragua• 

Período - Prlt•Cambnano SupenO< 

Metenel Origlnéno Produto tia moteonuçlode rochas locais com onrtu&ncla de material 
pSI!udO·OUtOCtone 

Relevo 1ocol - Suova ondulado 

R•levo regoonal Su~ve onllulado e ondulado. 

Erosao Muuo forte. 

OrenDgem - M oderadamente drer\bdO 

V~getoçao prlmt"'• - SAvona 

Uso otuol - Non11urn, 

Oasenc6o mortoiOgoca: 

AI 0 ·6 em. bruno-avermelhado ISYR 4 /3): franco; l!aca a mOdeteda peqvona 
e méd•a blocos subengultuos: duro, friével. ptásttco o muito pegeJ0$0; tran
ltCâO pl<lna e gradual 

81 

821 

R 

6 · 19 em, bruno·avermetllado I!;YA 4.5/31; lranco.orgíto·soltoso. fofle mé
dt;, o grande blOCO$ angutores e subangviMe.s: ce:ro:sidode comum e forte; 
duro. fumu. muno olastico o muho pegajoso; uans•çao ptona e gra<h.Jat 

19·39 em, clnzent0•8VOrmolhado·escuro 16YA 4/ 2); franco·arglto.slltoso: 
forte grur>de blocos nngulares e subangu!Mos: cerosrdodo obundante e ror
te. muito duro. multo firme muiro ptasttco e mul!o pogoloso. transição pla
nn e abrupta 
39 em -t rocha semt•tntemDentada 

An6hses fislcao r.t qulmlcas l&b.: SNLCS !80.0001·80.00031 

Fraçoes dn 
Homonte 

amostra total "6 

~., C.lhau 
Slmb '>20 em 

mm 

A1 0 •6 O 
81 19 o 
821 39 o 

Case 
202 
mm 

o 
I 

o 

Tert~l 
hn~ 

<2 
mm 

100 
99 

100 

Comg. gtQ,..tomCmca 

Are.a 
grossa 
2 0,20 .,..., 

15 
8 
5 

% 

A reta 

""" o.zo-
0,0!'> 
mm 

12 
10 
11 

S•lre 
0.05· 
0.002 
mm 

46 
!'>3 
49 

Aro•lo 
<0.002 

mm 

25 
29 
35 

Arg 
d!So 

P""'" om 
6gua 

% 

25 
29 
35 

Grau 
de '!(, SiKe 

lloc. '%"Ar9. 
'!(, 

o 1.92 
o 1,83 
o 1,40 

5,9 4 ,3 4 .0 1, 7 0.10 0.03 2.7 
5.8 4, 1 4 , 4 2. 1 0.06 0.02 2,4 
6.4 4.7 7 ,0 2,7 0.09 0 .09 1,5 

c At&aue por HzS04 1d ~ 1.471 
S.Oz S.Oz 

10r~· N c e NozC03 tS'll>t % 
A<2o3 R203 no: o! ,. "N 

SíOz i A12o31 FezO;; I T.Oz l PzOs ,. 
tKit (I< ri 

0 ,67 0 . 10 
0 ,4 5 0 .07 
0.27 0 ,09 

7 
6 
3 

17, 4 
20.0 
20,3 

Sar Ci Pasta 
sC>d•a sa1ur~a 

(%do C.E oo Na .. eJIUt;tO 
uoc.Ave.l mmho$: 

no em 
Y~IOf li 2s•c 
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Oascrlç&o geral· 

08t6 - 713178. 

Água 

"' 

10. 1 
10.8 
10. 2 

,, ., 
Ca Mg 

5.7 
6.8 
6.2 

0,43 
0.41 
0 .45 

Sais soluvels 
I •1XItntQ 1 6) 

K~ No ' HCOJ" 
COj 

mE1100o . 

2.93 
3.15 
3,38 

2.1 s 
2.25 
2.55 

10041' • • 

so; lf•Aii-'-

s 
7 
o 

Valo< V 
(sat da 
bases I 

'!(, 

ss· 
69 

11 ,4 87 

EqUlV 
Alz03 de 
Fe2o3 CaCO a ... 

278 2312 
2,49 25.7 
3.08 29, 1 

p 
assim! 
lêvl!l 
opm 

2 
2 

130 

EqUtV, 

de 
urnf 
dl>de ... 

20.7 
22,5 
18.8 

Classllfcocao - Pod1.0iico Vermelho-Amorelo Eutróflco argola do gtrvidode ba•xa A cher
nozémico t$xlu•ll argilosa/multo argllos.e rofQvo plano. Plllevsrolf~ 

UntOado do mt~poemento - PEl 

Locallt•çto. municlpio. estado e coordenadas - A 4 km de Jauru. na estrada 
Jouru - Arepvttnga. Jauru, MT, 1 s• 30"$ e 58 ' 3S'WGt. Folha SO 2 1 Y·C. 

SiluaçAo. doclive o cobenura vege1al sobre o perfil - Local plano com declive menor oue 
1 ~ o sob cobe.-tur-e de gn.1mfneas 

Alritude - 350 m. 
Latotog1a - 8touta·gr'\Bi5ses, hornbf.on<fe .gnaJsses c.ata-Ciasuos, m•gmatiros. granitos e 
xistos 

Formaç4o geOlOgia - Comple•o Xingu 

Perfc>do Pre~Carnbrtano lnfenot a Médio 

Metetiel orlgtn(lrio Produto da moteorltaçAo de rochas locais. 

Aei$VO l'ocol Pleno. 

Relevo regionel - Suave ondulado. 

Erosao - Nlo aparente 

Orellagem - Bom clrenado 

Vegataç!o primaria - Fl<><esta. 

Uso ahsot - Pas:1agem plantada & culturas de m•lho e cai6 

OescttcAo mortoiOgoca; 

Ap 0·2:5 em .. bruno avermelha-do·escuro ( SYR 212 . umtdO) o bruno 
avermelhado-escuro (5YA 314, seco!: tranco. mO<fereefo pequena e média 
gronular e blocos subangulercs: firme. pféstlc:o e pegaJOSO; uans1çõo gra 
dunl. 

A3 

81 

25·45 em, bruno.avermel"ado-oscuro (2.5YR 3/4); nrglln: moderada pe
Quena e média blocos svbangulares; h•me. pi3Stlco e Ptt98JO$O: rransição 
p1edual 

4 5 · 70 em, varmelho·cts<:vro t 2. 5YR 3161, multo o•glloso: moc;feradtt média 
blocos subangulares; corosidade comum e moderada. fírme. plástic-o e pe
g&joso; uansição difuso 

9211 70·1 I O c.m. varmelho-ascuro (1 OR 3i6). mu•ro ergllo•o. moderada mé<Jio· 
blocos subangulares; cerosldado abundante modor&do e forte: rlrme, muito 
plês1ieo e mueto pegaJosoJ translç:Ao difusa. 

8221 1 10· 140 em+ . vermelhO•eseuro (IOR 3/BI: muoto •rglloso: moderada 
mbdJe bloeos subaf'\gulares; cerostdade abun<!&nle mOd&rado o toJte{ nr
me, muho ol&sttco 6 muito oegaaoso 

Obs.: etorvescenclo em H202. 
partlculas do solo otraldas pelo tm3 
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Anélises frsicas e qurmicas Lab : SUDESUL (7 .073-7 0771 

Horizonte Granulometria o/o 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

Slmb Prol 20-2 2-0,2 grossa 0,5- 0.25-l 0.2- I 0.2-
1 0,512-0,2 em em em 2-1 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm mm mm 

Ap 0-25 o o 2,5 6,3 22,1 10,6 14,8 26,5 18,4 
A3 -45 o o 2,8 5,6 17,5 7,4 11,3 22,4 17,0 
B1 -70 o o 1,4 2,6 9,9 4,3 7,5 14,2 9,7 
B21t -110 o o 1,6 3,1 9,1 3,4 5,2 11,4 8,6 
B22t -140+ o o 3,3 3,1 10,9 3,3 5,9 12,3 8,0 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Silte Grau Silte 

muito 
Argila de 10,05-

0.05-1 0,02-
Argila nat floc 0,0021 fina <0.002 % ~ 

Si0 2 AI203 Fe203 0,002 0.002 % 0,1-0,05 mm 
mm mm mm 

6,3 33,9 25,8 25,6 12,9 50 1,32 16,28 9,81 8,82 
7,4 18,3 12,9 47,2 22,6 52 0,39 18,14 15,83 9,04 
3,8 11,8 7,3 68,6 29,4 57 O, 17 25,32 21,09 13,44 
4,4 10,7 7,9 71,6 12,2 83 0,15 30,58 23,32 13,58 
3,3 13,3 9,0 67,8 19,0 72 0,20 28,70 24,39 15,51 

Ki CIN 

2,82 1,79 1,75 o 7,5 6,6 3,9 0,28 6,72 14 
1,95 1,43 2,75 o 7,7 7,3 1,0 0,08 1,72 13 
2,04 1,45 2,46 o 7,3 6,2 0,6 0,06 1,03 10 
2,23 1,63 2, 70 o 6,7 5,6 0,4 0,04 0,69 10 
2,00 1,42 2,47 o 6,5 5,5 0,4 0,04 0,69 10 

Complexo sortivo mE/1 Oüg 

ca+2 Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

NH4 I KCI 
OAc 

35.10 20,18 3,80 2,10 
12,15 8,00 3,10 1.83 
6,05 5,18 1,75 1.24 
4,38 4,00 1,60 0,80 
3,45 2,42 1,63 0,83 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

A1+3 
Acidez 

trocável 

KCI pH81 pH7 

o 2,10 o 
o 3,18 o 
o 6,14 3,54 
o 7,53 4,50 
o 8,94 4,92 
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Descrição geral: 

Data - 23/8/77 

T 

pH8 I pH7 

41,90 39,80 
18,92 15,74 
14,63 12,03 
14,05 11,02 
14,43 10,41 

K+ 

NH41 
OAc 

HCI 

0,70 0,44 
0,40 0,32 
0,62 0,48 
0,48 0,36 
0,35 0,28 

T 
Mat 

Co!oidal 

pH8 I pH7 

164 155 
40 33 
21 18 
20 15 
21 15 

Na+ S1 S2 

NH4 I HCI 
NH4 KCI e 

OAc OAc HCI 

0,20 0,12 39,80 22,84 
0,09 0,07 15,74 10,22 
0,07 0,06 8,49 6,96 
0,06 0,05 6,52 5,21 
0,06 0,05 5,49 3,58 

v 100Ai+3 100AI+3 
% --- ----

Al+3 + S1 Al+3 +52 

pH81 pH7 

95 100 o o 
83 100 o o 
58 71 o o 
46 59 o o 
38 53 o o 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa abruptico 
A IT)Oderado textura média/argilosa relevo suave ondulado Paleustalfs 

Unidade de mapeamento - PE 16 

Localização, município, estado e coordenadas - A 2 km de Jauru, na estrada 
Jauru-Taquarussu Jauru, MT 15° 19'S e 58°52'WGr Folha SD 21-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Meia encosta com 6 a 8% de decli
ve e sob cobertura de gramíneas 

Altitude - 580 m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Periodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto da meteorização de rochas locais. 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 
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Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem plantada 

Descrição morfológica: 

Ap 0-1 5 em, bruno-escuro ( 1 OYR 3/31; franco-arenoso; fraca pequena granu
lar; friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

A2 15-40 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4); franco-arenoso; fraca pe
quena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição plana e clara a abrupta 

821 t 40-70 em, bruno a bruno-escuro (7 5YR 4/4); franco-argiloso; moderada 
a forte média blocos subangulares; cerosidade abundante e moderada a 
forte; firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

B22t 70-120 em, bruno-forte 17 5YR 5/6); argila; moderada média blocos su
bangulares; cerosidade abundante e moderada; firme, plástico e pegajoso 

Obs : cascalhos poucos pequenos em todo perfil 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: CES 11 715-1 718) 

Horizonte 

Slmb 

Ap 
A2 
B21t 
B22t 

Argila 
natural 

% 

8,1 
15,6 
29,4 

2,3 

ca+2 

4,74 
2,35 
2,86 
2,35 

Prof 
em 

0-15 
-40 
-70 
-120 

Grau 
de 
fio-

cuia 
ção 
% 

35 
12 
21 
95 

0,98 
0,45 
0,87 
0,95 
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Descrição geral: 

Data - 24/8/77 

Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

14,2 
13,5 

4,3 
3,7 

Silte 

Argila 

1,74 
1,05 
0,48 
0,26 

Areia 
grossa 
1-0,5 
mm 

20,4 
20,4 

9,4 
8,6 

H20 

6,0 
6,0 
6,0 
6,1 

pH 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

17,1 
15,8 
15,2 
15,1 

KCIN 

5,4 
5,3 
5,3 
5,4 

Areia 
fina 

0,25-
0,10 
mm 

10,1 
9,6 

12,0 
11.2 

c 
% 

4,3 
1,0 
0,8 
0,6 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

0,38 
0,27 
0,34 
0,49 

0,04 
0,06 
0,04 
0,04 

6,14 
3,13 
4,11 
3,83 

0,23 
0,22 
0,22 
0,23 

Areia 
muito 
fina 

0,10-
0,05 
mm 

MO 
% 

3,9 
4,5 
4,0 
4,6 

Areia 
2-0,05 

mm 

65,7 
63,8 
44,9 
43,2 

Oxido 
de 

ferro 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

21,8 
18,5 
17,8 
11,7 

PO<f3 

livre mE/100g 

Fe2o3 

7,41 
1,72 
1,38 
1,03 

0,16 
0,10 
0,07 
0,05 

% 

0,8 
1,0 
1,6 
1,8 

CTC 

7,66 
4,25 
5,47 
5,29 

0,17 
0,03 
0,02 
0,02 

v 
% 

80 
74 
75 
72 

Argila 
<0,002 

mm 

12,5 
17,7 
37,3 
45,1 

Ac total 
iCaO Acl 
mE/100g 

1,52 
1,12 
1,36 
1,46 

100AI+ 3 

~ 

3 
3 
2 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média/argilosa relevo suave ondulado Haplusta/fs 

Unidade de mapeamento - PE 1 3 

Localização, município, estado e coordenadas - Na fazenda Kananxuê Pontes e Lacerda, 
MT 14°41'5 e 59°27'WGr Folha SD 21-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com 4 a 5% de declive e sob 
cobertura de floresta 

Altitude - 3 50 m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Periodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto da meteorização de rochas locais 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Ondulado e suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta densa 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 0-1 O em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); franco-arenoso; fraca pe
quer.~a granular e blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição plana e clara 



A3 10-45 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco-argilo~arenoso; fraca 
pequena granular e blocos subangulares; friável, plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição plana e clara 

81 45-80 em, vermelho-escuro (2 5YA 3/6); argila; fraca a moderada peque
na e média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; friável, 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

B21t 80-120 em, vermelho (10R 4/6); argila arenosa; moderada média blocos 
subangulares; cerosidade comum e moderada; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

B22t 120-160 em, vermelho (10R 4/6); argila arenosa, moderada pequena e 
média blocos subangulares; cerosidade abundante e moderada; friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B23t 1 60-180 em+, vermelho ( 1 OR 4/8); argila arenosa; fraca pequena e mé
dia blocos subangulares; macio, friável, plástico e pegajoso 

Obs : concreções ferruginosas nos horizontes A 1, A3 e 81 

Análises fisicas e qufmicas Lab: CE5 11 726-1 731 I 

Horizonte 

Areia 
muito Areia 

Simb Pro f grossa grossa 
em 2-1 1-0,5 

mm mm 

A1 0-10 4,3 3,8 
A3 -45 4,3 4,5 
81 -80 3,5 2,0 
821! -120 3,0 2,2 
822! -160 2,1 2,5 
823t -180 3,4 2,2 

Grau 
de 

Argila fio- Silte 
natural 

cuia- Argila 
% H20 

çãa 
% 

8,3 43 2,14 5,4 
17,0 42 0,56 5,5 
24,6 45 0,27 5,4 

3,1 93 0,20 5,4 
1,8 96 0,23 5,5 
1,5 96 0,31 6,3 

ca+2 

7,45 2,06 0,26 0,05 
2,69 1,43 0,05 0,02 
1,75 1,32 0,05 0,01 
1,12 1,18 0,04 0,01 
0,60 1,25 0,04 0,02 
0,32 0,98 0,04 0,02 

PERFIL N o 67 

Descrição geral: 

Data - 30/4/77 

Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia 
muito 

média fina 
0,5- 0,25- fina 

0,10-
0,25 0,10 
mm mm 0,05 

mm 

7.4 28,9 10,1 
6,9 29,3 9,7 
4,4 22,5 10,8 
4,9 22,7 10,3 
5,7 23,1 10,7 
4,2 22.4 12,6 

pH 

c MO 

KCIN % % 

5,1 3,2 5,52 
4,9 1,3 2,24 
4,8 1,0 1,72 
5,1 0,6 1,03 
5,4 0,5 0,86 
5,8 0,3 0,52 

9,82 0,27 0,12 
4,19 0,22 0,05 
3,13 0,21 0,08 
2,35 0,20 0,10 
1,01 0,17 0,03 
1,36 0,12 0,04 

Areia Silte 

2-0,05 0,05-

mm 0,002 
mm 

54,5 31,0 
54,7 16,2 
43,2 12,1 
43,1 9,6 
44,1 10,5 
44,8 13,0 

Óxido 
de 

PO.j3 ferro 
livre mE/100g 

Fe2o3 
% 

3,5 
4,5 
5,3 
5,0 
5,9 
5,3 

CTC 

12,94 
6,49 
5,55 
4,33 
3,51 
2,52 

0,03 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

v 
% 

76 
64 
56 
54 
54 
54 

Argila 
<0.002 

mm 

14,5 
29,1 
44,7 
47,3 
45.4 
42,2 

Ac total 
ICaO Ael 
mE/100g 

3,12 
2,30 
2,42 
1,98 
1,60 
1,16 

4 
2 
3 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média relevo ondulado Rhodustalfs 

Unidade de mapeamento - PE7 

Localização, municipio, estado e coordenadas -Vila Bela, MT 14°02'5 e 59°43'WGr 
Folha 50 21-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de elevação com 18 a 
20% de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 650 m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Periodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto da meteorização de rochas locais 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional - Ondulado a forte ondulado 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta densa com emergentes 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

82t 

83! 

c 

0-1 O em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); franco-arenoso; fraca 
pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

10-30 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); franco; fraca peque
na granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção clara 

30-45 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco; fraca pequena 
granular e blocos subangulares; cerosidade pouca e moderada; friável, 
plástico e pegajoso; transição difusa 

45-90 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco-argiloso; mo
derada pequena e média blocos subangulares; cerosidade comum e mode· 
rada; firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

90-110 em, vermelho-escuro (2 5YA 3/6); franco-argiloso; moderada pe
quena blocos subangulares; ceras idade comum e moderada; firme, plásti-
co e pegajoso; transição gradual 

11 O~ 1 20 em+, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; mo
derada pequena blocos subangulares; firme, plástico e pegajoso 

Obs : ausência de raizes 

Análises fisicas e qufmicas Lab: 5UDESUL 15 511-5 516) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Calh Case muito média 

Símb Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5- 0,25j 0,2-1 0,2-em 2-1 1 0,512-0,2 0,25 O, 1 0,02 0,05 em em mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o o 5,4 9,5 33,1 14,9 15,0 39,2 22,0 
A3 -30 o o 4,5 9,3 30,3 14,0 12.7 32,8 21,4 
81 -45 o o 4,4 8,0 28,6 13,2 13,8 30,5 19.4 
82t -90 o o 4,1 8,4 24,7 10,2 9,9 24,9 15,7 
83t -110 o o 0,5 14,4 27,8 10,7 10,9 22,8 14,8 
c -120 o o 6,7 12,4 32,2 10,8 9,9 20,7 13,3 

Granulometria% Ataque por H2S04% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de 10,05 
muito Argila nat fio c 0,0021 
fina 0,05-1 0,02- <0.002 % % Argila 

5i0 2 AI203 Fe2o3 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

10,3 31,5 14,3 13,4 4,1 69 2,35 
11,2 33.7 22,3 14,6 7,2 51 2,31 

8,6 31 '1 20,0 20,9 11,1 47 1.49 
7,8 27,0 17,8 32,6 13.7 58 0,83 
6,1 24,4 16,4 33,0 12,0 64 0,74 
4,7 22,6 15,2 31,9 12,3 61 0,71 

Ki 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAe 0Ae OAe OAe OAe HCI 

10.70 7,41 3,30 4,00 0,34 0,27 0,07 0,03 14,41 11,71 
5,25 4,40 3,00 3,00 0,22 0,18 0,04 0,02 8,51 7,60 
5,00 4.40 2,25 2,48 0,22 0,12 0,05 0,02 7,52 7,02 
6,10 3,60 2,15 2,10 0,17 0,10 0,05 0,02 8,47 5,32 
5,80 3,28 3,70 1,51 O, 19 O, 12 0,05 0,02 9,74 4,93 
4,75 3,43 5,00 3,51 0,22 0,14 0,05 0,02 10,02 7,10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 

Al+3 
Acidez 

Mat % --- ----
trocável T A1+3t 51 Ai+3 +52 Coloidal 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

o 5,01 0,69 19.42 15,10 145 112 74 95 o ' o 
o 4,12 0,32 12,63 8,83 87 60 67 96 o o 
o 3,51 0,12 11,03 7,64 53 37 68 98 o o 
o 3,50 0,63 11,97 9,10 37 28 71 93 o o 
o 4,01 0,19 13,75 9,93 42 30 71 98 o o 
o 4,02 0,13 14,04 10,15 44 32 71 99 o o 
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PERFIL N o 74 
Descrição geral: 

Data- 31/7/78 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa epicon
crecionário A moderado textura média/argilosa relevo plano Haplustalfs 

Unidade de mapeamento - PE3 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Vila Bela, MT 14°37'5 e 59°38'WGr 
Folha SD 21-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com declive menor que 
2% e sob cobertura de floresta 

Altitude - 340 m 

litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Perlodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto da meteorização de rochas locais 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1cn 0-1 5 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 3/4); franco-cascalhento; fraca 
pequena granular; friãvel, não plãstico e não pegajoso; transição clara 

A3cn 

B1cn 

B21t 

B22t 

15-30 em, bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4); franco-cascalhento; fra
ca pequena granular; frlável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

30-65 em, bruno (7 5YR 4/4); franco-argiloso com cascalho; fraca a mo
derada pequena granular e blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; 
friãvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

65-115 em, vermelho-amarelado (5YR 4/8); argila; moderada pequena e 
média blocos subangulares; ceras idade comum e moderada; friável, plásti
co e pegajoso; transição gradual 

115-160 em, vermelho amarelado (5YR 4/8); argila; moderada pequena e 
média blocos subangulares; cerosidade abundante e moderada; friável, 
plãstico e pegajoso 

Rafzes: muito finas comuns no A 1 cn 

Obs : as concreções diminuem com a profundidade, chegando a ter muito poucas no hori
zonte B22t 

Análises físicas e qufmicas Lab: CES 12 661-2 665) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina muito 
Areia Silte Argila 

Prof fina 
Simb grossa grossa 0,5- 0,25 2-0,05 0,05- <0,002 

em 2-1 1 0,5 0,25 0,10 
0,10- 0,002 mm 
0,05 mm 

mm mm mm mm mm 
mm 

A1cn 0-15 6,1 4,3 7,0 16,3 10,1 43,8 39,1 17,1 
A3cn -30 7,9 5:9 7,6 17,3 9,4 48,1 33,1 18,8 
B1cn -65 5,7 6,6 6,3 11,8 10,4 40,8 31,3 27,9 
B21t -115 4.4 7,0 5,0 6,2 6,6 29,2 26,4 44.4 
B22t -160 2,9 3,7 3.4 6,1 6,9 23,0 28,8 48,2 

Grau pH Óxido 
de de 

Argila 
fio- Silte c MO ferro P043 Ac total 

natural 
cuia- Argila % % livre mE/100g ICaO Ac) 

% H20 KCIN mE/100g 
ção Fe2o3 
% % 

4,5 74 2,29 5.4 4,9 3,5 6,03 3,6 0,04 7,30 
10.4 45 1,76 5,1 4,5 1,3 2,24 4,5 0,02 5,28 
20,3 27 1,12 5,1 4,5 0,9 1,55 5,0 0,01 4,18 

5,3 88 0,59 5,1 5,0 0,7 1,21 6,7 0,01 2,06 
1,1 98 0,60 5,5 5,0 0,6 1,03 7,7 0,01 2,24 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100A1+3 

ca+2 I Mg+21 K+ I Na+ I I H+ I Al+3 I v 
s CTC 

% Al+3 +S 

6,64 3.70 0,29 0,04 10,67 0,22 0,12 17,97 59 1 
2,55 1,91 0,24 0,01 4,71 0,23 0,12 9,99 47 2 
2,30 1,65 0,13 0,01 4,09 0,21 0,16 8,27 49 4 
0,83 1,94 0,13 0,01 2,91 0,22 0,08 4,97 59 3 
0,68 2,02 0,09 0,01 2,80 0,19 0,04 5,04 56 1 
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PERFIL N o 157 

Descrição geral: 

Data - 23/8/77 

C,lassíficação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A cher
nozêmico textura média cascathenta/argilosa cascalhenta relevo ondulado Argiusto!ls 

Unidade de mapeamento - PE 16 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 4 km de Jauru, na estrada Porto 
Espiridião-Jauru Jauru, MT 1 5° 23'S e 58 ° 50'WGr Folha SD 21-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de encosta com 8 a 
1 O% de declive e sob cobertura de gramíneas 

Altitude - 580 m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Período - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto da meteorização de rochas locais 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional - Ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Bem drenado 

Ve,getação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem plantada 

Descrição morfológica: 

Ap 

A3 

B1 

B21t 

B22t 

0-5 em, cinzento muito escuro ( 1 OYR 3/1 ); franco-arenoso cascalhento; 
grãos simples; macio, muito friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; 
transição plana e clara 

5-2 5 em, bruno-escuro ( 1 OYR 3/3); franco-arenoso cascalhento; grãos 
simples e fraca muito pequena granular; macio, muito friável, ligeiramente 
pléstico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

2 5-50 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4); franco-argila-arenoso 
cascalhento; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares: ce
rosidade comum e moderada; macio, friável, ligeiramente pléstico e ligeira· 
mente pegajoso; transição plana e gradual 

50-90 em, bruno a .. bruno forte (7 5YR 414); argila arenosa cascalhenta; 
moderada pequena e média blocos subangulares; cerosidade abundante e 
moderada; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

90-100 em+, bruno forte (7 5YR 5/6); franco-argila-arenoso cascalhen
to; moderada pequena e média blocos subangulares; cerosidade abundan
te e moderada; macio, firme, plflstico e pegajoso 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: CES 11 747-1 751) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia 
Areia 

muito Areia média fina 
muito 

Areia Silte Argila 
Pro f fina 

Símb grossa grossa 0,5- 0,25- 2-0,05 0,05- <0,002 
em 2-1 1-0,5 0,25 0,10 0,10-

mm 0,002 mm 
mm mm mm mm 0,05 mm 

mm 

Ap 0-5 20,6 15,3 13,3 12,9 5,1 67,2 17,5 15,3 
A3 -25 20,2 18,1 13,6 13,9 3,8 69,6 15,2 15,2 
B1 -50 12,2 12,8 14,2 14,8 4,8 58,8 12,1 29,1 
B21t -90 10,4 10,7 12,0 13,0 6,5 52,6 10,3 37,1 
822t -100 18.4 12,1 9,9 7,9 3,2 51,5 16,2 32,3 

Grau pH Óxido 
de de 

P043 Ac total Argila fio- Silte c MO ferro 
natural cuia Argii; % % livre mE/100g ICaO Ac) 

% H20 KCIN mE/100g 
ção Fe203 
% % 

8,8 42 1,14 6.7 6,3 5.7 9,83 1,2 0,74 0,96 
11,7 23 1.00 6,6 6,1 2.4 4,14 1,2 0,11 0,54 
21,0 28 0.42 6,8 6,1 0,8 1,38 1.4 0,03 0,36 
25,9 30 0,28 6,8 6,0 0,6 1,03 1,6 0,03 0,32 

0,6 98 0,50 6.7 6,0 0,4 0,69 1,9 0,03 0,58 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 v 

ca+2 CTC 
% ;;:t3:S 

8,62 0,95 0,39 0,07 10,03 0,20 0,05 10,99 91 o 
4.41 0,52 0,21 0,04 5,18 0,14 0,04 5,72 90 1 
3.46 0,53 0,21 0,03 4,23 0,15 0,05 4,59 92 1 
3,16 0,66 0,32 0,03 4,17 0,20 0,03 4.49 93 1 
1,70 0,67 0,46 0,03 2,86 0,13 0,05 3,44 83 2 



3 4.2 9 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

Generalizando, apresentam as características do Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico, diferindo quanto à saturacão de base 
ser inferior a 50%. Entretanto, para a área estudada, são distintos 
também no que diz respeito ao desenvolvimento estrutural e pre
sença de filmes de material coloidal sobre os contatos das unidades 
estruturais. 

Estes solos possuem horizonte A moderado, sobrejacente ao ho
rizonte Bt, este com estrutura fraca a moderada em blocos suban
gulares e com cerosidade comum e moderada ou forte Na maioria, 
e principalmente naqueles desenvolvidos a partir de sedimentos do 
Quaternário, a cerosidade está ausente, sendo então caracterizados 
pela alta relação textura I, acompanhada de relativamente alta rela
ção silte/argila e baixo grau de floculação 

São solos de baixa fertilidade natural, apresentando valores bai
xos em soma de base e saturacão de bases O alumínio trocável e 
saturação com alumínio são alt~s nos solos álicos, atingindo níveis 
nocivos ao desenvolvimento das plantas, enquanto nos distróficos 
são baixos, com teores de alumínio trocável quase sempre inferiores 
a 0,5 mE/1 00 g de solo A atividade de argila é sempre baixa de
monstrando a dominância de argila do tipo 1: 1 na fracão coloidal 

Ocorrem em relevo desde o plano ao ondulado, des.envolvidos a 
partir de litologias desde quaternárias a pré-cambrianas Como va
riação das características morfológicas constatou-se a presença de 
solos cascalhentos, abrúpticos, plínticos e concrecionários, estes 
últimos mais relacionados às rochas do Grupo Cuiabá 

Nesta classe de solos em função das" diferentes litologias que 
conferem características bastante diversificadas aos mesmos, há 
necessidade de se considerar alguns casos isoladamente, visando a 
utilização agrícola. Tendo-se a limitação por deficiência de fertilida
de natural, que é peculiar a todos e teores elevados de alumínio (áli
cos), há que se considerar ainda outros fatores 

Aqueles que ocorrem a sudoeste, nas Depressões do Guaporé e 
do Alto Paraguai, a leste, na Depressão lnterplanáltica de Paranatin
ga (Fig 3.1 2) e a norte da localidade de Tangará da Serra, no Pla
nalto de Tapirapuã (Figs. 3 1 e 3. 5). não apresentam outras limita
ções; portanto, as práticas de adubação e correção de acidez são 
suficientes para que os mesmos, com utilização de espécies e varie
dades climaticamente adaptadas, apresentem boa produtividade 
Perfazem um total de 11 61 7,1 km2. 

Os que ocorrem ao sul da localidade denominada Jauru, a su
doeste da área, no município de Cáceres, sobre litologias do Com
plexo Xingu, apresentam também o inconveniente de serem casca
lhentos e/ou concrecionários em sua quase totalidade, tornando-os 
desaconselháveis para uma utilização agrícola plena Ocupam uma 
área de 3 229,6 km2. 

Os relacionados a rochas do Grupo Cuiabá, na Depressão Cuia
bana, estão geralmente associados a Solos Concrecionários e Solos 
Litólicos, constantemente apresentando o caráter concrecionário, 
enquanto os formados a partir de rochas do Grupo Alto Paraguai e 
Granito São Vicente são cascalhentos na maioria e alguns casos 
ocorrem em relevo muito movimentado. Ocupam uma área de 
9.693,3 km2. 

Nos solos plínticos, ocorre excesso de umidade na época de 
maiores precipitações pluviométricas 

Esta classe, no conjunto, ocupa uma área aproximada de 
25.540 km2 que representa 8,75% da área total mapeada 

Na classificação tentativa dos solos, pela "Soil Taxonomy" de 
1975, os perfis amestrados correspondem aos grandes grupos Pa
leustults, Hap!ustults e P!ínthudults 

PERFIL N o 219 
Descrição geral: 

Data - 14/8/7 7 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa relevo plano Paleudults 

Unidade de mapeamento - PVd11 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 6,5 km da estrada Porto 
Espiridião-Caramujo, em vicinal à direita situada a 1 km após o rio Caeté, no sentido de 
Caramujo Cãceres, MT 15°53"5 e 58°16'WGr Folha SD 21·Y·D 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com 2 a 3% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - 1 80 m 
Litologia - Sedimentos arenosos, síltico-arenosos, argila-arenosos e areno
conglomerãticos 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Perlodo - Quaternãrio 

Material originãrio - Sedimentos arena-argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária ~ Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, bruno a bruno-escuro ( 1 OYR 4/3); franco-arenoso; fraca peque
na granular; ligeiramente duro, muito friãvel, plástico e ligeiramente pega
joso; transição plana e clara 

A3 10-30 em, bruno {10YR 5/3), mosqueado pouco, pequeno e difuso, 
amarelo-brunado (1 OYR 6/8); franco-argila-arenoso; fraca pequena granu
lar; ligeiramente duro, muito friãvel, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

81 30-50 em, bruno-amarelado (10YR 5/6), mosqueado pouco, pequeno e 
difuso, bruno-amarelado ( 1 OYR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa 

821 t 50-90 em, bruno-claro-acinzentado ( 1 OYR 6/3), mosqueado pouco, pe
queno e difuso, amarelo-brunado ( 1 OYA 6/6); franco-argiloso; fraca a mo
derada pequena blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeira
mente duro friãvel, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gra
dual 

822t 90-120 em, bruno-amarelado-claro (10YR 6/41. mosqueado comum, pe
queno e distinto, bruno-amarelado ( 1 OYR 5/8); franco-argiloso; moderada 
pequena blocos subangulares; cerosidade comum e fraca; ligeiramente du
ro, firme muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

B23t 1 20-140 em, cinzento-claro { 1 OYR 7/11. mosqueado abundante, grande e 
proeminente, vermelho-amarelado ( 5YR 4/8); franco-argiloso; moderada 
pequena e média blocos subangulares; cerosidade comum e fraca; ligeira
mente duro, firme, muito plástico e muito pegajoso 

Análises físicas e qufmicas Lab : CES (1 633·1 638) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia 
Areia 

muito Areia média fina muito 
Areia Silte Argila Pro f fina Simb grossa grossa 0,5· 0,25- 2-0,05 0,05· <0,002 em 2·1 1·0,5 0,25 0,10 0,10· mm 0,002 mm 

mm mm mm mm 0,05 mm 
mm 

A1 0·10 1,3 3.9 12,5 26,6 12,2 56,5 27,1 16,4 
A3 -30 1,6 4,5 12,8 22,8 13,3 55,0 24,8 20,2 
81 ·50 0,8 3,8 10,2 21,9 11,8 48,5 26,9 24,6 
B21t ·90 1,0 4,9 7,9 16,0 11,2 41,0 29,1 29,9 
B22t ·120 2,8 6,2 9,0 16,8 10,1 44,9 25,8 29,3 
B23t ·140 1,5 4,3 7,1 15,2 9,8 37,9 23,9 38,2 

Grau pH Óxido 
de de 

Argila 
fiO· Silte c MO ferro Po43 Ac total 

natural cuia- ArgTI; % % livre mE/100g iCaO Ac) 
% H20 KCIN mE/100g ção Fe203 

% % 

'1,0 33 1,65 4,7 4,1 1,3 2,24 1,0 0,03 3,66 
11,5 43 1,23 4,2 3,7 1,2 2,07 1,0 0,02 4,04 
3,4 86 1,09 4,0 3,6 0,7 1,21 1,3 0,01 5,08 
1,4 95 0,97 4,0 3,5 0,4 0,69 1,4 0,01 5,62 
1,8 94 0,88 4,2 3,6 0,3 0,52 1,8 0,01 5,00 
1,9 95 0,63 4,5 3,5 0,2 0,34 2,7 0,01 5,30 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 v 

ca+2 CTC % Al+3 +S 

1,85 1,15 0,30 0,03 3,33 0,15 0,34 6,99 48 38 
1,45 0,55 0,18 0,02 2,20 0,32 0,94 6,24 35 30 
0,85 0,08 0,09 0,02 1,04 O, 17 2,53 6,12 1z 71 
0,47 0,02 0,06 0,03 0,58 0,19 3,12 6,20 9 84 
0,67 o, 17 0,08 0,07 0,99 0,04 2,90 5,99 16 75 
2,02 0,74 0,09 O, 17 3,02 0,22 2,80 8,32 36 48 
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PERFIL No 216 

Descrição geral: 

Data - 29/8/77 

Classificação - Podzó\ico Vermelho-Amarelo á\ico argila de atividade baixa A moderado 
textura média relevo plano Haplustults 

Unidade de mapeamento - PVa4 

Localização, município, estado e coordenadas - A 58 km de Porto Espiridião, na estrada 
Porto Espiridião-Cáeeres Cáeeres, MT 15°50'5 e 57°58'WGr Folha SD 21-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com declive menor que 
2% e sob cobertura de floresta 

Altitude - 160 m 

Litologia - Sedimentos arenosos, sfltico-arenosos, argilo~arenosos e areno
conglomeráticos 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Período - Quaternário 

Material originário - Sedimentos areno-argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano a suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Moderadamente a bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

821t 

822t 

823t 

0-1 O crri, bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/3); franco-arenoso; 
grãos simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
clara 

10-40 em, bruno 11 OYR 5/3~; franco-arenoso; grãos simples, macio, frlá
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gra
dual 

40-80 em, bruno-amarelado--claro { 1 OYR 6/4); franco-argila-arenoso; fra
ca pequena granular e muito pequena blocos subangulares; macio, friável, 
plàstico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

80-1 20 em, amarelo-brunado ( 1 OYR 6/6); franco-arenoso: fraca pequena 
granular e pequena blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; 
macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

120-1 70 em, amarelo-brunado ( 1 OYR 6/6); franco-arenoso; fraca peque
na granular e pequena blocos subangulares; cerosldade comum e modera
da; macio, friável, plástico e pegajoso 

Análises ffsicas e qulmicas Lab : CES ( 1 628-1 632) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina muito Silte Argila 
Pro f fina Areia 

S!mb grossa grossa 0,5- 0,25 2-0,05 0,05- <0,002 em 1-0,5 0,10- 0,002 2-1 0,25 0,10 
0,05 mm mm 

mm mm mm mm mm 
mm 

A1 0-10 1,0 9.7 31,9 18,5 14,8 75,9 16,3 7,8 
A3 -40 1,2 9,7 28,1 15,5 13,2 67.7 15,3 17,0 
821! -80 1,0 5,9 19,3 20,0 14,1 60,3 14.4 25,3 
822t -120 1,1 7,7 21.7 21,5 9,2 60,5 19,6 19,9 
823t -170 1,2 10,0 25,9 13,8 15,7 66,6 15,0 18.4 

Grau pH Óxido 
de de 

Argila 
fio- Silte c MO ferro PO,f3 Ac total 

natural 
cuia- Argila % % livre mE/100g ICaO Ael 

% H20 KCIN mEJ100g 
ção Fe2o3 
% % 

3.4 56 2,09 6,0 5,8 3,8 6,55 0,9 0,07 2.76 
3,0 82 0,90 4.4 3,8 0.4 0,69 0,5 0,01 3,18 
1,3 95 0,57 4.4 3,8 0,3 0,52 0,6 0,01 3,36 
1.1 94 0,98 4,6 3,9 0,2 0,34 0,5 0,01 3,00 
1.0 95 0,82 4.4 3,8 0,2 0,34 0,6 0,01 3,10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 v 

ca+2 CTC 
% A1+3 +S 

4,09 2,06 0,38 0,04 6,57 0,16 0,09 9,33 70 1 
O, 12 0,21 0,10 0,02 0,45 O, 18 1,22 3,63 12 73 
0,15 0,25 o, 16 0,03 0,59 0,15 1.18 3,95 15 67 
0,10 0,17 0,30 0,02 0,59 0,25 1.17 3,59 16 66 
0,12 0,14 0,20 0,02 0.48 0,22 1.32 3,58 13 73 
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PERFIL N o 111 

Descrição geral: 

Data - 1 5/3/7 8 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo áJico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo suave ondulado Paleustults 

Unidade de mapeamento - PVa8 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - A 22 km de Nortel:.\ndia, na estrada 
Nortelândia-Marilândia Arenápolis, MT 14°22'5 e 56°57'WGr Folha SD 21-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Ligeira elevação com 3 a 4% de de
clive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 480 m 

Litologia - Areias inconsolidadas, argilas de cores variegadas, concreções limoníticas, 
produtos de alteração de rochas subjacentes 

Formação geológica - Cobertura Detrito-Laterítica 

Perlodo - Terciário-Quaternário 

Material originário - Sedimentos arena-argilosos 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão - Não aparente a ligeira 

Drenagem - Bem a acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

B1 

821 

B22t 

823t 

B3 

0-20 em, bruno (7 5YR 5/4); areia franca; fraca pequena granular; friâvel, 
ligeiramente plástico e não pegajoso; transição difusa 

20-40 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); areia franca; fraca pequena 
granular; friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição gradual 

40-60 em, bruno-forte (7 5YR 5/6); franco-arenoso; fraca pequena granu
lar; friãvel, ligeiramente pléstico e não pegajoso; transição difusa 

60~80 em, bruno-forte (7 5YR 5/8); franco-arenoso; fraca muito pequena 
blocos subangulares; friável, lig~iramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

80-100 em, bruno~forte (7 5YR 5/8), franco-arenoso; fraca muito peque
na e pequena blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição difusa 

100-120 em, bruno-forte (7 5YR 5/8); franco-arenoso; fraca pequena 
blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

120-150 em, amarelo-avermelhado (5YR 6/8); franco-arenoso; fraca pe
quena blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso 

Análises físicas e qufmicas Lab: CES (2 435-2 441) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina 
muito 

Areia Silte Argila 
Simb Pro f grossa 0,5- 0,25- fina 

2-0,05 0,05-grossa <0,002 
em 2-1 1-0,5 0,25 0,10 0,10- 0,002 mm mm 

mm mm mm mm 0,05 mm 
mm 

A1 0-20 o 0,8 1,5 51,2 28,6 82,1 6,5 11.4 
A3 -40 o 0,7 1,2 32,9 44,9 79.7 9,3 11,0 
81 -60 o 0,6 1,2 30,6 45,6 78,0 8.4 13,6 
B21t -80 o 0,7 1.4 29,8 44,3 76,2 9,9 13,9 
822t -100 o 0,6 1,2 28,6 44,9 75.4 9,9 14,7 
823t -120 o 0,7 1,2 30,7 43,5 76,1 8,9 15,0 
B3 -150 0,1 0,7 1.4 29.7 43,5 75.4 9.7 14,9 

Grau pH Óxido 
de de 

Argila fio- Silte c MO ferro PO,f3 Ac total 

natural cuia- Argila % % livre mE/100g (CaO Ael 
% H20 KCIN mE/100g 

ção Fe203 
% % 

8,2 28 0,57 4.4 4,0 0,5 0,86 0,1 0,01 3,96 
8,0 27 0,85 4,1 3,9 0,3 0,52 0,1 0,02 3,16 

10,2 25 0,62 4,1 3,9 0,3 0,52 o 0,01 3,16 
2,9 79 0,71 4,2 3,9 0,1 0,17 0,3 0,01 2,64 
1,7 88 0,67 4,2 3,9 0,1 0,17 0,2 0,01 2,70 
1,7 89 0,59 4,2 3,9 0,1 0,17 0,1 0,01 2,62 

1,7 89 0,65 4,3 4,0 0,1 0,17 0,3 0,01 2,50 



Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 v 

ca+2 CTC 
% A1+3 +5 

0,37 0,20 0,04 0,02 0,63 0.43 0,54 4,59 14 46 
0,22 0,08 0,02 0,01 0,33 0.41 0,66 3.49 10 67 
0,19 0,06 0,02 o 0,27 0.41 0,72 3.43 8 73 
0,15 0,04 0,01 o 0,20 0,60 0,54 2,84 7 73 
0,12 0,04 0,01 o 0,17 0,36 0.76 2,87 6 85 
0,15 0,06 0,01 o 0,22 0.47 0,66 2,84 8 75 
0,19 0,05 0,01 o 0,25 0.45 0,62 2,75 9 71 

PERFIL N o 191 

Descrição geral: 

Data - 20/3/78 

Classificação ~ Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa pHntico A mo
derado textura média relevo plano Plinthudults 

Unidade de mapeamento - PVd3 

Localização, municfpio, estado e coordenadas ~ A 12 km de Juguará, em vicinal que liga 
Juguará à fazenda Okuhara, à direita da estrada Barra do Bugres~Cuiabá Alto Paraguai, 
MT 15°11'5e 57°01'WGr Folha 5D.21-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil ~ Local plano com 2 a 3% de declive e 
sob cobertura de savana 

Altitude- 270m 

Litologia ~ Sedimentos arenosos, sfltico-arenosos, arena-argilosos, areno
conglomeráticos 

Formação geológica ~ Formação Pantanal 

Perfodo ~ Quaternário 

Material originário ~ Produto da meteorização de sedimentos 

Relevo local ~ Plano 

Relevo regional ~ Plano a suave ondulado 

Erosão ~ Ligeira 

Drenagem ~ Moderadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual ~ Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

B21t 

B22tpl 

B23tpl 

0-1 O em, bruno-escuro {7 5YR 4/4); franco-arenoso; fraca pequena gra
nular; friável, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

10-30 em, bruno {7 5YR 5/4); franco-arenoso; fraca pequena granular; 
muito friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição gradual 

30-60 em, bruno-forte (7 5YR 5/6); franco-arenoso; fraca pequena blocos 
subangulares; friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição difu
sa 

60-80 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); franco-arenoso; fraca pe
quena blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição gradual 

80-120 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6), mosqueado comum, mé
dio e proeminente, vermelho (2 5YR 5/8) e comum, médio e distinto, 
vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca pequena blo
cos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara · 

120-1 50 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 7/6) mosqueado abundante, 
médio e proeminente, vermelho (2 5YR 5/8) e abundante, médio e distin
to, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises trsicas e qufmicas Lab : CE5 12 452-2.4571 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina muito 5ilte Argila Pro f fina Areia 
5imb grossa grossa 0,5- 0.25- 2-0,05 0,05- <0,002 em 1-0,5 0,10- 0,002 2-1 0,25 0,10 mm mm 

mm mm mm mm 0,05 mm 
mm 

A1 0-10 1,0 9,9 37,5 25,1 5,3 78,8 7,5 13,7 
A3 -30 2,0 12,7 31,6 21,0 4,7 78,0 9,9 12,1 
B1 -60 2,5 10,5 27,8 25,3 7,2 73,3 10,6 16,1 
B21t -80 1,7 8,7 23,7 26,0 7,7 67,8 12,8 19.4 
B22tpl -120 2,0 7,5 21,6 23.4 8,8 63,3 15,7 21,0 
B23tpl -150 2,1 7,2 19,1 24,5 9,3 62,2 16,5 21,3 

Grau pH Oxido 
de de 

Argila 
fio- Silte c MO ferro PO'f3 Ac total 

natural 
cuia- Argila % % livre mE/100g ICaO Ae) 

% H20 KCIN mE/100g ção Fe203 
% % 

11,7 15 0,54 5,0 4,2 0,6 1,03 0.4 0,02 3,50 
9,0 26 0,82 4,2 4,0 0.4 0,69 0,2 0,01 3,04 
2,'5 84 0,66 4,1 3,9 0,3 0,52 0,3 0,01 2,76 
1,7 91 0,66 4,0 3,9 0,4 0,69 0,5 0,01 2,84 
1,5 93 0,75 4,2 4,0 0,2 0,34 0,6 0,01 2,80 
1,8 92 0,77 4.4 4,1 0,2 0,34 0,6 0,01 2,72 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 
100AI+3 v 

ca+2 I Mg+21 K+ I Na+ I I H+ I A1+3 I CTC 
% Al+3+5 5 

0,17 0,23 0,05 o 0.45 0,29 0,32 3,95 11 42 
0,19 0,12 0,03 o 0,34 0,32 0,52 3,38 10 60 
0,12 0,06 0,02 o 0,20 0,27 0,56 2,96 7 74 
0,12 0,04 0,01 o 0,17 0,28 0,64 3,01 6 79 
0,10 0,04 0,01 o 0,15 0,28 0,60 2,95 5 80 
0,17 0,06 0,01 0,01 0,25 0,33 0,34 2,97 8 58 

PERFIL N o 240 

Descrição geral: 

Data - 3/5/77 

Classificação ~ Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média/argilosa relevO suave ondulado Haplustults 

Unidade de mapeamento ~ PVd16 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 61 km de Cuiabá, na BR-364 em dire
ção a Rondonópolis, após o rio Aricá-Mirim, próximo à fazenda Abolição Santo AntOnio do 
Leverger, MT 15°48'5 e 55°38'WGr Folha SD 21-Z-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de elevação com 3% 
de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - 220 m 

Litologia ~ Granitos e adamelitos pós-tectônicos 

Formação geológica ~ Granito São Vicente 

Periodo - Cambriano-Siluriano 

Material originário - Meteorização de rochas locais 

Relevo local ~ Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão ~ Ligeira 

Drenagem ~ Bem drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-15 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco; fraca pequena 
granular; solto, firme, não plástico e não pegajoso; transição clara 

A3 

B1 

B2t 

B3 

1 5-40 em, bruno-avermelhado (2 5YR 4/4); franco; fraca pequena granu
lar e blocos subangulares; solto; friável, ligeiramente plástico e ligeiramen-
te pegajoso; transição clara 

40-70 em, vermelho (2 5YR 5/6); franco; fraca a moderada pequena a 
média blocos subangulares e angulares; macio, friável, plástico e pegajoso; 
transição gradual 

70-110 em, vermelho (2 5YR 5/8); franco-argiloso; fraca a moderada pe
quena a média blocos subangulares e angulares; cerosidade abundante e 
moderada; macio, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição gra
dual 

110-180 em, vermelho (1 OR 5/8); franco-argiloso; fraca média blocos su
bangulares; cerosidade comum e moderada; macio, friável, plástico e pe
gajoso 

Raizes: finas e médias muitas no A 1 e A3, comuns no B 1 e B2t 

Obs : linha de quartzos observada no corte ± 120 em 

Análises fisicas e quimicas Lab : 5UDE5UL (5 422-5 426) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

51mb 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5- o 25! o 2- I o 2-em em em 2-1 1 0,512-0,2 0,25 O, 1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o o 2,45 4,48 17,15 8.44 14,85 50.79 31,08 
A3 -40 o o 3,55 4,18 16,84 7,01 16,16 48,30 28,76 
81 -70 o o 4,75 4,75 15,81 4,97 10,78 43,10 26,20 
B2t -110 o o 3,25 2,81 10,82 3.42 10,49 35,45 20,58 
B3 -180 o o 2,25 2,78 9,65 3,69 9,54 43,17 26,89 
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Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Grau Silte 
Silte Argila (0,05-

muito de 

0,05-1 0,02-
Argila nat floc 0,002) 

fina <0.002 % Argila 
Si0 2 AI203 Fe203 0,002 0,002 % 0,1-0,05 mm 

mm mm mm 

18,01 30,48 10,77 21,29 1,71 92 1,43 
14,70 34,31 14,77 20,09 2,43 88 1,70 
16,76 32,13 15,23 25,86 2,49 91 1,24 
11.43 27,28 12,41 41,32 0,83 98 0,66 
18,28 31,85 15,57 31,61 1,73 95 1,00 

Ki C/N 

o 6,2 4,6 2,0 0,09 3,45 22 
o 5,6 4,4 1,1 0,06 1,90 18 
o 5,6 4,4 0,7 0,04 1,21 18 
o 6,0 4,9 0,8 0,04 1,38 20 
o 6,0 5,2 0,6 0,03 1,03 20 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

1,02 1,80 0,59 1,60 0,09 0,08 0,07 0,09 1,77 3,57 
0,70 1,38 0,40 1,00 0,07 0,06 0,05 0,01 1,22 2,45 
0,62 1,10 0,16 0,40 0,08 0,06 0,05 0,01 0,91 1,57 
0,88 1,55 0,62 0,83 0,07 0,05 O, 10 0,01 1,67 2,44 
1,12 1,95 0,81 0,41 0,06 0,05 0,06 0,01 2,05 2,42 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

T v 100Ar+3 100Af+3 
Ar+3 

Acidez 
Mat % --- ----trocável T 

Coloidal Art3+S1 Ar+3 +52 

KCI pH81 pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH81 pH7 

o 5,15 2,23 6,92 4,00 33 19 26 44 o o 
0,2 5,18 3,29 6,40 4,51 32 22 19 27 14 7 
0,3 5,12 3,09 6,03 4,00 23 15 15 23 25 16 

o 4,61 2,51 6,28 4,18 15 10 27 40 o o 
o 4,53 2,33 6,58 4,38 21 14 31 47 o o 

PERFIL N ' 189 

Descrição geral: 

Data - 26/7/78 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa abrupti
co A moderado textura arenosa/argilosa relevo suave ondulado Paleustults 

Unidade de mapeamento - PVd8 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Salto do Céu, MT 15 °08'S e 
58'04'WGr Folha SD 21-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de encosta com 4 a 
6% de declive e sob cobertura de gramfneas 

Altitude - 450 m 

Litologia - Riodacitos, andesitos e dacitos 

Formação geológica - Sufte Intrusiva de Rio Branco 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Alteração das rochas locais 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta aberta com bambu 

Uso atual - Pastagem artificial 

Descrição morfológica: 

Ap 

A2 

61 

621! 

0-1 O em, bruno-escuro (7 5YR 3/2); areia franca; fraca muito pequena 
granular; solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

10-25 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4); areia franca; fraca muito peque
na granular; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

25-50 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6), mosqueado pouco, pequeno e 
distinto, vermelho (2 5YR 5/8); franco-argila-arenoso; fraca média blocos 
subangulares; cerosidade comum e moderada; m\lito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

50-85 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8}. mosqueado pouco, pequeno e 
distinto, bruno-amarelado ( 1 OYR 5/4); argila; fraca a moderada média blo-

290/PEDOLOGIA 

cos subangulares; cerosidade comum e moderada; friável, plástico e pega
joso; transição difusa 

B22t 85-125 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8}, mosqueado pouco, pequeno 
a médio e distinto, bruno-amareladà {1 Ov'R 5/6}; argila; fraca a moderada 
média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada a forte; friável, 
plástico e pegajoso; transição difusa 

623t 125-170 em+, vermelho-amarelado 15YR 5/81. mosqueado pouco, pe
queno a médio e distinto, bruno-amarelado ( 1 OYR 5/6); argila: fraca a mo
derada média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; friá
vel, plástico e pegajoso 

Raízes: finas abundantes no horizonte A 1 e comuns no horizonte A3 

Análises ffsicas e qulmicas Lab : CES (2 621-2 6261 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia 
Areia 

muito Areia média fina 
muito 

Areia Silte Argila 
Simb Pro f grossa 0,5- 0,25-

fina 
2-0,05 0,05- <0.002 em 

grossa 
0,10-

2 1 1-0,5 0,25 0,10 mm 0,002 mm 
mm mm 0,05 mm 

mm 

Ap 0-10 2,6 2,9 23,6 46,0 6,9 82,0 10,3 7,7 
A2 -25 3,4 2,9 28,8 39,1 7,2 81.4 9,5 9,1 
61 -50 6,0 2,7 13,9 29,5 5,1 57,2 12,9 29,9 
621t -85 2,7 1,9 11,0 21,3 3,1 40,0 13,3 46,7 
B22t -125 3,2 2,3 8,4 20,7 4,7 39,3 8,7 52,0 
B23t -170+ 2,9 2,4 9,0 17.4 4,0 35,7 8,1 56,2 

Grau pH Óxido 
de de 

Argila 
fio Silte c MO ferro P043 Ac total 

natural 
cuia Argila % % livre mE/100g (CaO Acl 

% H20 KCIN mE/100g ção Fe2o3 
% % 

5,1 34 1,34 5.4 5,2 1,7 2,93 1,1 0,05 2,70 
7,8 14 1,04 5,2 4,6 0,2 0,34 1,5 0,03 2,36 

24,3 19 0,43 5,2 4,8 0,6 1,03 2, 7 0,01 2,86 
1,1 98 0,28 5,7 5,7 0,1 0,17 3,5 0,01 2,50 
1,0 98 0,17 5,9 5,8 0,2 0,34 3,9 0,01 2,42 
1,0 98 0,14 5,8 5,7 0,2 0,34 3,8 0,01 2,30 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100A1+3 v 

ca+2 I Mg+21 K' I Na+ I s I H+ I A1+3 I CTC 
% Al+3 +S 

2,13 0,66 0,34 0,03 3,16 0,21 0,14 5,86 54 4 
0,59 0,21 0,15 0,01 0,96 0,24 0,10 3,32 29 9 
1,36 0,21 0,24 0,01 1,82 0,20 0,10 4,68 39 5 
1,45 0,21 0,11 0,01 1,78 0,19 0,06 4,28 42 3 
1,11 0,25 0,05 0,01 1,42 0,24 0,10 3,84 37 7 
1,01 0,29 0,07 0,01 1,38 0,89 1,48 3,68 38 52 

PERFIL N ' 174 

Descrição geral: 

Data- 27/8/77 

Classificação ~ Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média relevo plano Paleustults 

Unidade de mapeamento - PVd11 

Localização, municfpio, estado e coordenadas ~ Na fazenda Papiro, estrada Porto 
Espiridião-Pontes e Lacerda Cáceres, MT 15'46'S e 58'38'WGr Folha SD 21-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com 1 a 2% de declive e 
sob cobertura de savana 

Altitude- 350m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Periodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Meteorização de rochas locais 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 3/4); franco-arenoso; grãos sim
ples; solto, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
clara 



A3 10-30 em, bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/41; franco-arenoso; fraca pe
quena granular; solto, muito friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; 
transição plana e gradual 

81 30-65 em, bruno (7 5YR 5/4); franco-arenoso; fraca muito pequena gra
nular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção P.lana e difusa 

821t 65-11 O em, bruno-forte {7 5YR 5/6); franco-arenoso; fraca pequena gra
nular e blocos subangulares; cerosidade comum e fraca; macio, friável, li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

822t 110-140 em, bruno-forte (7 5YR 5/8); franco; fraca pequena granular e 
blocos subangulares; cerosidade comum e fraca; macio, friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: CES 11 740-1 744) 

Horizonte 

Slmb Prol 
em 

A1 0-10 
A3 -30 
81 -65 
821t -110 
822t -140 

Grau 
de 

Argila 
fio-

natural 
cuia-

% 
ção 
% 

7,8 36 
8,7 36 

12,8 12 
11,2 38 

0,6 97 

ca+2 I Mg+21 

2,34 1,43 
1,48 0,89 
0,95 0,64 
0,97 0,39 
0,97 0,38 

PERFIL N " 168 

Descrição geral: 

Data- 17/8/79 

Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina muito 
Areia Silte Argila fina grossa grossa 0,5- 0,25- 2-0,05 0,05- <0,002 

2-1 1-0,5 0,25 0,10 0,10- 0,002 mm mm 
mm mm mm mm 0,05 mm 

mm 

0,3 2,6 25,5 33,8 11,2 73.4 14.4 12,2 
0,6 2,9 15,6 39,4 15,1 73,6 12,8 13,6 
0,8 2,9 14,0 37,7 12,3 67,7 17,7 14,6 
2,2 3,6 10.4 26,7 12,7 55,6 26,3 18,1 
1,5 2,5 7,9 23,3 10,9 46,1 31,9 22,0 

pH Óxido 
de 

Silte c MO ferro P043 Ac total 

Argila % % livre mE/100g !CaO Ac) 
H20 KCIN mE/100g Fe2o3 

% 

1,18 5,7 5,1 1,0 1,72 1,3 0,03 1,54 
0,94 5,1 4.4 0,8 1,38 1,3 0,02 1,64 
1,21 4,5 3,9 0,7 1,21 1,6 0,01 2.46 
1,45 4,7 3,8 0,6 1,03 2,2 0,01 2,94 
1,45 4,7 3,9 0.4 0,69 2,3 0,01 2,80 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 

K+ I Na+ J I H+ J A1+3 I v 

s CTC 
% Al+3 +5 

0,24 0,03 4,04 0,20 0,02 5,58 72 o 
0,13 0,02 2,52 0,25 0,04 4,16 60 2 
0,11 0,02 1,72 0,34 0.40 4,18 41 19 
0,09 0,01 1.46 0,39 0,86 4.40 33 37 
0,18 0,02 1,55 0,32 0,80 4,35 36 34 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo suave ondulado Paleustults 

Unidade de mapeamento - PVd 19 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 3 km do córrego de Ferrugem, na es
trada Porto Espiridião-Pontes e Lacerda Cáceres, MT 15°37'S e 58°50'WGr Folha 
SD 21-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de encosta com 3 a 
5% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - 400 m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Periodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Meteorização de rochas cristalinas locais 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-5 em, bruno-escuro (1 OYR 3/3); franco-argila-arenoso cascalhento; 
grãos simples; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe~ 
gajoso; transição plana e clara 

A3 5-20 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4); franco-argila-arenoso cas
calhento; grãos simples; macio, friâvel, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara 

81 20-40 em, bruno forte (7 5YR 5/6); argila arenosa cascalhenta; moderada 
pequena blocos subangulares; macio, friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e gradual 

821 t 40-80 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila arenosa cascalhenta; 
moderada pequena blocos subangulares; macio, friável, plástico e pegajo
so; transição plana e gradual 

822t 80-100 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila cascalhenta 

Obs : solo muito compacto 

Análises físicas e químicas Lab : CES I 1 790-1 794) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia 
Areia 

muito Areia média fina 
muito 

Areia Silte Argila 
Simb Pro f grossa 0,5- 0,25-

fina 
2-0,05 0,05- <0,002 grossa 

em 2-1 1-0,5 0,25 0,10 0,10-
mm 0,002 mm 

mm mm mm mm 0,05 mm 
mm 

A1 0-5 6,7 14,7 18.4 16,2 5,1 61,1 16,5 22,4 
A3 -20 5,2 12,5 19,2 19,2 1,6 57,7 13,1 29,2 
81 -40 8,1 10,2 1 3.4 16,2 5,1 53,0 8,2 38,8 
821t -80 6,2 9,3 12,1 13,1 3,9 44,6 7.4 48,0 
822t -100 5,7 9,5 10,1 10,0 4,4 39,7 7,3 53,0 

Grau pH Óxido 
de de 

Po43 Argila fio- Silte c MO ferro Ac total 
natural 

cuia- Argila % % livre mE/100g iCaO Ac) 
% H20 KCIN mE/100g 

ção Fe2o 3 
% % 

22,2 1 0,74 6,1 5,4 2,3 3,97 1,1 0,06 2,96 
25,0 14 0,45 5,3 4,6 1,5 2,59 1,4 0,02 3,60 

8,1 79 0,21 4,9 4,3 0,8 1,38 2,2 0,01 3,50 
2,1 96 0,15 4,9 4,5 0,6 1,03 2,4 0,01 3,46 
2,3 96 0,14 5,0 4,8 0,4 0,69 2,6 0,01 3,52 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 v 

ca+2 CTC 
% AI+3+S 

2,86 1,89 0,50 0,05 5,30 0,21 0,03 8,26 64 
1,70 0,98 0,22 0,05 2,95 O, 18 0,12 6,55 45 4 
1,12 0,49 0,21 0,04 1,86 0,25 0,29 5,36 35 13 
1,25 0,50 O, 17 0,03 1,95 0,25 0,28 5,41 36 13 
1,47 0,63 0,19 0,04 2,33 0,20 0,17 5,85 40 7 

PERFIL N • 87 

Descrição geral: 

Data- 29/7/77 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa concre
cionário A moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado Pa/eustults 

Unidade de mapeamento - PE13 

Localização, município, estado e coordenadas - A 42,5 km de Pontes e Lacerda, entre o 
rio Pindaituba e o córrego Santo AntOnio, na estrada Pontes e Lacerda-Fazenda Sapé 
Pontes e Lacerda, MT 14"59'5 e 59"13'WGr Folha SD 21-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de encosta com 3 a 
4% de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 350 m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Periodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto da meteorização das rochas locais 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta Aberta com Cipó 

Uso atual - Pastagem plantada 

Descrição morfológica: 

A 0-20 em, vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco-argila-arenoso; fraca 
muito pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

PEDOLOGIA/291 



81 20-40 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila arenosa; fraca pequena 
granular; muito friável, plãstico e pegajoso; trans·lção difusa 

821tcn 40-70 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila arenosa cascalhenta; 
fraca a moderada pequena granular e blocos subangulares; friével, muito 
pléstico e muito pegajoso; transição difusa. 

822tcn 70-100 em, vermelho-amarelado (5YR 4/8); argila arenosa cascalhenta; 
fraca a moderada pequena granular e blocos subangulares; friável, muito 
plástico e muito pegajoso 

Obs : impedimento de tradagem devido a excesso de concreções de ferro a partir de 
100 em 

Análises fisicas e quimicas Lab : SUDESUL (5 806-5 8091 

Horizonte Granulometria % 

Slmb 
Prol 
em 

A 0-20 
81 -40 
821tcn -70 
822tcn -100 

Calh 
20-2 
em 

o 
o 
o 
o 

Granulometria % 

Areia Silte 
muito 
fina 

Case 
2-0,2 

em 

o 
o 
o 
o 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

2,8 
2,2 
2,5 
3,5 

Areia grossa 

1-0,512-0,2 
mm mm 

6,8 
6,2 
5,2 
7,0 

28,8 
24,0 
21,0 
25,4 

Grau 
Argila de 

Argila nat fio c 
0,05-, 0,02 <0.002 % 
0,002 0,002 % 0,1-0,05 mm 

mm mm mm 

9,6 19,8 4,6 24,8 2,3 91 
10,4 13,3 7,1 36,8 4,5 88 

8,7 9,5 5,3 46,6 3,0 94 
9,9 10,4 6,1 41,4 2,6 94 

Ki 

o 7,0 6,5 
o 5,4 4,5 
o 5,4 4,4 
o 5,5 4,4 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

14,4 
12,9 
10,0 
12,2 

Silte 
10,05-
0,002) 

~ 

0,80 
0,36 
0,20 
0,25 

1,2 
0,9 
0,8 
0,7 

Areia fina 

o 25-l o 2- I o 2-
O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

21,8 
18,2 
17,0 
15,6 

41,8 
32,1 
27,1 
27,1 

26,6 
25,9 
22,9 
22,8 

Ataque por H2S04% 

Sio2 Al2o 3 Fe2o 3 

CIN 

0,11 2,06 11 
0,10 1,55 9 
0,04 1,38 20 
0,04 1,20 18 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 

NH4 I KCI 
OAc 

6,70 
0,75 
0,80 
0,75 

3,68 
0,48 
0,52 
0,50 

Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

0,80 
0,20 
0,40 
0,25 

2,20 
0,40 
O, 18 
0,12 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Al+3 
Acidez 
trocável 

KCI pH81 pH7 

o 2,01 
0,1 10,53 
0,2 7,62 
0,3 6,53 

0,18 
6,13 
4,17 
3,07 

T 

pH8 I pH7 

~.83 
11,71 

9,07 
7,77 

8,00 
7,31 
5,62 
4,31 

K+ 

NH4 l 
OAc 

0,25 
0,21 
0,23 
0,23 

T 
Mat 

HCI 

0,18 
0,21 
0,20 
0,20 

Coloidal 

pH8 I pH7 

40 
32 
19 
19 

32 
20 
12 
10 

Na+ 51 

NH4 l 
OAe 

0,07 
0,02 
0,02 
0,01 

v 
% 

HCI 

0,03 
0,02 
0,02 
0,02 

NH4 
OAe 

7,82 
1,18 
1,45 
1,24 

100AJ+3 ---
A1+3+S1 

pH81 pH7 

80 
10 
16 
16 

98 
16 
26 
29 

o 
8 

12 
19 

3 4 2.1 O - Podzólico Vermelho-Amarelo álico latossólico 

52 

KCI e 
HCI 

6,09 
1,11 
0,92 
0,84 

100AJ+3 ----
Af+3+S2 

o 
8 

17 
26 

São solos intermediários para Latossolo Vermelho-Amarelo. Apre

sentam um horizonte B textura!, com alta relação textura!, porém 

com menor diferenciação de horizontes e fraco desenvolvimento 

das estruturas. A cerosidade quando presente é pouca e fraca O 

grau de floculação é baixo e a relação silte/argila e valores de ativi

dade de argila são ligeiramente maiores que aqueles admitidos para 

os Latossolos. 

Apresentam baixa soma e saturação de bases e elevados teores 

de alumfnio trocável e saturação com alumfnio, constituindo-se nos 

fatores mais limitantes ao desenvolvimento das culturas. 

292/PEDOLOGIA 

Ocorrem em relevo plano e suave ondulado, relacionados a ro

chas do Grupo Alto Paraguai-Formação Puga, sob vegetação de 

Savana, na unidade de mapeamento PVd18 

Quanto às possibilidades de utilização são semelhantes aos de

mais Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos descritos anteriormen

te. 
Na classificação dos solos pela "Soil Taxonomy" de 1975 os 

perfis amostrados correspondem ao grande grupo Pa/eustults. 

PERFIL N ' 227 

Descrição geral: 

Data - 19/3178 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico latossólico A moderado textura média 
relevo plano Paleustults 

Unidade de mapeamento - PVd 18 

Localização, município, estado e coordenadas - A 20 km do entroncamento das estra
das Jangada- Barra do Bugres e Jangada -Céceres em direção a Cáceres Rosário do 
Oeste, MT 15'14'5 e 56'42'WGr Folha SD 21-Z-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com O a 2% de declive e 
sob cobertura de savana 

Altitude - 270 m 

Litologia - Arenitos, arcóseos e intercalações subordinadas de argilitos e siltitos 

Formação geológica - Formação Bauxi Grupo Alto Paraguai 

Período - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - lntemperização das rochas locais 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

0-20 em, bruno-escuro (1 OYR 3/3); franco-arenoso; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

20-45 em, bruno-escuro (7 5YR 4/4); franco-arenoso; grãos simples; sol
to, muito friável; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual 

45-75 em, bruno forte (7 5YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca muito pe
quena blocos subangulares; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e difusa 

7 5-11 O em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-argila-arenoso; fraca 
muito pequena blocos subangulares; macio, friável. plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

110-140 em, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-arenoso; fraca muito 
pequena blocos subangulares; macio, friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e difusa 

140-1 7 5 em+, vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco argila-arenoso; 
fraca muito pequena blocos subangulares; macio, friável, plástico e pega
joso 

Rafzes: abundantes no A 1 e comuns no A3 e 81, finas e médias 

Obs : atividade biológica intensa no A3 e 81 

Análises ffsicas e quimicas Lab: SUDESUL(7 051-7 0561 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

Símb 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0,5- 0.25-l 0.2- I 0,2-
em em 2-1 1-0,512-0,2 0,25 0,1 0,02 0,05 em mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0-20 o o 0,5 1,4 20,6 11,9 39,8 61,7 52,6 
A3 -45 o o 0,4 1,2 14,3 8,7 29,5 60,8 52,0 
81 -75 o o 0,5 1,4 15,9 9,2 28,0 51,2 41.4 
821 -110 o o 0,5 1,5 14,4 8,9 26,2 57,2 48,0 
822 -140 o o 0,7 2,3 19,7 11,0 31,8 54,7 44,8 
823 -175 o o 0,4 1,2 15,1 9,6 27,5 57,2 48,6 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Silte Grau Silte 

muito 
Argila de 10,05-

fina 0,05-, 0,02-
Argila nat tloc 0,002) 

0,002 0,002 
<0,002 % % Argila 

Si02 A12o 3 Fe2o 3 
0,1-0,05 mm 

mm mm mm 

19,6 16,9 7,8 9,9 3,1 69 1,71 4,01 2,98 1,27 
26,5 15,6 6,8 18,1 5,4 70 0,86 6,68 5,53 1.17 
18,2 17,1 7,3 25,6 6,1 76 0,67 8,72 7,77 2.44 
25,3 15,5 6,3 22,1 3,4 85 0,70 12,21 7,81 1.80 
18,7 15,7 5,8 19,8 2,9 85 0.79 9,30 6,98 1.06 
24,9 14,7 6,0 21,7 2,5 88 0,68 8,02 6,90 1,04 



Ki C/N 

2,29' 4,9 4,0 0,8 0,06 1,38 13 
2,05 5,0 4,0 0,5 0,03 0,86 17 
1,91 5,0 4,0 0,3 0,03 0,52 10 
2,66 5,5 4,1 0,2 0,02 0,34 10 
2,27 5,5 4,2 0,2 0,02 0,34 10 
1,98 5,6 4,2 0,1 0,01 0,17 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 I HCI 
NH4 KCI e 

OAc OAc OAc OAc OAc f;iCI 

1,40 1,16 0,58 0,50 O, 17 O, 16 0,03 0,03 2,18 1,85 
0,63 0,48 0,47 0,33 0,06 0,06 0,03 0,02 1 '19 0,89 
0,60 0,50 0,40 0,34 0,09 0,07 0,03 0,01 1,12 0,92 
0,62 0,54 0,38 0,36 0,07 0,06 0,03 0,01 1,10 0,97 
0,63 0,58 0,48 0,38 0,05 0,04 0,02 0,01 1,18 1,01 
0,45 0,43 0,40 0,38 0,08 0,05 0,0,2 0,01 0,95 0,87 

Complexo sorti v o mE/1 OOg 

T v 100AI+3 100AI+3 
A1+3 

Acidez Mat % --- ----T trocável 
Coloidal Al+3 +51 AI+3+S2 

KCI pHal pH7 pH8 J pH7 pHB I pH7 pHsi pH7 

1,5 5,03 1,60 7,21 3,78 73 38 30 58 40 45 
1,4 6,18 3,44 7,37 4,63 41 26 16' 26 54 61 
2,4 6,63 4,80 7,75 5,92 30 23 14 19 68 72 
1,0 5,10 3,08 6,20 4,18 28 19 17 26 47 51 
1,3 4,38 2,73 5,56 3,91 28 20 21 30 52 56 
1,2 4,50 2,98 5.45 3,93 25 18 17 24 55 58 

3 4 2 11 - Brunizém Avermelhado 

Os solos assim classificados apresentam como característica fun
damental a presença de um horizonte A chernozêmico sobrejacen
te a um horizonte B textura i constituído por argilas do tipo 2:1, o 
que faz com que apresentem sempre capacidade de troca de cá
tions após correção para carbono maior que 24 mE/1 00 g de argila. 

São solos minerais profundos, com poucas exceções, pouco 
profundos, não hidromórficos, com reação de moderadamente áci
da a moderadamente alcalina e com alta potencialidade agrícola. 

Apresentam boa diferenciação de horizontes com textura média 
nos horizontes superficiais enquanto os subsuperficiais 
apresentam-se argilosos. Têm estrutura desenvolvida de moderada 
a forte, geralmente em blocos subangulares no horizonte Bt, onde 
estão constantemente revestidos por cerosidade moderada a forte. 

Sob o aspecto químico apresentam valores elevados de soma e 
saturação de bases enquanto os valores de saturação com alumínio 
são muito baixos, sendo nulos em alguns casos. 

Generalizando são solos que mostram ótimas qualidades para a 
utilização agrícola, excetuando-se os casos em que ocorrem em lo
cais com declives fortes, o que constitui um fator limitante para a 
mecanizacão. 

Ocorre'm associados ao Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e 
Terra Roxa Estruturada eutrófica e em menor freqüência a Solos Li
tólicos eutróficos, sob vegetação de Floresta, em relevo que varia 
de suave ondulado a forte ondulado 

Foram constatados como subdominantes em várias unidades de 
mapeamento, sobre litologias do Complexo Xingu, tendo porém 
ocorrência mais expressiva a sudoeste da área nas bordas do Pla
nalto dos Parecis (Fig. 3.22) e em pequena mancha isolada na re
gião de Porto Espiridião, perfazendo um total de 882,7 km2, quere
presentam O, 31 o/o do total mapeado. Correspondem, na correlação 
tentativa com a "Soil Taxonomy" de 1975, ao grande grupo Ar
giusto!ls. 

PERFIL N. o 218 

Descrição geral: 

Data 29/8/77 

Classificação - Brunizém Avermelhado textura muito argilosa relevo suave ondulado Ar
giustolls 

Unidade de mapeamento - BV1 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Porto Espiridião, margem do Rio Jauru 
Céceres, MT 15°52'5 e 58°27'WGr Folha SD 21-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Meia encosta com 4 8 6% de decli
ve e sob cobertura de floresta 

Altitude - 350 m 

Utologia - Biotita-gnaisses, homb\enda-gnaisses, migmatitos, cataclasitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Periodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produtos da meteorização de rochas cristalinas do Complexo Xingu 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Culturas de banana e mandioca 

Descrição morfológica: 

A 1 0-30 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 2/2, úmido) e bruno
avermelhado-escuro (5YR 3/2, seco); franco; moderada pequena granular; 
macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

A3 30-55 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido) e bruno
avermelhado (5YR 4/3, seco); argila; moderada pequena granular e blocos 
subangulares; ligeiramente duro, firme, plástico e pegajoso; transição pla
na e gradual 

81 55-80 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); muito argiloso; forte pequena 
blocos subangulares; cerosidade abundante e moderada; muito duro, mui· 
to firme, muito plástico e pegajoso; transição plana e clara 

82t 80-130 em, vermelho (2 5YR 4/6); argila; forte média e pequena blocos 
subangulares e angulares; cerosidade abundante e forte; muito duro, muito 
firme, muito plástico e muito pegajoso 

Obs : bastante rachaduras ao longo do perfil 

Análises ffsicas e quimicas Lab: CES (1 613-1 6161 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Simb Pro f 
em 

A1 0-30 
A3 -55 
81 -80 
B2t -130 

Grau 
de 

Argila 
fio-

natural 
% 

cuia 
ção 
% 

18,7 26 
33,0 26 

7,5 89 
31,4 40 

ca+2 

27,48 10,73 
12,64 11,13 

6,79 12,34 
19,63 16,53 

PERFIL N o 144 

Descrição geral: 

Data - 23/8/77 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

3,7 
1,1 
0,8 
0,3 

Silte ---
Argila 

1,82 
0,51 
0,24 
0,42 

0,37 
0,15 
0,13 
0,31 

Areia 
Areia méd"1a 

grossa 0,5 
1-0,5 0,25 
mm mm 

1,9 3,4 
1,3 3,9 
0,7 2,1 
0,6 2,7 

pH 

H20 KCIN 

6,1 5,5 
5,4 4,6 
4,9 3,9 
4,9 3,4 

0,13 38,71 
o, 15 24,07 
0,26 19,52 
0,50 36 97 

Areia 
fina 

0,25 
0,10 
mm 

8,7 
16,9 

6,5 
7,9 

c 
% 

5,8 
1,4 
0,8 
0,3 

0,20 
0,20 
0,40 
0,82 

Areia 
muito 
fina 

0,10-
0,05 
mm 

11,0 
9,0 

10,5 
13,7 

MO 
% 

Areia 
2-0,05 

mm 

28,7 
32,2 
20,6 
25,2 

Óxido 
de 

ferro 
livre 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

46,0 
23,0 
15,3 
22,1 

P043 
mE/100g 

Fe2o3 

10,00 
2,41 
1,38 
0,52 

0,08 
0,07 
0,85 
1,85 

% 

3,0 
6,1 
6,1 
3,1 

CTC 

43,47 
28,49 
24,96 
42,23 

0,16 
0,03 
0,01 
0,01 

v 
% 

89 
84 
78 
87 

Argila 
<0,002 

mm 

25,3 
44,8 
64,1 
52,7 

Ac total 
ICaO Acl 
mE/100g 

4,76 
4,42 
5,44 
5,26 

100AI+3 

~ 

o 
o 
4 
5 

Classificação - Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo ondulado Argiustol/s 

Unidade de mapeamento - PE 16 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 17 km de Jauru, na estrada 
Jauru-Posto do Jacy Pontes e Lacerda, MT 15° 12'S e 58° 54'WGr Folha SD 21-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de encosta com mais 
de 8% de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 600 m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 
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Formação geológica - Complexo Xingu 

Perfodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produtos da meteorização de rochas cristalinas do Complexo Xingu 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional - Ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfolôgic:a: 

A 1 0-25 em, bruno-escuro (7 5YR 3/2, umido) e bruno-escuro {1 OYR 3/3, se
co); franco; moderada pequena blocos subangulares; macio, firme, ligeira
mente plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

A3 25-50 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, umido) e bruno
amarelado-escuro { 1 OYR 3/4, seco); franco; moderada pequena granular e 
blocos subangulares; ligeiramente duro, firme, plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição plana e gradual 

81 50-90 em, vermelho-amarelado {5YR 4/6); franco-argilo-siltoso; modera
da pequena blocos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; transi
ção plana e gradual 

82t 90-130 em, vermelho-amarelado (5YR 4/8); argila siltosa; moderada pe
quena e média blocos subangulares: duro, muito firme, muito plástico e 
muito pegajoso 

Análises ffsicas e qufmicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
A3 
81 
B2t 

Argila 
natural 

% 

14,2 
17,4 

3,1 
0,3 

ca+2 

23,45 
18.43 
11,18 
10,84 

Areia 

Pro f 
muito 
grossa 

em 2-1 
mm 

0-25 1.2 
-50 1,1 
-90 0,3 
-130 0,1 

Grau 
de 
fio- Silte 

cuia- ArQii; 
ção 
% 

46 1,77 
25 1,89 
92 1,27 
99 0,.93 

2,14 
1,62 
5,66 
7,64 

0,64 
0,52 
0,39 
0,25 

Lab : CES 11 752-1 755) 

Areia 
grossa 
1-0,5 
mm 

2.7 
4,0 
0,7 
0,4 

H20 

7,2 
7,1 
6,0 
5,4 

Comp granulométrica (tfsal % 

Areia Areia Areia 

média fina muito 

0,5 0,25 fina 

0,25 0,10 0,10-

mm mm 0,05 
mm 

5,5 11,3 6,0 
7,9 13,9 5,7 
1,9 7,6 4,9 
0,8 2,8 2,2 

pH 

c MO 

KCIN % % 

6, 7 6,3 10,86 
6,6 3,5 6,03 
5,0 0.7 1,21 
4,6 0,4 0,69 

Areia 
2-0,05 

mm 

26•,7 
32,6 
15,4 
6;3 

Óxido 
de 

ferro 
livre 

Fe2o3 
% 

3,2 
4,0 
6,0 
7,1 

CTC 

O, 12 26,35 
O, 12 20,69 
0,05 17,28 
0,05 18,78 

O, 13 
0,10 
0,21 
0,20 

0,03 26,91 
0,02 21 '17 
0,04 19,48 
0,04 21,64 

Sllte 
0,05-
0,002 

mm 

46,8 
44,1 
47,4 
45,1 

P043 
mE/100g 

0,71 
0,94 
0,01 
0,01 

v 
% 

98 
98 
89 
87 

Argila 
<0,002 

mm 

26,5 
23,3 
37,2 
48,6 

A c total 
iCaO Acl 
mE/100g 

0,56 
0,48 
2,20 
2,86 

o 
o 
o 
o 

3 4.2 12 - Planossolo álico, distrófico e eutrófico 

São característicos de locais aplanados, com cotas baixas, onde e 
comum a presença do lençol freático próximo à superfície durante 
parte do ano Ocorrem associados à Laterita Hidromórfica e Glei 
Pouco Húmico mais freqüentemente 

Os álicos, de certa forma, têm maior ocorrência, pois, sendo 
componentes subdominantes das unidade de mapeamento, foram 
encontrados em quase toda a região das Planícies e Pantanais do Al
to Guaporé, sobre sedimentos quaternários da Formação Guaporé 
Tanto os eutróficos como distróficos ocorrem com menor freqüên
cia, tendo sido constatados apenas em manchas ao longo de peque
nos cursos de água, ao sul da área, relacionados aos sedimentos 
quaternários da Formação Pantanal (Fig 3. 16). 

Totalizam uma área de aproximadamente 163 km2, correspon
dentes a 0,06% da área total mapeada. 

Em geral são solos minerais, mal drenados ou com drenagem im
perfeita, pouco profundos a profundos, com seqüência de horizon-
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tesA, Bt, C, cores claras, apresentando mudança textura! abrúptica 
como principal característica. 

Quimicamente apresentam saturação de bases e com alumínio 
tanto altas quanto baixas, portanto são álicos, distróficos ou eutró
ficos. Apresentam argila de atividade baixa e teores de argila disper
sa muito elevados nos horizontes subsuperficiais evidenciados pelo 
baixo grau de floculação. 

Apresentam feições relacionadas a alta umidade, como presen
ça de mosqueado e cores que evidenciam redução. Como variação 
desta unidade foi constatada a presença do Planossolo plíntico, ca
racterizado pela presença de um horizonte plfntico na parte inferior 
do horizonte B. 

O horizonte A do tipo moderado apresenta freqüentemente tex
tura arenosa enquanto o horizonte B tem sempre textura mais pe
sada que o horizonte sobrejacente, sendo ora média, ora argilosa 
Encontram-se cobertos tanto por vegetação de Savana como Flo
resta e Campo 

A má drenagem, juntamente com a baixa fertilidade natural (dis
tróficos) e teores elevados de alumínio trocável (álicos) constituem 
as maiores restrições ao uso agrícola destes solos. 

Uma utilização racional com agricultura fatalmente implicará a 
prática da drenagem artificial, assim como adubação e correção de 
acidez. A utilização de culturas adequadas para solos com condi
ções de alta umidade, como arroz irrigado, por exemplo, seria uma 
opção para estes casos. 

É importante mencionar que na unidade de mapeamento Ple foi 
constatada a ocorrência do Planossolo eutrófico solódico, e que por 
não ocorrer em quantidade significativa, foi mapeado apenas como 
inclusão. O eutrofismo deste solo se deve principalmente aos eleva
dos teores de sódio apresentados (saturação com sódio entre 6 e 
15%). Este elemento em quantidade elevada é altamente prejudi
cial ao desenvolvimento dos vegetais, e, por conseguinte, extrema
mente limitante para o uso agrícola dos mesmos Em caso de áreas 
extensas, onde é mais fácil o retorno do capital empregado, devido 
à possibilidade de utilização com agricultura de grande porte, com 
fins lucrativos, a recuperação destes solos é possível, através da 
utilização de técnicas de irrigação e drenagem de alto nível. 

Estão correlacionados tentativamente na "Soil Taxonomy" de 
1975 aos grandes grupos Albaquults e Albaqualfs 

3.4 2 13 - Cambissolo álico, distróficd e eutrófico 

Os solos desta classe caracterizam-se por apresentarem um hori
zonte B incipiente, subjacente a um horizonte A invariavelmente do 
tipo moderado São em sua maioria rasos com algumas exceções 
pouco profundos e apresentam seqüência de horizontes do tipo A, 
(Bl, C 

O horizonte B incipiente(~ câmbico) é caracterizado pelo peque
no desenvolvimento que apresenta, evidenciado principalmente 
por: relação silte/argila geralmente maior que a unidade; o acúmulo 
de argila, húmus ou óxido de ferro iluviais é insuficiente para carac
terizar horizonte B textura! ou B espódico; relação molecular 
Si02/AI203 (Ki) na fração argila é maior que 2 2; é comum a ocor
rência de fragmentos da rocha matriz semi-intemperizados; estrutu
ra fraca do tipo subangular e mais raramente granular; cores em ma
tizes mais vermelhos que o horizonte sobrejacente. 

Os solos que apresentam saturação com alumínio baixa (eutrófi
cos e distróficos) nesta área têm muito pouca expressão, ocorrendo 
esporadicamente associados a Podzólicos Vermelho-Amarelos Eu
tróficos, sempre como componente de menor importância dentro 
das unidades de mapeamento, e são encontrados com mais fre
qüência a sudoeste da área sobre litologias do Complexo Xingu Já 
aqueles com saturação com alumínio elevada (álicos) têm ocorrên
cia expressiva sob o ponto de vista de extensão, ocupando quase 
toda a Depressão lnterplanáltica de Paranatinga, estendendo-se pa
ra sul até a borda do Planalto dos Guimarães, relacionados a rochas 
da Formação Diamantino e Gn.jpO Cuiabá 

Dentre os álicos, vale mencionar que aqueles originados a partir 
de rochas do Grupo Cuiabá são rasos, apresentam textura casca
lhenta, sendo em muitos casos pedregosos e ocorrem em relevo on
dulado e forte ondulado (Fig 3 14), o que aliado à baixa fertilidade 
natural faz com que estes solos apresentem sérias restrições ao 
aproveitamento agrícola, sendo a pastagem a utilização mais acon-



selhável. Estão associados a Solos Litólicos álicos e Podzólicos 
Vermelho-Amarelos álicos rasos sob vegetação de Floresta, numa 
área aproximada de 4.313,6 km2. 

Ao contrário dos anteriores, aqueles relacionados a litologias da 
Formação Diamantino, situados na Depressão lnterplanáltica de Pa
ranatinga (Fig. 3.12). são solos pouco profundos, com textura mé
dia, moderadamente a bem drenados, apresentam textura livre de 
cascalhos, sem pedregosidade e ocorrem em relevo suave ondulado 
e plano, sendo conseqüentemente favoráveis à mecanização e com 
caracterlsticas flsicas regulares, e ocupam uma área de aproxima
damente 3.976,3 km2. 

O sistema de drenagem denso nesta região acarreta melhores 
condições de umidade. Exceto pela fertilidade natural baixa, estes 
solos apresentam boas perspectivas para a agricultura, já se poden
do observar atualmente ótimos resultados com produção de arroz e 
pastagens e muitas áreas com implantação de lavouras de soja. 

Quanto à fertilidade, cabe ressaltar que adubações leves já apre
sentáram resultados bastante satisfatórios, principalmente em rela
ção à cultura do arroz 

Percentualmente, correspondem a 2,85% da área total traba
lhada 

Na "Soil Taxonomy" de 1975, estão correlacionados tentativa
mente aos grandes grupos Dystropepts e Ustropepts 

PERFIL N o 128 

Descrição geral: 

Data - 21/9/79 

Classificação - Cambissolo á li co argila de atividade baixa A moderado textura média rele
vo suave ondulado Dystropepts 

Unidade de mapeamento - Ca4 

Localização, municfpio, estado e c0ordenadas - A 3 km de Paranatinga, na estrada 
Paranatinga-Agropecuária Jatobá Paranatinga, MT 14°24'5 e 54°02'WGr Folha 
SD 21-Z-8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira em local plano com O a 
2% de declive sob cobertura de savana 

Altitude - 5 50 m 

Litologia - Siltitos e arcóseos calciferos, 

Formação geológica - Formação Diamantino Grupo Alto Paraguai 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Produto da decomposição de siltitos 

Releva local - Suave ondulado a plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-19 em, bruno (10YR 5/3, umido). bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3, 
seco) e bruno-amarelado-claro (10YR 6/4, seco triturado); franco; fraca 
pequena granular; firme, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
gradual 

A3 

1811 

1812 

83/C 

1 9-30 em, amarelo-brunado ( 1 OYR 6/6, umido). bruno muito claro~ 

acinzentado (10YR 7/4, seco); franco; fraca pequena granular; firme, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

30-46 em, amarelo-brunado (1 OYR 6/6); franco; fraca pequena e média 
granular; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual 

46-80 em, amarelo-brunado ( 1 OYR 6/8), mosqueado pouco, pequeno e 
difuso, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/4); franco; fraca pequena a 
média granular e fraca pequena blocos subangulares; firme, plástico e ligei
ramente pegajoso; transição plana e clara 

80-120 em, bruno-amarelado (10YR 5/8), mosqueado comum, médio e 
proeminente, vermelho (1 OR 4/6); franco; fraca pequena granular; friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Rarzes: finas comuns no A 1 e médias raras nos demais horizontes 

Obs : coloração mosqueada no (8)2 e no 83/C devido ao material de origem; 
apresenta poros raros mais ou menos de 1 mm em todo o perfil; 
cascalho de 3 mm a 5 mm com± 5% nos horizontes A e (8)2 

Análises flsicas e qulmicas Lab : SUDESUL 18 288-8 2921 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

Simb 
Pro f 20-2 2-0,2 grossa 0.5- 0,251 0,2-1 

0,2-
1 0,512-0,2 em em em 2-1 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm 

mm mm mm mm mm 

A1 0-19 o 0,3 1,1 0,7 2,5 0.4 13,9 61.8 34,6 
A3 -30 o 0,5 1.4 0,5 2.4 0,3 4.4 60,7 31,0 
1811 -46 o 1,1 1,2 0,4 1,9 0,1 8,7 59,9 31,1 
1812 -80 o 1,8 0,9 0,2 1,5 0,2 4.4 61.3 29,5 
83/C -120 o 1,0 1,6 0.7 3,3 0,6 19.4 58,9 41.4 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de 10 05-
muito Argila nat 0.002/ 
fina 0.05 I o 02 

fio c 5i0 2 AI203 Fe203 <0,002 % o,o Argila 0,1 0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

21,0 42,5 15,3 20,4 3,3 84 2,08 
26,8 44,6 14,9 22,0 9,7 56 2,08 
22,6 43,0 14,2 24,0 7,1 70 1,79 
25,3 45,1 13,3 23,9 6,0 75 1,89 
12.4 43,2 15,7 22.1 4,8 78 1,95 

Ki C iN 

o 5,0 3,9 1.1 0,08 1,89 14 
o 4,9 3,9 0,7 0,06 1,21 12 
o 5,1 4,0 0,3 0,04 0,52 8 
o 5,1 3,9 0,3 0,03 0,52 10 
o 5,3 4.0 0,2 0,02 0,34 10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 

NH4 I KCI 
0Ac 

NH4 I KCI 
OAc 

0,60 0,60 0,08 0,08 
0,40 0,32 0,10 0,08 
0,37 0,31 0,06 0,05 
0,39 0,30 0,07 0,07 
0.40 0,30 0,12 0,10 

Complexo sorti v o mE/1 OOg 

Al+3 
Acidez 
trocável 

KCI pH81 pH7 

2,1 10,18 6,53 
2,6 9,33 5,54 
1, 7 8,52 5.47 
2,1 8,10 5,44 
2,6 8,00 5,02 

PERFIL N o 1 30 

Descrição geral: 

Data - 10/10/79 

T 

pH8 I pH7 

11,03 7,38 
9,97 6,18 
9,05 6,00 
8,66 6,00 
8,61 5,63 

K+ Na+ S1 52 

NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAc OAc OAc HCI 

0,12 0,11 0,05 0,03 0,85 0,82 
0,09 0,06 0,05 0,02 0,64 0,48 
0,06 0,05 0,04 0,02 0,53 0.43 
0,06 0,04 0.04 0,02 0,56 0.43 
0,05 0,04 0,04 0,02 0,61 0.46 

T v 100A1+3 100AI+3 
Mat % --- ---

Coloidal A1+3 +51 Al+3 +52 

pH8 I pH7 pH81 pH7 

54 36 8 12 71 72 
45 28 6 10 80 84 
38 25 6 9 76 80 
36 25 6 9 78 83 
39 25 7 11 81 85 

Classificação - Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado textura média mui
to cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo ondulado Dystropepts 

Unidade de mapeamento - Ca7 

Localização, municipio, estado e coordenadas - A 25 km de Nova Brasilândia, na estrada 
Nova Brasilàndia-Peresópolis Nova Brasilàndia, MT 14°48'5 e 54°58'WGr Folha 
50 21-Z-8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Perfil coletado em trincheira aberta 
em corte de estrada recente, situado em terço médio de elevação com 8 a 1 O% de declive 
sob cobertura de pastagem de colonião 

Altitude - 450 m 

Utologia - Metaparaconglomerados petromiticos, metarenitos, metassiltitos, metargili
tos, tilitos, metarcóseos, metaconglomerados. 

Formação geológica - Grupo Cuiabá 

Período - Pré-Carnbriano Superior 

Material originário - Meteorização de rochas locais 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado 

Erosão - Ligeira 
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Drenagem - Moderadamente a bem dr~nado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

181 

c 

0-22 em, bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/2, úmido), bruno-claro-acinzentado 
( 1 OYR 6/3, seco); franco muito cascalhento; fraca pequena a média granu
lar; muito friàvel, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

22-35 em, bruno-amarelado-claro (10YR 6/4); franco muito cascalhento; 
fraca pequena a média granular; friável, plástico e pegajoso; transição pla
na e gradual 

35-60 em, coloração variegada constitulda de bruno-amarelado-claro 
110YR 6/41. vermelho 12 5YR 5/81 e cinzento-claro 110YR 7/11; franco
argiloso cascalhento; fraca média blocos subangulares: muito firme, plásti
co e muito pegajoso; transição plçma e clara 

60-7 5 em, coloração variegada constitulda de bruno-amarelado-claro 
11 OYR 6/41, vermelho 12 5YR 5/81 e cinzento-claro 11 OYR 7/1 I; argila; as
pecto maciço que se desfaz. em fraca média blocos subangulares; muito fir
me, plástico e pegajoso 

Raizes: finas muitas no A 1 e comuns no A3; médias poucas no A3 e finas e médias raras 
no B 

Obs : não foi constatada presença de cerosidade em campo e sim superflcies foscas 

Análises flsicas e químicas Lab : SUDESUL 18 299-8 3021 

Horizonte G ranulometria % 

Simb 

A1 
A3 
181 
c 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

11,7 
7,0 
6,6 
7,6 

Ki 

Calh 
Pro f 20 2 
em em 

0-22 2,3 
-35 o 
-60 3,5 
-75 o 

Granulometria % 

Silte 

Areia 
Case muito 
2 0,2 grossa 

em 2 1 
mm 

72,7 3,9 
80,7 6,2 
24,8 1,4 

1,6 0,4 

Areia grossa 

1-0,512-0,2 
mm mm 

3,4 
2.9 
1.7 
1,5 

20,4 
22,0 
10,3 

7,0 

Grau 
Argila de 

Argila nat tloc 
0.05 I o 02 <-0,002 % 0,002 0,002 % 

mm 
mm mm 

29,4 19,8 22,8 12,0 47 
29,7 20,4 27,0 12,2 55 
34,1 21,8 38,8 22,9 41 
35,9 26,2 43,3 1,7 96 

o 4,8 3,8 
o 5,0 3,8 
o 5,0 3,8 
o 5,1 3,9 

Areia 
média 
0,5 
0,25 
mm 

10,1 
8,5 
4,7 
4,1 

Silte 
10,05 
0.0021 
Argii; 

1,29 
1,10 
0,88 
0,83 

1,9 
1,2 
0.6 
0.4 

Areia fina 

0.25-l 0.2- I 0.2-
O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

18,7 
18,7 
12,7 

7,2 

37,0 
30,6 
29,1 
23,5 

27,4 
21,3 
16,8 
13,8 

Ataque por H2S04% 

Sio 2 AI203 Fe2o3 

C iN 

O, 14 3,27 14 
0,09 2,07 13 
0,07 1,03 9 
0,06 0,69 7 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

ca+2 

NH4 I KCI 
OAc 

0,62 
0,37 
0,64 
0,50 

0,38 
0,30 
0,50 
0,40 

Mg+2 

NH4 I 
OAc 

0,08 
O, 13 
0,11 
0,20 

KCI 

0,06 
0,07 
0,10 
O, 12 

K+ 

NH41 
OAc 

0,32 
0,21 
O, 11 
0,10 

HCI 

0,31 
O, 18 
0,06 
0,07 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T 
Al+3 

Acidez 
Mat T trocável 

Coloidal 

KCI pHS! pH7 pH8 ! pH7 pH8 I pH7 

1,3 9,04 6.46 10,11 7,53 44 33 
1,7 10,10 5,95 10,85 6,70 40 25 
2,7 8,62 5,72 9,50 6,60 24 17 
3,2 9,18 6,87 10,01 7,70 23 18 
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Na+ 51 

NH4 I 
OAc 

0,05 
0,04 
,0,02 
0.03 

v 
% 

HCI 

0,03 
0,02 
0,02 
0,02 

NH4 
OAc 

1,07 
0,75 
0,88 
0,83 

100AI-l-3 ---
Al+3+51 

pH8 ! pH7 

11 14 54 
7 11 69 
9 13 75 
8 11 79 

52 

KCI e-
~C I 

0,78 
0,57 
0,68 
0,61 

100AI+3 ----
A1+3 +52 

63 
75 
80 
84 

PERFIL N ' 78 

Descrição geral: 

Data - 2!617 7 

Classificação - Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A moderado textura média 
relevo suave ondulado Dystropepts 

Unidade de mapeamento - PE13 

Localização, munidpio, estado e coordenadas - Vicinal da BR-364 na propriedade fazen
da Kananxuê Pontes e Lacerda, MT. 14'41 'Se 59' 26'WGr Folha 50 21-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Centro de platô com leve inclinação, 
com 3% de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 350 m 

Utologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Per!odo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto de meteorização das rochas cristalinas do Complexo Xingu 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem plantada 

Descrição morfológica: 

A1 

1811 

(812 

(813 

c 

0-30 em, vermelho { 1 OR 4/6); argila arenosa; fraca pequena granular; friâ
vel, muito plástico e muito pegajoso: transição clara 

30-60 em, vermelho 11 OR 4/6); franco-argiloso; fraca pequena granular; 
friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

60-80 em, vermelho ( 1 OR 4/8); franco-argilo-arenoso; fraca pequena e 
média blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

80-11 O em, vermelho ( 1 OR 4/8); franco-argila-arenoso; fraca pequena e 
média blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

110-170 em, vermelho (10R 5/8); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso 

Análises físicas e qulmicas Lab: SUDESUL 15 543-5 5471 

Horizonte 

Simb 

A1 
1811 
1812 
1813 
c 

Areia 
muito 
fina 

0,1 0,05 
mm 

12,8 
13,3 
17,6 
17,2 
15,4 

Ki 

Pro f 
Calh 
20 2 

em em 

0-30 o 
-60 o 
-80 o 
-110 o 
-170 o 

Granulometria % 

Silte 

0,05 t 0,02-
0,002 0,002 

mm mm 

Gra nulometria o/o 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Case muito média 
2-0,2 grossa 0,5- 0,25-1 0,2-, 0,2-

2-1 1-0,512-0,2 0,25 O, 1 0,02 0,05 em mm mm 
mm mm mm mm mm 

o 0,5 2,7 13,2 6,4 29,1 44,7 38,3 
o 0,4 2,1 10,2 4,9 24,2 41,2 34,7 
o 0,9 3,6 13,1 6,0 21,8 42,5 36,8 
o 0,6 2,9 11,1 5,3 21,3 44,3 36,2 
o 1,0 2,5 11,8 5,1 25,6 45,3 37,8 

Ataque por H2S04% 

Grau Silte 
Argila de 10,05-

Argila nat tloc 0,0021 
<0,002 % Argila 

Si02 AI203 Fe2o3 % 
mm 

C iN 

o 5,8 4,9 1,4 2,41 13 
o 5,4 4,3 0,6 1,03 15 
o 5,8 4,8 0,4 0,69 20 
o 5,5 5,0 0.4 0,69 20 
o 5,9 5,0 03 0,52 15 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH41 HCI NH4 I HCI NH4 KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

0,12 0,10 0,08 0,10 0,70 0,33 0,01 0,02 0,91 0,55 
0,35 O, 15 0,05 0,09 0,14 0,15 0,02 0,01 0,56 0,40 
0,18 0,17 0,06 0,08 0,05 0,06 0,01 0,01 0,30 0,32 
0,25 0,16 0,05 O, 12 0,03 0,04 0,01 0,01 0,34 0,33 
0,12 0,13 0,08 0,10 0,03 0,04 0,01 0,01 0,24 0,28 



Complexo sortivo mE/1 OOg 

AJ+3 Acidez 
trocável 

KCI pH81 pH7 

o 7,53 5,69 
o 6,52 3,65 
o 4,53 3,52 
o 4,50 3,27 
o 4,52 3,27 

PERFIL N o 44 
Descrição geral: 

Data - 9/11/78 

T 

pH8 I pH7 

8,44 6,60 
7,08 4,21 
4,83 3,82 
4,84 3,61 
4,76 3,51 

T v 100AJ+3 100AJ+3 
Mat % --- ----

AJ+3+S1 AJ+3+S2 Coloidal 

pH8 I pH7 pH81 pH7 

23 18 11 14 o o 
21 12 8 13 o o 
17 13 6 8 o o 
18 13 7 9 o o 
18 13 5 7 o o 

Classificação - Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
média/média cascalhenta relevo plano Ustropepts 

Unidade de mapeamento - PE7 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Vila Bela, MT 13° 58'S e 59 °49'WGr 
Folha SD 21-V-C 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço inferior de encosta com 1 a 
2 o/o de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 620 m 
Utologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos. 

Formação geológica - Complexo Xingu 

Perfodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produtos de meteorização das rochas cristalinas do Complexo Xingu 

Relevo local - Plano a suave ondulado 

Relevo regional - Forte ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A 0-15 em, bruno-escuro (7 5YR 3/2); franco-arenoso; fraca pequena gra
nular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção clara 

(611 

(612 

R 

15-30 em, cinzento-avermelhado-escuro (5YR 4/2); franco-arenoso; fraca 
pequena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição gra
dual 

30-55 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco-arenoso cascalhento; 
fraca pequena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição 
abrupta 

55 em + , rocha matriz 

Análises ffsicas e qufmicas Lab : SUDESUL (07 642-07 6441 

Horizonte 

Símb 

A 
(611 
(612 

Pro f 
em 

0-15 
-30 
-55 

Cal h 
20-2 
em 

o 
o 
o 

Granulometria % 

Areia Silte 
muito 
fina 

Case 
2-0,2 

em 

o 
o 

31 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

4,6 
4,8 
6,7 

G ranulometria o/o 

Areia grossa 

1-0,512-0,2 
mm mm 

10,1 
10,2 
8,3 

31,3 
29,4 
29,6 

Grau 

Areia 
média 
0,5 
0,25 
mm 

12,4 
12,0 
10,5 

Silte 
Argila de 10,05-

Argila nat fio c 0,0021 0,05-1 0,02-
0,1-0,05 0,002 0,002 <0,002 % % Argila mm 

mm mm mm 

8,2 36,2 22,4 9,4 3,4 64 3,85 
12,5 32,2 18,0 13,6 6,6 51 2,36 

8,3 30,6 16,3 17,5 9,9 43 1,74 

Ki 

5,9 5,7 3,3 
5,8 4,8 0,8 
5,8 4,5 0,4 

Areia fina 

0.25-l 0.2- I 0.2 
O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

19,1 
14,7 
18,1 

36,9 
39,0 
36,6 

23,1 
24,8 
22,3 

Ataque por H2S04% 

Si02 Al2o3 Fe2o3 

CIN 

0,30 5,68 11 
0,08 1,37 10 
0,05 0,68 8 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

ca+ 2 

NH4 I KCI 
OAe 

15,10 12,10 
3,78 3,18 
2,95 2,61 

Mg+2 

NH4 I KCI 
OAe 

5,90 
0,78 
0,55 

4,00 
0,60 
0,40 

K+ 

NH41 OAe 

0,52 
O, 14 
0,12 

HCI 

0,40 
0,08 
0,06 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

A1+3 

KCI 

o 
o 
o 

Acidez 
trocâvel T 

pH8j pH7 pH81 pH7 

5,18 
4,12 
3,10 

0,36 26,82 22,00 
1,24 8,91 6,03 
0,10 6,78 3,78 

T 
Mat 

Coloidal 

pH81 pH7 

65 
38 

44 
21 

Na+ 

NH41 OAe 

0,12 
0,09 
0,06 

v 

HCI 

0,06 
0,03 
0,02 

51 

NH4 
OAe 

21,64 
4,79 
3,68 

100AI+3 

52 

KCI e 
HCI 

16,56 
3,89 
3,09 

100AI+3 
% --- ----

pH81 pH7 

81 
54 
54 

98 
79 
97 

AI+3+S1 

o 
o 
o 

Al+3 +52 

o 
o 
o 

3.4.2.14 - Laterita Hidromórfica álica, distrófica e eutrofica 

São representativos desta classe solos minerais hidromórficos, pro
fundos, com baixa permeabilidade, que se caracterizam principal
mente por apresentarem um horizonte A do tipo moderado sobreja
cente a um horizonte plfntico 

Apresentam seqüência de horizontes A, Bpl ou Btpl, C, estan
do o horizonte plíntico localizado imediatamente abaixo do A ou 
dentro dos 30 primeiros centímetros do horizonte B 

São constituídos predominantemente por argilas cauliníticas, 
apresentando teores elevados de sesquióxidos e argila de atividade 
baixa (valor T após correção para carbono é menor que 24 mE/1 00 
g de argila). 

Geralmente estão relacionados a sedimentos recentes do Qua
ternário sendo os eutróficos exclusivamente originados de rochas 
da Formação Diamantino 

As Lateritas álicas têm maior expressão em termos de ocorrên
cia e se concentram a sudoeste da área nas Planícies e Pantanais do 
Alto Guaporé (Fig 3.1 7). Apresentam na quase totalidade textura 
média e a estrutura do horizonte A é na maioria fraca do tipo granu
lar e no B é maciça tendo com menor freqüência blocos subangula
res ou granular fracamente desenvolvidos. Ocupam uma área de 
3.380,3 km2, equivalentes a 1,16% do total mapeado 

Tanto as eutróficas quanto as distróficas têm ocorrência mais 
discreta, estando as eutróficas concentradas em pequenas man
chas na Depressão lnterplanáltica de Paranatinga, nas cabeceiras 
do Ribeirão Aricá, enquanto as distróficas se distribuem em man
chas isoladas na região da Depressão do Rio Paraguai Estas, por 
sua vez, apresentam textura dominantemente argilosa ou 
média/argilosa, sendo a estrutura do horizonte A do tipo granular e 
do B maciça, e mais raramente fraca ou moderada em blocos suban
gulares O horizonte plíntico quando seco é duro ou extremamente 
duro, quando úmido é firme ou muito firme e molhado varia de ligei
ramente plástico a plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso 
Ocorrem em aproximadamente 1 978 km2, que equivalem a 
0,67% da área total 

São típicas de relevo plano e suave ondulado em áreas com len
çol freático elevado, sujeitas à inundação, o que constitui um fator 
impeditivo a sua utilização agrícola, por dificuldades de acesso, ma
nejo, suscetibilidade à erosão e mau desenvolvimento de raízes 

Na "Soil Taxonomy" de 1975, estão correlacionados com os 
grandes grupos Plinthaquults e Plinthaquox 

PERFIL N o 169 
Descrição geral: 

Data -1 0/817 8 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividades baixa A moderado textura 
média/argilosa relevo plano Plinthaquults 

Unidade de mapeamento - Hla4 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Pontes e Lacerda, MT 1 5o 38'S e 
59 o 52'WGr Folha SD 21-Y-C 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com O a 0,5% e sob co
bertura de savana 

Altitude - 200 m 
Litologia - Sedimentos arenosos, sflticos e argilosos, inconsolidados 
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Formação geológica - Formação Guaporé 

Perfodo - Quaternário 

Material originário - Produto da alteração de sedimentos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, cinzento muito escuro (1 OYR 3/1 ); franco-argila-arenoso; grãos 
simPles e fraca muito pequena granular; muito friável, não plástico e não 
pegajoso; transição gradual 

A3 10-25 em; bruno-escuro (10YR 4/31; franco-argila-arenoso; grãos simples 
e fraca pequena granular com aspecto de maciça muito pouco coesa in si
tu; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual. 

81 25-50 em, bruno-acinzentado (1 OYR 5/2); mosqueado pouco, médio e 
distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/6); franco-argila-arenoso; maciça; friá
vel, plástico e pegajoso; transição clara 

B2tpl 50-95 em, coloração variegada constituida de cinzento-claro (1 OYR 7/1 ), 
vermelho 12, 5YR 4/81, bruno forte 17 5YR 5/81 e amarelo ( 1 OYR 7/61; ar
gila; maciça; friável, plástico e pegajoso 

Raizes: finas muitas no horizonte A 1 e poucas no horizonte A3 

Obs : lençol freático aos 1 00 em Aparecimento de plintita aos 50 em 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: CES (2 588-2 5911 

Horizonte 

Símb 

A1 
A3 
81 
82tpl 

Argila 
natural 

% 

14,9 
15,0 

2,1 
1,0 

Pro f 
em 

0-10 
-25 
-50 
-95 

Grau 
de 
fio 

cuia 
ção 
% 

40 
32 
94 
98 

ca+2 I Mg+21 

1,11 0,46 
0,68 0,21 
0,26 0,03 
0,17 0,49 

PERFIL N ' 81 

Descrição geral: 

Data - 3/8/78 

Comp granulométrica (tfsal % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina muito 
Areia Silte 

grossa grossa 0,5- 0,25- fina 
2-0,05 0,05-

1-0,5 0,10- 0,002 2-1 
mm mm 

2,5 20,6 
5,6 25,3 
5,1 15,4 
4,0 9,4 

Silte 

Argila H20 

0,79 4,9 
0,75 4,6 
0,57 4,6 
0,40 4,9 

0,25 
mm 

18,5 
17,8 
12,1 

7,9 

pH 

KCIN 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

0,10 
mm 

9,6 
9,3 
8,6 
6,6 

c 
% 

2,8 
1,6 
1,1 
0,4 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

0,05 mm 

mm 

4,0 55,2 
3,5 61,5 
4, 7 45,9 
4,4 32,3 

Óxido 
de 

MO ferro 
% livre 

Fe2o3 
% 

4,83 0,1 
2,76 0,2 
1,90 0,6 
0,69 1,9 

K+ I Na+ I s I H+ I Al+3 I CTC 

O, 18 0,06 1,81 0,51 0,34 7,97 
0,12 0,04 1,05 0,83 0,96 5,85 
0,06 0,04 0,39 0,70 1 '12 5,59 
0,04 0,12 0,82 0,80 1,62 6,50 

mm 

19,8 
16,5 
19,7 
19,4 

P043 
mE/100g 

0,02 
0,02 
0,01 
0,02 

v 
% 

23 
18 

7 
13 

Argila 
<0,002 

mm 

25,0 
22,0 
34,4 
48,3 

Ac total 
(CaO Ael 
mE/100g 

6,16 
4,80 
5,20 
5,68 

100AI+3 

~ 

16 
48 
74 
66 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo plano Plinthaquults 

Unidade de mapeamento - Hla5 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Vila Bela, MT 14°46'S e 59 o 55'WGr 
Folha SD 21-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com O a O, 5% de declive 
e sob cobertura de savana 

Altitude - 180 m 

Litologia - Sedimentos arenosos, sflticos e argilosos, inconsolidados 

Formação geológica - Formação Guaporé 

Perfodo - Quaternário 
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Material originário - Produto da alteração de sedimentos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 0-20 em, cinzento muito escuro ( 1 OYR 3/1}; franco-arenoso; macica; friá
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual' 

A3 20-35 em, cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2); franco-arenoso; maciça; 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

81 

821tpl 

B22tpl 

35-7 5 em, branco ( 1 OYR 8/1), mosqueado pouco, pequeno e difuso, ama
relo 11 OYR 6/8); franco-argila-arenoso; maciça; firme, plástico e pegajoso; 
transição difusa 

7 5-125 em, cinzento-claro ( 1 OYR 7/2), mosqueado comum, pequeno e 
difuso, amarelo (10YR 7/8) e comum, pequeno e proeminente, vermelho 
(1 OR 5/8); franco-argila-arenoso; maciça; firme, plástico e pegajoso; tran
sição difusa 

125-165 em+, cinzento-claro (1 OYR 7/2), mosqueado abundante, pe
queno e médio e difuso, amarelo ( 1 OYR 7/8) e comum, pequeno e pr,oemi
nente, vermelho ( 1 OR 5/8); franco-argila-arenoso; maciça; firme, plástico 
e pegajoso 

Raizes: finas muitas no horizonte A 1 e poucas no horizonte A3 

Obs : lençol freático aos 1 00 em de profundidade 

Análises flsicas e qulmicas Lab :CESI2 614-2 6181 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa)% 

Areia Areia Areia 
Areia 

muito Areia média fina 
muito 

Areia Silte 
fina Simb Pro f grossa grossa 0,5- 0,25- 2-0,05 0,05-

em 2-1 1-0,5 0,25 0,10 0,10-
mm 0,002 

mm mm mm mm 0,05 mm 
mm 

A1 0-20 1,8 9,8 23,6 28,1 8,1 71,4 18,3 
A3 -35 2,0 12,4 25,4 25,7 7,3 72,8 14,2 
81 -75 2,6 12,5 23,5 16,8 6,5 61,9 17,0 
821tpl -125 3,7 9,9 17,1 19,4 8,4 58,5 17,9 
822tpl -165 4,5 9,8 16,2 19,4 10,0 59,9 15,6 

Grau pH Óxido 
de de 

Argila 
fio- Silte c MO ferro P043 

natural 
cuia Argila % % livre mE/100g 

% H20 KCIN 
ção Fe203 
% % 

5,0 51 1,78 4,2 3,8 1,6 2,76 0,3 0,02 
9,8 25 1,09 4,2 3,9 0,4 0,69 0,1 0,02 
7,9 63 0,81 4,3 3,7 0,4 0,69 0,2 0,01 
2,3 90 0,76 4,4 3,9 0,2 0,34 0,5 0,01 
2,4 90 0,64 4,3 3,8 0,2 0,34 0,2 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 I Mg+21 ·K+ I Na+ 1 s 1 H+ l Al+31 CTC 

v 
% 

0,12 0,03 0,05 0,03 0,23 0,67 0,84 5,13 4 
0,12 0,04 0,02 0,01 0,19 0,81 1,32 3,85 5 
0,10 0,04 0,02 0,01 0,17 0,82 1,24 3,81 4 
0,07 0,04 0,01 0,02 0,14 0,93 1,44 4,10 3 
0,10 0,04 0,01 0,02 0,17 0,43 0,48 3,55 5 

PERFIL N ' 129 

Descrição geral: 

Data - 6/11/78 

Argila 
<0,002 

mm 

10,3 
13,0 
21,1 
23,6 
24,5 

Ac total 
(CaO Ael 
mE/100g 

4,90 
3,66 
3,64 
3,96 
3,38 

79 
87 
88 
91 
74 

Classificação - Laterita Hidromórfica eutrófica argila de atividade baixa A moderado tex
tura média cascalhenta/argilosa relevo plano Plinthaquox 

Unidade de mapeamento - Hle 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 9 km do retiro da fazenda Laranjal, em 
vicinal próximo ao rio Aricá Nova Brasilandia, MT 14 o 34' e 55 °06'WGr Folha SD 21-Z-
8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Área de várzea com 1 a 2% de decli
ve e sob cobertura de campo graminoso 

Altitude - 430 m 

Litologia - Intercalações de siltitos e arcóseos calcfferos 

Formação geológica - Formação Diamantino 



Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Produto da meteorização de folhelhos, siltitos e arenitos arcoseanos, 
afetados por materiais de áreas adjacentes 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Algumas pequenas lavouras de milho e feijão 

Descrição morfológica: 
A 1 cn 0-8 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4); franco muito cascalhento; 

fraca muito pequena e pequena granular; friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e gradual 

A3 8-18 em, cinzento-claro ( 1 OYR 7 12), mosqueado abundante, pequeno e 
proeminente, vermelho (1 OR 4/6); argila cascalhenta; maciça; firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

81 pl 18-30 em, cinzento a cinzento-claro ( 1 OYR 6/1), mosqueado abundante, 
pequeno e proeminente, vermelho-acinzentado (1 OR 4/4); argila casca
lhenta; maciça; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
difusa 

B21pl 

B22pl 

B23pl 

30-50 em, cinzento-claro (2 5YR N7/), mosqueado abundante, pequeno e 
proeminente, vermelho ( 1 OR 4/8); argila; maciça; firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e difusa 

50-110 em, coloração variegada constitufda de vermelho (10R 4/6), cin
zento a cinzento-claro (2 5YR N6/J e amarelo-brunado (10YR 6/8); franco
argiloso; maciça; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
difusa 

110-140 em+, vermelho (10R 4/6), mosqueado, abundante, grande e 
proeminente, cinzento-claro (2 5Y N7/J e comum, médio e difuso, verme
lho (1 OR 4/8); argila siltosa; maciça; firme, muito plástico e muito pegajo
so 

Rafzes: finas abundantes no A 1 cn, poucas no A3pl e raras no 81 pl 
Obs : perfil coletado em trincheir<'~ até 50 em e com o trado de caneco até 140 em· 

lençol freático a 60 em de profundidade ' 

Anélises ffsicas e qufmicas Lab : SNLCS (80 0004-0009) 

Horizonte 
Frações da Comp granu\ométric<t 

amostra total % % Arg 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de ~ 
Pro f Calhau Case 

fina 
fina 0,05- Argila em fio c % Arg 

Símb >20 20-2 grossa 0,20- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 água % 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

A1cn 0-8 o 57 43 18 25 36 21 18 14 1,71 
A3 -18 o 33 67 8 12 38 42 41 2 0,90 
B1pl -30 o 19 81 4 6 32 58 48 17 0,55 
B21pl -50 o 7 93 12 9 33 46 43 7 0,72 
B22pl -110 o 1 99 2 17 43 38 37 3 1,13 
B23pl -140+ o o 100 4 12 42 42 39 1,00 

Valor V 
(sat de 

Água bases) 
% 

5,8 0,3 3,2 5,5 36 
5,5 1,8 2,6 7,2 39 
5,6 2,3 2,2 9,7 54 
5,8 1,2 2,1 9,8 66 
6,0 0,1 1,4 8,7 83 
6 1 o 1 o 10 o 90 

c Ataque por H2So4 ld - 1.471 Si02 Si02 Equiv 
(orga- N c e Na2C03 (5%) % 

Ai2õ3 R203 
AI203 de 

nico) % 
-

Si021 A12o31 Fe2o31 Ti02 1 P2o5 
Fe2o3 N Caco3 % IKi) IKr) % 

1,19 0,13 9 9,4 5,6 7,7 0,29 2,85 1,52 1,14 
0,74 0,11 7 20,1 12,9 5,2 0,55 2,65 2,11 3,89 
0,51 0,09 6 29,1 17,8 6,5 0,65 2,78 2,25 4,30 
0,29 0,08 4 27,9 18,1 6,8 0,65 2,62 2,11 4,18 
0,12 0,05 2 22,7 14,8 5,0 0,53 2,61 2,14 4,64 
0,03 0,04 1 27,0 16,5 6,3 0,59 2,78 2,24 4,11 

Sat c/ Pasta Sais solúveis 
sódio saturada (extrato 1 :5) 

1% de 

K+ 1 Na+ 

p Equiv 

Na+ 
C E do 100AIH+ assim i- de 
extrato 

Água ++11 ++ ~ lâvel um i-
trocável mmhos/ Ca Mg HCO:J SO.f da de no % CO:J ppm 

em % valor T) 25"C - mE/100g-

<1 13 1 22,5 
<1 39 2 28,3 
<1 31 1 32,2 
<1 16 1 30,6 
<1 1 1 27,8 
<1 o 3 30,8 

3.4.2 1 5 - Laterita Hidromórfica eutrófica solódica 

Diferenciam-se dos anteriores apenas por apresentar o caráter soló
dico e possuem argila de atividade alta (valor T após correção para 
carbono superior a 24 mE/1 00 g de argila). 

Originam-se de materiais inconsolidados - Aluviões Atuais -
Quaternário e têm ocorrência muito pouco significativa na área em 
estudo, tendo sido constatados ao sul da área nas margens do rio 
Cuiabá, associados a Glei Pouco Húmico eutrófico e Vertissolo na 
unidade de mapeamento HGPe3, como componente de menor im
portância. 

Apresentam horizonte A do tipo proeminente com textura média 
sobre horizonte Bt de textura argilosa 

Esta classe de solo, apesar de ocorrer em relevo favorável à me
canização e de apresentar saturação de bases maior que 50%, 
apresenta fortes limitações ao uso agrícola devido principalmente 
aos elevados teores de sódio e a presença do lençol freático elevado 
por todo ou parte do ano 

O aproveitamento destes solos para a agricultura está condicio
nado a uma série de melhoramentos, que implicarão o emprego de 
capitais elevados, e que tornam a utilização agrícola dos mesmos in
viável economicamente 

Práticas de irrigação e drenagem adequadas, executadas cuida
dosamente, poderiam resolver parcial ou totalmente os problemas 
advindos da salinidade, através da lavagem dos sais, porém, como 
já foi dito, estas práticas tornam-se inviáveis, considerando-se os 
elevados custos de sua implantação, principalmente, além da muito 
pequena ocorrência na área 

Estão correlacionados tentativamente na "Soil Taxonomy" de 
1975 com o grande grupo Plínthaqualfs 

PERFIL N " 244 
Descrição geral: 

Data- 14/10/7B 
Classificação - Laterita Hidromórfica eutrófica solódica argila de atividade alta A proemi
nente textura argilosa relevo plano Plinthaqualfs 

Unidade de mapeamento - HGPe3 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 0,5 km do rio Aricá-Açu, na estrada 
Santo AntOnio do Leverger-Barão de Melgaço Santo Antônio do Leverger, MT 1 5o 57'S 
e 55"58'WGr Fdlha SD 21-Z-C 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com 1% de declive e sob 
cobertura de floresta caducifólia tipo parque com campo graminoso 

Altitude - 140m 
Litologia - Areias, siltes, argilas e cascalhos 

Formação geológica - Aluviões Atuais 

Periodo - Quaternário Holoceno 

Material originário .,.... Produto da meteorização de sedimentos com influência de material 
retrabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano a suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Floresta caducif61ia 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A11 

A12cn 

A2cn 

B21tpl 

B22t 

0-2 5 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4, um ido); argila siltosa; mo
derada a forte muito pequena a média granular; ligeiramente duro e friével, 
pléstico e pegajoso; transição plana e abrupta 

25-55 em, bruno acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, seco e úmido); franco
arenoso; forte pequena a média granular e moderada pequena a média blo
cos angulares e subangulares; duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e abrupta 

55-7 5 em, bruno-claro-acinzentado ( 1 OYR 6/3, úmido), bruno muito 
claro-acinzentado ( 1 OYR 8/3, seco); franco-argila-arenoso; forte muito pe
quena a pequena granular; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição plana e clara 

7 5-9 5 em, coloração variegada constitufda de cinzento-avermelhado (5YR 
5/21 e vermelho-escuro (plintita)(2 5YR 3/6); argila; forte pequena a mé
dia blocos angulares e subangulares; cerosidade abundante e moderada; 
muito duro, firme a friável, muito plástico e muito pegajoso; transição pla
na e gradual 

95-120 em, cinzento-avermelhado-escuro (5YR 4/2); argila; forte peque
na a média blocos angulares e subangulares; cerosidade abundante e mo
derada a fartei muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transi
ção plana e gradual 
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Cx 120-200 em+, bruno (1 OYR 5/3); franco-argila-arenoso; maciça com
pacta; extremamente duro e firme 

Rafzes: muitas no A 11 - com diâmetro variável de 0,50 a 1 ,O em e raras com diâmetro 

de 1 O em; 
muitas no A 1 - com diâmetro até 1 ,O em; 
raras no A2 - com diâmetro até 0,5 em; 
raras no 81 - com diâmetro até 0,2 em 

Obs : perfil examinado em voçoroca; 
pllntita vermelho-escuro abundante no 821; 
abundtmcia de concreções ferruginosas na parte inferior do horizonte A 1 e no A2 

Análises ffsicas e químicas Lab: SNLCS 1782 172-782 1771 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Arg amostra total % % 
dis- Grau 

Areia 
Areia 

Silte 
persa de % Silte 

Calhau Case Terra fina Argila floc Pro f fina 0,05 
em % Arg 

Slmb >20 20-2 grossa 0,20- <0.002 água % em <2 2-o.io 0,002 
mm mm 0,05 mm % 

mm mm mm mm 

A11 0-25 o o 100 3 6 46 45 37 18 1,02 
A12cn -55 o o 100 19 40 22 19 11 42 1,16 
A2cn -75 o 2 98 11 6 51 32 24 25 1,59 
821 tpl -95 o o 100 4 2 36 58 49 16 0,62 
B22t -120 o o 100 2 2 40 56 49 13 0,71 
Cx -150 o o 100 29 28 23 20 19 5 1,1 5 

Valor V 
(sat de 

Água 
bases) 

% 

5,4 3,7 3,5 2,2 0,14 O, 11 6,0 2,9 5,6 14,5 41 
5,3 3,8 1,3 0,5 0,11 0,04 2,0 1,6 3,2 6,8 29 
5,6 3,5 1,1 1,2 0,09 0,03 2,4 3,4 2,9 8,7 28 
5,9 3.5 0,8 2,7 0,11 0,76 4,4 7,3 2,8 14,5 30 
5,6 3,4 0,5 6,0 O, 12 1,43 8,1 3,9 2,9 14,9 54 
6,0 3,7 0,4 2,7 0,08 0,63 3,8 0,7 0,9 5,4 70 

c Ataque por H2S04 id - 1 ,47) 
Si02 Si0 2 Equiv 

lorgà N c e Na2C03 (5%) % 
AI203 R203 

AI203 de 
nico) % N"' 

Si02 1AI20 3 IFe20 3 1 Ti02 1 P2 0 5 
Fe20 3 CaC03 

% IKil IKrl % 

1,04 0,09 12 20.5 13,4 7,0 0,40 2,60 1,95 3,00 
0,74 0,06 12 8,1 5,4 3,8 O, 18 2,55 1,76 2,22 
0,41 0,04 10 18,8 12,5 7,1 0,38 2,56 1,88 2,76 
0,40 0,04 10 27,6 18,7 7,5 0,49 2,51 2,00 3,91 
0,26 0,04 25,7 17,1 7,4 0,49 2,56 2,00 3,62 
O, 12 0,04 9,6 5,8 3,1 O, 18 2,81 2,10 2,93 

Sal c/ Pasta Sais solúveis 

sódio saturada (extrato 1 :5) 
Equiv 

(%de 
p 

CE do 100AI+H assim i- de 
Na+ extrato ++ ++ S-t AI+++ lilvel um i-

trocável mmhos/ Água C a Mg K" Na+ HCO:J SO.f dade 
% CO:J ppm 

no em % 
valor T) 25"C - mE/100g-

33 3 30 
44 1 16 

<1 59 1 27 
5 62 1 30 

10 0,66 70 0,1 0,01 O, 12 32 1 31 
12 16 1 12 

3 4 2 1 6 - Solos Hidromórficos Gleizados distróficos 

Os solos assim classificados apresentam horizonte A sobrejacente 
a camadas ou horizontes gleizados São profundos, mal ou muito 
mal drenados e desenvolvidos a partir de sedimentos recentes refe
ridos ao Holoceno 

Esta classe é representada por solos Glei Pouco Húmico, Glei 
Húmico, Laterita Hidromórfica e outros solos hidromórficos que par 
ocorrerem intimamente associados em pequenas áreas alagadas, 
além de não serem dominantes na unidade, não são mapeáveis in
dependentemente na escala deste trabalho ( 1:1 .000.000) Onde 
possível, fez-se a separação destas unidades e nesta área esta clas
se ocorre apenas ao norte, como segundo componente da unidade 
de mapeamento Ad. 

Apresentam saturação de bases e com alumínio menor que 
50%, sendo as demais características as mesmas encontradas na 
caracterização individual de cada uma destas classes contidas nes
te trabalho, todavia é importante salientar que os Glei Húmicos que 
não foram caracterizados individualmente são fundamentalmente 

300/PEDOLOGIA 

semelhantes aos Glei Pouco Húmicos, diferenciando-se apenas por 
apresentarem horizonte superficial mais espesso, com cores mais 
escuras e com maiores teores de carbono e matéria orgânica. 

De uma maneira geral seriam na classificação americana -
"Soil Taxonomy" de 1 97 5 - Fluvaquents, Plinthaquults e Tropo
fluvents, principalmente 

3.4 2.1 7 - Glei Pouco Húmico álico, distrófico e eutrófico 

Nesta classe foram enquadrados solos que apresentam forte gleiza
cão, em virtude do regime de umidade redutor que se forma nos 
~eios anaeróbicos decorrentes de encharcamentos periódicos ou 
constantes. 

Apresentam seqúência de horizontes do tipo A, Cg, com ou sem 
descontinuidade Jitológica, sendo o horizonte A do tipo moderado 

Sua ocorrência se restringe a áreas deprimidas (cotas baixas) su
jeitas a inundações e margens de cursos de água (Figs. 3 7 e 3 1 7). 
estando relacionados a sedimentos recentes do período Quaterná
rio 

São solos profundos, mal drenados, de baixa permeabilidade e 
características físicas e químicas muito diversificadas, principal
mente devido à natureza do material originário, como também à di
nâmica do regime hídrico destas áreas. 

Quimicamente foram encontrados solos com atividade de argila 
tanto alta quanto baixa e solos com saturação de bases e com alu
mínio tanto alta quanto baixa, originando as variações eutróficos, 
distróficos e álicos 

Em geral o lençol freático se mantém próximo ou à superfície pe
la maior parte dq ano, constituindo-se na principal limitação ao seu 
aproveitamento agrícola Este fato faz com que a 'utilização destes 
solos fique restrita a culturas de ciclo curto, nas épocas não chuvo
sas, ou então à utilização de culturas adaptadas às condições de 
umidade, como por exemplo o arroz de várzea. 

Em função de sua ocorrência restrita a planícies de inundação de 
rios, a prática da drenagem torna-se técnica e economicamente in
viável A sua maior ocorrência foi constatada ao longo dos rios Ari
nos, Teles Pires, Xingu, Guaporé, Paraguai, Cuiabá, das Mortes e 
seus principais afluentes, ocupando uma área aproximada de 
7 71 8, 7 km2, que correspondem a 2, 6 7% da área total mapeada 

Na classifica cão americana - "Soil Taxonomy" de 1 97 5 - es
tão correlacionados ao grande grupo Fluvaquents 

PERFIL N " 69 

Descrição geral: 

Data - 22/07/79 

Classificação - Glei Pouco Humico álico argila de atividade baixa A moderado textura mé
dia relevo plano Fluvaquents 

Unidade de màpeamento - HGPal 

Localizacão, município, estado e coordenadas- Vila Bela, MT 14° 15'5 e 59° 53'WGr 
Folha SD 21-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com O a 2% de declive e 
sob cobertura de floresta semidecidual 

Altitude - 190m. 

Litología - Sedimentos arenosos, sflticos e argilosos, inconsolidados 

Formação geológica - Formação Guaporé 

Perfodo - Quaternário 

Material originário - Produto da meteorização de sedimentos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Imperfeitamente a mal drenado 

Vegetação primária - Floresta semidecidual 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A 1 0-12 em, cinzento-escuro ( 1 OYR 4/1 ); franco-arenoso; grãos simples; sol
to, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

AC 12-40 em, bruno-acinzentado-escuro ( 1 OYR 4/2); franco-argilo~arenoso; 
grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

C 1 g 40-11 5 em, preto ( 1 OYR 2/1 ); argila; fraca muito pequena granular; solto, 
muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição abrupta 

11C2g 11 5-160 em, branco ( 1 OYR 8/2); areia franca; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso 

Raizes: finas e muito finas abundantes no horizonte A 1 e muitas no horizonte A3 



Análises fisicas e qufmicas Lab : CES (2 558-2 5611 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Símb 

A1 
AC 
C1g 
IIC2g 

Argila 
natural 

% 

6,8 
11,8 
21,0 

3,5 

ca+2 

0,29 
0,20 
0,15 
0,10 

Prol 
em 

0-12 
-40 
-115 
-160 

Grau 
de 
fio-

cuia-
ção 
% 

56 
45 
50 
53 

O, 12 
0,49 
0,02 
0,02 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

1,1 
1,3 
0,8 
2,8 

Silte 

Argila 

0,85 
0,91 
0,43 
0,79 

Areia 
grossa 
1-0,5 
mm 

7,1 
6,3 
4,8 
8,4 

H20 

4,6 
4,0 
3,8 
4,6 

Areia 
média 

pH 

0,5-
0,25 
mm 

31,7 
24,8 
14,8 
32,7 

KCIN 

3,8 
3,7 
3,7 
4,0 

Areia 
fina 

0,25-
0,10 
mm 

24,3 
20,5 
14,4 
30,6 

c 
% 

2,0 
1,5 
5,1 
0,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

0,14 o 0,55 0,64 
0,08 o 0,77 0,64 
0,04 o 0,21 1,12 
0,02 2 O, 16 0,34 

Areia 
muito 
fina 

0,10-
0,05 
mm 

7,2 
6,3 
7,6 

12,1 

MO 
% 

Areia Silte 

2-0,05 0,05-
0,002 mm 

71,4 
59,2 
42,4 
86,6 

Óxido 
de 

ferro 
livre 

mm 

13,1 
19,4 
17,4 

5,9 

P043 
mE/100g 

Fe2o3 
% 

3,45 o 0,09 
2,59 o 0,09 
8,79 o 0,03 
0,17 o 0,03 

v 
CTC 

% 

1.46 8,35 7 
1,86 8.29 9 
5,00 23,73 1 
0.44 1,76 9 

Argila 
<0,002 

mm 

15,5 
21,4 
40,2 

7,5 

Ac total 
ICaO Ae) 
mE/100g 

7,80 
7,52 

23,52 
1,60 

100AJ+3 

AJ+3+5 

73 
71 
98 
73 

3.4.2. 18 - Areias Quartzosas Hidromórficas álicas e distróficas 

Os solos assim classificados são característicos de locais planos, 
sujeitos. a alagamentos periódicos e possuem características seme
lhantes aos solos classificados como Areias Quartzosas, apresen
tando como diferenças básicas o lençol freático próximo ou muitc 
próximo da superfície durante todo o ano ou parte dele e como con 
seqüência disto a presença constante de mosqueados e outras ca 
racterísticas de hidromorfismo ao longo do perfil, assim como consi 
deráveis teores de matéria orgânica na parte superficial, sendo o 
carbono orgânico geralmente maior que 2% 

Têm seqüência de horizontes do tipo A, C, com o A do tipo mo
derado. A textura está nas classes areia e areia franca e não apre
senta estrutura formada, sendo constituída por grãos simples. A pe
quena quantidade de argila presente encontra-se quase totalmente 
dispersa. 

sob o ponto de vista químico apresentam-se totalmente despro
vidos de nutrientes minerais, necessários para o desenvolvi\llento 
das plantas, além de vários casos de saturação com alumínio eleva
da (álicos)_ 

De uma maneira geral são desaconselháveis para o uso agrícola, 
em função principalmente das possibilidades de alagamento a que 
estão sujeitas estas áreas, pouca capacidade de retencão de nu
trientes, necessidade de adubações pesadas e correcão.de acidez. 

sua ocorrência é mais expressiva na Depressão d~ Alto Paraguai 
ao longo dos canais de drenagem (Fig. 3.1 5) associados às Areias 
Quartzosas e relacionados aos sedimentos da Formacão Pantanal 
_ Quaternário. Ocorrem também no Planalto dos Par~cis associa
dos com Areias Quartzosas relacionados aos arenitos do Grupo Pa
recis e como componente subdominante associado às Lateritas Hi
dromórficas na Depressão do Guaporé relacionados a sedimentos 
da Formação Guaporé - Quaternário. 

Apresentam-se cobertos por vegetação do tipo Savana, e repre
sentam 0,42% da área total com 1 258,3 km2 de superfície. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" de 197 5, cor
respondem aos grandes grupos Tropaquents e Ouartzipsamments. 

PERFIL N ' 31 

Descrição geral: 

Data - 28/7/79 

Classificação - Areia Ouartzosa Hidromórfica álica A moderado relevo plano Tropa~ 

quents 

Unidade de mapeamento - A0d8 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Vila Bela, MT 13 o 29'S e 59 o 1 ~ 'WGr 
Folha SD 21-V-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Área plana com 0,5% de declive e 
sob cobertura de floresta-de-galeria 

Altitude - 61 O m 

Litologia - Arenitos ortoquartzfticos às vezes feldspáticos 

Formação geológica - Formação Utiariti Grupo Parecis 

Perfodo - Cretáceo 

Material originário - Produto da meteorização de arenitos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A1 0-20 em, cinzento muito escuro ( 1 OYR 3/1 ); areia franca; grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

AC 

C1 

C2 

20-40 em, bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2); areia franca; 
grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição clara 

40-100 em, cinzento ( 1 OYR 5/1 ); areia franca; grãos simples; solto; não 
plástico e não pegajoso; transição difusa 

1 00-1 60 em+, cinzento ( 1 OYR 6/1); areia franca; grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso 

Rafzes: finas muitas no horizonte A 1 e raras no horizonte A3 
Obs : lençol freático aos 60 em; 

camada de folhas em decomposiçãq de aproximadamente 15 em, na superffcie 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: CES 12 676-2 6791 

Horizonte 

Simb 

A1 
AC 
C1 
C2 

Argila 
natural 

% 

1,6 
2,1 
3,0 
7,9 

Pro f 
em 

0-20 
-40 
-100 
-160 

Grau 
de 
fio-

cuia-
ção 
% 

76 
69 
59 
31 

ca+2 I M9+21 

0,12 0,03 
0,12 0,03 
0,15 0,03 
0,27 0,03 

Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina muito 
Areia Silte 

fina grossa grossa 0,5- 0,25- 2-0,05 0,05 
1 0,5 0,10-2-1 

mm 

0,1 

0,1 
0,1 

Silte ---Argila 

1,07 
0,94 
0,97 
0,76 

mm 

1,7 
1,6 
1,4 
1,1 

H20 

4,0 
4,7 
4,7 
4,6 

pH 

0,25 
mm 

26,4 
24,7 
22,9 
19,0 

KCIN 

4,0 
4,3 
4,3 
4,3 

0,10 
mm 

46,8 
48,3 
49,5 
46,9 

c 
% 

2,3 
1,1 
0,9 
0,5 

0,05 
mm 

10,9 
12,2 
11,5 
12,8 

MO 
% 

mm 

85,9 
86,8 
85,4 
79,9 

Óxido 
de 

ferro 
livre 

Fe203 

3,97 
1,90 
1,55 
0,86 

% 

o 
o 
o 
o 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

K+ I Na+ I s I H+ I AJ+3 J CTC 

0,04 0,01 0,20 0,47 0,80 5,36 
0,01 0,01 O, 17 0,35 0,62 4,61 
0,01 0,01 0,20 0,31 0,53 4,16 

o 0,01 0,31 0,39 0,50 3,97 

0,002 
mm 

7,3 
6,4 
7,2 
8,7 

PO,f3 
mE/100g 

0,09 
0,03 
0,03 
0,08 

v 
% 

4 
4 
5 
8 

Argila 
<0,002 

mm 

6,8 
6,8 
7,4 

11,4 

Ac total 
(CaO Ae) 
mE/100g 

5,16 
4,44 
3,96 
3,66 

100AJ+3 

AJ+3 +S 

80 
78 
73 
62 

3.4.2. 19 - Areias Quartzosas álicas e distróficas 

Nesta classe estão agrupados solos profundos e niuito profundos, 
de pouco desenvolvimento, com seqüência de horizontes do tipo A, 
c 

Apresentam horizonte A do tipo moderado e textura nas classes 
areia e areia franca, com cores claras e avermelhadas em função do 
material de origem. 

Sem estrutura formada, apresentam basicamente grãos simples 
e muito raramente estrutura fraca do tipo granular, assim como mui-

PEDOLOGIA/30 1 



to baixos valores de soma de bases (distróficos) além de na maioria 

das vezes saturação com alumínio trocável elevada (álicos) 

Estes fatores, aliados à baixa capacidade de retenção de umida
de, intensa lixiviação, considerável suscetibilidade à erosão e granu
lometria com teores de areia em torno de 90%, tornam estes solos, 

praticamente, inviáveis para o uso agrícola, sendo a sua utrlização 
restrita a pastagem em regime extensivo com aproveitamento das 

espécies vegêtais nativas. 

Estes solos ocupam extensões significativas, sendo expressiva 

sua ocorrência no Planalto dos Parecis (Fig. 3.4 e Est. 3 VIII A), Pla
nalto dos Guimarães (Fig. 3. 7) e Depressão do Alto Paraguai (Fig 
3.15), sobre litologias variadas referidas desde o Quaternário ao Si

luriano. 

Encontram-se associados principalmente a Latossolos e Podzóli

cos, ambos de textura média, e ocorrem quase sempre sob cobertu

ra de Savana. 

É uma das classes de maior ocorrência na área, ocupando cerca 
de 65.002,8 km2 de superffcie, equivalentes a 22,64% da área to

tal. 

Estão correlacionados, na "Soil Taxonomy" de 1 975, ao grande 

grupo Quartzipsamments 

PEBFIL N ' 205 

Descrição geral: 

Data - 1118/78 

Classificação - Areia Quartzosa álica A moderado relevo plano Ouartzipsamments 

Unidade de mapeamento ~ AO a 1 O 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Cáceres, MT 15 o 29'S e 57 °33'WGr 
Folha SD 21-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local plano com O a 2 o/o de declive e 
sob cobertura de floresta 

Altitude - 140 m 

Litologia - Sedimentos arenosos, sílticos-argilosos; argila-arenosos e areno
conglomerâticos 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Perfodo - Quaternário 

Material originário - Sedimentos arenosos do pantanal 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Vegetação primária - Floresta Aberta com cipó 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A1 0-1 O em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4); areia; grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso; transição gradual 

AC 

C1 

C2 

C3 

10-25 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4); areia; grãos simples; sol
to, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

25-60 em, amarelo-brunado (10YR 5/6); areia; grãos simples, solto, não 
plástico e não pegajoso; transição gradual 

60-11 5 em, bruno-amarelado ( 1 OYR 5/8); areia franca; grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

115-160 em, bruno-amarelado (10YR 5/8); areia franca; grãos simples; 
solto, não plá.stico e não pegajoso 

Raizes: muito finas abundantes nos horizontes A 1 e A3 e muito finas e médias poucas no 
C1 

Análises ffsicas e qulmicas Lab : CES 12 642-2 646) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina muito Silte 
Pro f fina Areia Argila 

Simb grossa grossa 0,5- 0,25- 2-0,05 0,05 <0.002 em 2-1 1 0,5 0,25 0,10 0,10- 0,002 mm mm 
mm mm mm mm 0,05 mm 

mm 

A1 0-10 o 2,4 37,8 40,8 9,2 90,2 3.4 6.4 
AC -25 o 2,2 33,5 43,2 9,8 88,7 4,7 6,6 
C1 -60 o 1,8 32,6 41,8 10,7 86,9 3,3 9,8 
C2 -115 o 1,9 32,3 41,3 10,0 85,5 3,1 11.4 
C3 -160 o 2,0 31,5 40,0 11,2 84,7 4,i 11,2 

302/PEDOLOGIA 

Grau 
de 

Argila fio-
natural 

% 
cuia-
ção 
% 

3,0 53 
4,0 39 
8,4 14 
9,4 18 
9.4 16 

ca+2 I Mg+21 

0,10 0,12 
0,12 0,03 
0,12 0,02 
0,10 0,12 
0,12 0,12 

PERFIL N ' 259 

Descrição geral: 

Data - 8/3/7 8 

pH Óxido 
de 

P043 Ac total Silte c MO ferro 
iCaO Ael --- % % livre mE/lOOg 

Argila H20 KCIN mE/100g 
Fe203 

% 

0,53 4.4 3,5 1,2 2,07 0,6 0,09 3,60 
0,71 4,0 3,7 0,8 1,38 0.4 0,04 3,00 
0,34 4,2 3,9 0,4 0,69 0,5 0,01 2,70 
0,27 4,2 4,0 0,2 0,34 0,6 0,01 2,20 
0,37 4,3 3,9 0,2 0,34 0,6 0,01 1,94 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 v 

K+ I Na+ I I H+ I A1+3 I CTC 
% Al+3 +5 s 

0,09 0,24 0,54 0,47 0,44 4,15 13 45 
0,05 0,03 0,23 0,43 0,52 3,23 7 69 
0,02 0,02 0,18 0,34 0,46 2,88 6 72 
0,01 0,02 0,25 0,28 0,44 2,45 10 64 
0,01 0,02 0,27 0,34 0,30 2,21 12 53 

Classificação - Areia Quartzosa álica A moderado relevo suave ondulado Ouarrzipsam
ments 

Unidade de mapeamento - A0a3 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 16 km de Poxoréo, na estrada 
Poxoréo-Dom Aqui no Poxoréo, MT 15'48'5 e 54' 31 'WGr Folha SD 21-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de ligeira elevação 
com 3 a 4% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - 420 m 

Utologia - Arenitos 

Formação geológica - Formação Botucatu 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo. 

Material originário - Arenitos 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

A1 0-5 em, bruno-avermelhado (5YR 5/3); areia; grãos simples; solto, solto, 
não plástico e não pegajoso; transição clara 

AC 

C1 

C2 

5-20 em, bruno-avermelhado (5YA 4/4); areia; grãos simples; solto, solto, 
não plástico e não pegajoso; transição gradual 

20-80 em, vermelho (2 5YR 4/6); areia; grãos simples; solto, solto, não 
plástico e não pegajoso; transição difusa 

80-160 em, vermelho 12 5YR 5/8); areia; grãos simples; solto, solto, nâo 
plástico e não pegajoso 

Raizes: finas comuns no A 1 e médias raras no C1 e C2 

Análises flsicas e qurmicas 

Horizonte 

51mb 

A1 
AC 
C1 
C2 

Argila 
natural 

% 

3,9 
3,3 
5,5 
5,7 

Prof 
em 

0-5 
-20 
-80 
-160 

Grau 
de 
fio-

cuia-
ção 
% 

17 
41 
18 
21 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

o 
o 
o 
o 

Silte 

Argila 

0,68 
0,20 
0,28 
0,25 

Areia 
grossa 
1-0,5 
mm 

0,2 
0,2 
0,3 
0,2 

H20 

3,8 
3,8 
4,5 
4,3 

Lab : CES 12.396-2 399) 

Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

22,7 
20,1 
20,9 
24,3 

pH 

KCIN 

3,6 
3,8 
4,1 
4,1 

Areia 
fina 

0,25-
0,10 
mm 

58,9 
63,0 
60,1 
56,1 

c 
% 

Areia 
muito 
fina 

0,10-
0,05 
mm 

10,3 
10,0 
10,1 
10,4 

MO 
% 

0,9 1,55 
0,5 0,86 
0,3 0,52 
0,1 0,17 

Areia 
2-0,05 

mm 

92,1 
93,3 
91,4 
91,0 

Óxido 
de 

ferro 
livre 

Fe2o 3 
% 

0,2 
0,2 
0,3 
0,4 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

3,2 
1,1 
1,9 
1,8 

P043 
mE/100g 

0,03 
0,02 
0,01 
0,01 

Argila 
<0,002 

mm 

4,7 
5,6 
6.7 
7,2 

Ac total 
ICaO Ael 
mE/100g 

4,04 
3,44 
2,36 
1,66 



ca+2 I Mg·21 

0, 15 0.03 
0, 15 0.02 
0.20 0,02 
0.18 0.02 

PERFIL N. • 9 

Oescnçâo geral: 

Data - 1614177 

Comple<O so<livo mE/ I OOg 

K' I Na' I s I ~ I At'-3 I CTC 

0.03 O. OI 0 ,22 0,41 0.46 4,26 
0.01 0.01 0, 19 0 ,20 0,44 3,63 
0.02 0.01 0.25 0,21 0.26 2,61 
0.02 0,01 0.23 0,24 0.20 1,89 

v 100At•3 

"" At'-3. S 

5 68 
& 70 

tO 51 
12 47 

ClassifiC&çêo - Areia Ouanzosa dfstrófica A moderado relevo plano. Quortzipsamments 

Unidad• do mapeomunto - A0cf8 

Loeelizeção. munlclplo. OStlldO o coordenada& -Vila Bela, MT 12 ° 50'S e 59° 17'WGr, 
Folha S0.21.V-A 

Situaçâo, cfocltve e cobettu111 vegetal sobre o porlil - Local plano com O e 11(. de declive e 
sob cobertura de Savana 

Altitude - 580 m 

UIOIOgia - Areias tnconsolklndas, arg.ila5. eoncreções hmonlticas, produtos do alteraç-Ao 
de rochas subjac·entos 

Formação geotOgtca - Cobcnura Oo1mo.-Larerllica. 

Periodo - Te,ciéno·OuatornArlo 

Material originário - AreMo. 

Relevo local - Plano. 

Relevo tegional - Suave ondulodo, 

Erostio- Não aparento 

Drenagem - E')Caessivamonte drenado 

Vegetação pnmér1a - Savana. 

Uso atual - Nenhum 

Oescraçao mqrtoiOgica: 

AI 

AC 

Ct 

C2 

O 20 em, Ctnzttnto MUltO escuro l lOYR 3/ 1 ); artue: grto' s,mp1es; solto, 
nl o oléstlco o na o pegaJoso; translçio gradual. 

20-40 em. t>runo-acinrantado muito escuro IIOYR 3/2). areia. grlos sim
pios; solto, na o plés1 tco e nêo pegajoso: ttanstçlso difu.sa 

40-70 em, bruno-acln>entado 1 t0YR5/2l: areoa; grftos simple#: solto, nlo 
pldstJco e nlo pegajoso: •r-ansiç.io difusa . 

70-130 em, bruno-amarelado 11 OYR S/6); areia; grlos simples: solto, nao 
pi4$IICO O nêO pegajOSO, 

Anéllses fislcas a qufmfcas Lab.: SUOESUL 15.359-5.3621 

Horizonte G ranulommrld '1 1 

S.mb 

AI 
AC 
Ct 
C2 

A reta 
mwto 
f ma 

0.1-0,05 
mm 

16,77 
19.10 
13.06 
18.81 

Kl 

Arct~ Arciagros~ Ateoa Arce~lt•l.ll 

Prol 
Cal h Case IT\UitO 

I 0 .5 1 2·0.2 

mê"jta 

0.25· t 0.2 I 0 .2-em 

0.20 
-40 
·70 
-130 

20.2 
çm 

o 
o 
o 
o 

20.2 
em 

o 
o 

0,9 
o 

f)I<K:Sól 
2 1 
mm 

0, 10 
0. 15 
o. 15 
0,05 

0 ,5 
(1.25 o t 0.02 0.05 

mm rnm mm mm m m fflffi 

t. t 2 32,48 25,67 45, 16 
1,35 30.56 24, 13 46,75 
0 ,85 32,44 24,71 50. 12 
I ,20 28.97 23.22 44.74 

60.56 
63.81 
59,87 
61 ,57 

56.34 
60,92 
56,44 
59,05 

GranuJomnttit' ~ ll••a"" r>oo H7so~ 'lo 

Solta Grau Sifl!! 
Arglltt de !0.05 

0.05· ] 0.02 
A19•la nat fl<lC 0.002) 
'0 ,007 .,. So0 2 AI203 Fa7o3 0.007 0,002 "" Argllo 

H 1m 
mm mn• 

5,05 0.83 6.13 0,22 96 0.82 
4,88 1.99 3.64 0, 36 90 1,34 
5,68 2,45 5,44 0,68 88 1,04 
4, 18 1,66 7,80 0.78 90 0.54 

o 5.7 4 , '2 0.9 0,07 1.55 13 
o 6,0 4,4 0.6 0.05 1.03 12 
o 6,0 •.5 0,4 0.03 0,69 13 
o 6,0 4,7 0,2 0.02 0,34 10 

Comple~C:o somvo mf' 1 OOg 

C:•'2 

IIIH4 
Ollc 

0,18 
0, 12 
0.20 
0.13 

I KCI 

0.39 
0,36 
0.40 
0.34 

M~·7 

Nf<4 J t<cl OAc 

0,07 
0,04 
0.05 
0.04 

0,08 
0. 10 
0,07 
0. 12 

K-

NH4 I 0Ac 

0.02 
0,01 
0,01 
0,01 

HCI 

0.02 
0.01 
0.01 
0 .01 

Compl~><> snroovo• mE: 1 DOu 

T 
Ar3 

Acoti!U Mal 
lrONtveJ T 

Colotdal 

KCI pH8 1 pH / pHB I PH7 pH8 I pH7 

0,2 5. 15 2, t9 6.47 2,51 90 41 
o 5,08 1,77 5, 29 1.98 145 54 
o 3, 10 1,81 3,39 2. 10 83 38 
o 1.52 1.09 t ,74 1.31 22 t7 

Na1 

NH"' I 0 Ac 

0,05 
0.04 
0,03 
0,04 

v 

'-lU 

0.01 
0.0 1 
0,01 
0.01 

SI 

Nl t11 
OI\ o 

0.32 
0,21 
0.29 
0.22 

l OOAI-'"3 

52 

IICI • 
1-iCl 

0,50 
0,48 
0.49 
0.48 

100AJ+3 .. --- ---
111·J . S I A11 3- 52 

oH8 J oH 7 

6 13 38 29 
4 11 o o 
9 14 o o 

13 17 o o 

3 .4 .2 .20 - Solos Aluviais distróficos e eutróficos 

Os solos representativos desta classe são pouco desenvolvidos, 
constitufdos por camadas superpostas de sedimentos recentes e de 
natureza bastante diversa, sem apresentar nenhuma relação pedo
genétlca ent re si . 

Geologicamente estão relacionados às Aluviões Atuais referidas 
ao Holoceno e são encontrados principalmente em planlcies de 
inundação e/ou várzeas ao longo de rios, associados a solos hidro
mórficos, tendo no entanto os primeiros 50 em apresentado boa 
drenagem. 

Os perfis têm seqüências de horizonte dos tipos A. C e/ou A , li C, 
I li C etc .. representados pelas camadas sedimentares, com texturas 
e profundidades variáveis. representam horizonte A freqüentemen
te do tipo moderado, ocorrendo também A proeminente e chernozê· 
mico. As camadas inferiores geralmente têm mosqueados e/ ou indi· 
cios de gleização, 

O aspecto qulmico, tanto quanto o flsico, é bastante diversifica
do em função da natureza das camadas, ocorrendo nesta área solos 
com saturação da bases tanto alta (eutr6ficos) quanto baixa (distr6-
ficos). 

Ocorrem em peouenas áreas. nas margens dos rios Juruen8, A ri· 
nos e Doze de Outubro (Fig. 3 .23), muitas vezes como componen-

Fig. 3 .23 - Padrão de ltnagem dtts untdaCies de mapeameniO ou Plaf'lalto 01ssecado dos 
Parecis, "" rogiAo elo ooo Doze de Outubro Folha S0.21.Y·A, 
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tes de menor importância dentro das unidades de mapeamento e, 
sob 0 ponto de vista agropecuário, os eutróficos se apresentam am
plamente favoráveis, carecendo de cuidados apenas com relação a 
possíveis inundações a que estão sujeitas as áreas de sua ocorrên
cia. Os distróficos por sua vez teriam como inconveniente a neces
sidade de adubação, o que na maioria das vezes é inviável em fun
cão das dimensões dos terrenos e dificuldades para mecanizacão. 
· Feijão, milho, arroz são culturas bastante utilizadas sobre este ti
po de solo, com ótimos resultados Ocupam na área um total de 
aproximadamente 1 207,7 km2, correspondentes a 0,40% da 
mesma 

Nesta área, principalmente na região do Planalto dos Parecis, é 
comum a ocorrência de um solo formado provavelmente pelo trans
porte de sedimentos pré-intemperizados, que muitas vezes apre
senta características que evidenciam um desenvolvimento acentua
do do perfil, assemelhando-se a um horizonte B latossólico, como. 
por exemplo, pouca diferenciação de camadas, alto grau de flocula
cão baixa relacão silte/argila, valores de pH em água e em KCI mui
to ~róximos e pouca variação textura!. 

Tentativamente estão correlacionados, na "Soil Taxonomy" de 
1975, ao grande grupo Tropof!uvents 

3 4 2 21 - Vertissolo 

Esta classe de solos nesta área tem muito pouca expressão, tendo 
sido constatada apenas uma pequena mancha ao sul de Cuiabá, no 
município de Santo Antônio do Leverger, associada ao Glei Pouco 
Húmico eutrófico argila de atividade alta e Laterita Hidromórfica eu
trófica solódica argila de atividade alta 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, argilosos que 
têm em sua composição alto conteúdo de argila do tipo 2: 1 (smecti
ta) do grupo da montmorilonita, que acarreta com a alternância de 
umidade e ressecamento expansões e contrações na massa doso
lo Quando secos, nota-se a presença de fendas, apresentando ou 
não microrrelevo constituído por gilgai e quando na estação chuvo
sa, devido a muito lenta permeabilidade, tornam-se encharcados e 
dependendo da posição e forma de relevo bastante suscetíveis à 
erosão 

Apresentam sequência de horizonte do tipo A e C, tendo o hori
zonte C profundidades variáveis, sendo comum neste horizonte a 
presença de slickensides provenientes das expansões e contrações 
da massa do solo. 

Quimicamente são eutróficos (saturação de bases> 50%), têm 
atividade muito alta de argila assim como relação molecular Ki ele
vada devido ao predomínio das argilas 2:1 

Ocorrem em relevo plano e suave ondulado e apresentam em 
termos químicos um elevado potencial agrícola, sendo as caracte
rísticas físicas a restrição ao pleno uso destes solos, principalmente 
pelo fendilhamento, e ao ressecamento que os torna extremamente 
duros na época seca, e também ao encharcamento na época chuvo
sa que os torna muito plásticos e muito pegajosos dificultando o 
manejo, o desenvolvimento de raízes e a mecanização. 

Práticas de irrigação e drenagem, quando processadas, carecem 
de cuidados especiais no sentido de evitar a salinização, visto que, 
quando irrigados em locais em que a evapotranspiração é maior que 
a quantidade de água fornecida, há possibilidade de ascensão de 
sais, devido à baixa permeabilidade dos mesmos, principalmente 
Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" de 1975 
correlacionam-se ao grande grupo Chromuderts. 

3.4 2.22 _ Solos Litólicos álicos, distróficos e eutróficos 

Foram enquadrados nesta classe solos rasos, com seqüência de ho
rizontes do tipo A, R, ou A, C, R Apresentam horizontes A dos tipos 
fraco, moderado proeminente ou chernozêmico 

As características químicas, físicas e morfológicas apresentam 
grande variabilidade, tendo a maioria textura cascalhenta, e alguns 
casos o caráter concrecionário. 

Em relação à fertilidade, estão intimamente influenciados pelo 
material originário, cabendo ressaltar que aqueles que apresentam 
satura cão de bases elevada (eutróficos) estão relacionados à litolo
gia da 'Formação Arar.as e Intrusiva~ .Básicas do Complexo Xingu 
Os álicos estão relacionados especificamente a rochas do grupo 
Cuiabá, enquanto os distróficos ocorrem sobre litologias diversas. 
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De uma maneira geral estes solos têm um posicionamento topo
gráfico característico, ocorrendo em bordas de platôs e regiões de 
relevo movimentado, com declives fortes ou muito fortes 

O posicionamento topográfico quase sempre limitante para me
canização (Figs 3.8, 3 1 O e 3.11 ), a textura na maioria das vezes 
cascalhenta e pouca profundidade para o desenvolvimento de raí
zes tornam estes solos, principalmente os distróficos e álicos, in
viáveis para o aproveitamento agrícola, podendo os eutróficos em 
alguns casos ser aproveitados com restrições, para pastagem e/ou 
silvicultura 

Ocupam uma área de aproximadamente 13 490,8 km2 equiva
lentes a 4,68% da área total mapeada. 

Ocorrem significativamente nas bordas do Planalto dos Parecis, 
nos Planaltos Residuais do Alto Guaporé, Província Serrana, De
pressão Cuiabana e Planalto do Casca. 

Tentativamente estão correlacionados na "Soil Taxonomy" de 
1975 com o grande grupo Ustorthents. 

PERFIL N " 241 

Descrição geral: 

Data- 31/8/77 

Classificação - Solo Litólico álico A fraco textura média relevo ondulado Ustorthents 

Unidade de mapeamento - R a 1 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - A 160 km de Cáceres e a 1 O km da fa
zenda Malhada, na estrada Cáceres-Cuiabá (BR-070), em direção a Cuiabá Poconé, MT 
1 5"51'5 e 56"52'WGr Folha SD 21-Z·C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira aberta no terço superior 
de elevação com 15% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - 260 m 

Utalogia - Metaparaconglomerados petromfticos, metarenitos, metargilitos, metassilti 
tos, filitos e metaconglomerados 

Formação geológica - Grupo Cuiabá 

Período - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Alteração de rochas locais 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional - Ondulado 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 11 0-5 em, bruno-amarelado ( 1 OYR 5/4); franco-arenoso; grãos simples e fra
ca pequena granular; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e clara 

A 12 5-30 em, bruno-amarelado-claro ( 1 OYR 6/41; franco-argila-arenoso; fraca 
muito pequena granular; macio, friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e abrupta 

R 30 em+, rocha semi-intemperizada 

Obs : presença de cascalhos no horizonte A3, poucos 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: CES (1 819-1 8201 

Horizonte 

Simb Pro f 
em 

A11 0-5 
A1 2 -30 

Grau 
de 

Argila fio-
natural 

cuia-
% ção 

% 

6,7 61 
9,4 62 

ca+2 I Mg+21 

0,22 0,21 
0,20 0,05 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

0,5 
0,9 

Silte 

~ 

1,70 
1,03 

Comp granulométrica (tfsa)% 

Areia Areia 
Areia 

Areia média fina muito 
Areia Silte 

fina grossa 0,5- 0,25 2-0.05 0,05-
1-0,5 0,25 0,10 0,10 0,002 mm 
mm mm mm 0,05 mm 

mm 

2,3 11,3 27.7 1 1 ,6 53,4 29,4 
3,2 11,2 21,3 13,1 49,7 25,6 

pH Óxido 
de 

c MO ferro P043 

% % livre mE/100g 
H20 KCIN 

Fe2o3 
% 

4,1 3,8 0,4 0,68 1,2 0,02 
4,2 3,8 0,6 1,03 1,2 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

K+ I Na+ I I H+ I Al+3 I v 

s CTC 
% 

0,17 0,25 0,85 0,38 0,80 4,03 21 
0,15 0,24 0,84 0,36 1,59 4,30 15 

Argila 
<0.002 

mm 

17,2 
24,7 

Ac total 
ICaO Acl 
mE/100g 

a,18 
3,66 

100AI+3 

Al+3 +S 

48 
65 



PERFIL N o 175 

Descrição geral: 

Data - 19/7/78 

Classificação - Solo Litólico distrófico A moderado textura média relevo forte ondulado 
Ustorthents 

Unidade de mapeamento - Ad8 

Localização, municipio, estado e coordenadas - Pontes e Lacerda, MT 1 5o 50'S e 
59°16'WGr Folha SD 21-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terçó médio de encosta com 20% 
de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - 500 m 

Litologia - Metassiltitos sericfticos, filitos e ardósias, subordinadamente metarenitos 

Formação geológica - Formação Vale da Promissão Grupo Aguapel 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Alteração das rochas locais 

Relevo local - Forte ondulado 

Relevo regional - Forte ondulado e ondulado 

Erosão - Ligeira a moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A11 0-20 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4); franco-siltoso; fraca pe
quena e média granular e blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; 
transição gradual 

A12 20-40 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4); franco; fraca pequena e 
média granular e blocos subangulares; frlável, plástico e pegajoso; transi
ção abrupta 

R 40 em+, rocha matriz 

Raizes: finas muitas no A 1 e poucas no A3 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: CES 12 542-2.543) 

Horizonte Comp granulométrica ltfsa) % 

Slmb 

A11 
A12 

Argila 
natural 

% 

8,7 
9,4 

ca+2 

0,80 
1,46 

Pro f 
em 

0-20 
-40 

Grau 
de 
fio-

cuia-
ção 
% 

51 
56 

0,70 
0,21 

PERFIL N o 1 54 

Descrição geral: 

Data - 8/8/7 8 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

0,9 
1,6 

Silte 

Argila 

2,93 
2,29 

Areia 
grossa 
1-0,5 
mm 

1,9 
2,4 

H20 

4,5 
4,2 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

pH 

3,4 
2,9 

KCIN 

3,8 
3,8 

Areia 
fina 

0,25-
0,10 
mm 

10,9 
9,6 

c 
% 

1,7 
1,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

0,46 0,02 1,98 0,53 
0,26 0,02 1,95 0,73 

Areia 
muito 
fina 

0,10-
0,05 
mm 

12,9 
13,7 

MO 
% 

Areia 
2-0,05 

mm 

30,0 
30,2 

Úxido 
de 

ferro 
livre 

Fe2o3 
% 

2,93 1,1 
1,72 1,0 

CTC 

0,88 8,28 
1,62 7,91 

Silte 
0,05-· 
0,002 

mm 

52,2 
48,6 

P043 
mE/100g 

" 

0,04 
0,03 

v 
% 

24 
25 

Argila 
<0,002 

mm 

17,8 
21,2 

Ac total 
ICaO Ae) 
mE/100g 

6,30 
5,96 

100AI+3 

~ 

31 
45 

Classificação - Solo Litólico eutrófico A moderado textura média cascalhenta relevo forte 
ondulado Ustorthents 

Unidade de mapeamento. - Re 1 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Jauru, MT 15 o 19'S e 58 o46'WGr Fo
lha SD 21-Y-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço inferior de elevação com 20% 
de declive e sob cobertura de capim-colonião 

Altitude - 500 m 

Litologia - Biotita-gnaisses, hornblenda-gnaisses, cataclasitos, migmatitos, granitos e 
xistos 

Formação geológica ~ Complexo Xingu 

Pertodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto da alteração de rochas locais 

Relevo local - Forte ondulado 

Relevo regional - Forte ondulado e ondulado 

Erosão - Não aparente a ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

usO atual - Pastagem de capim-colonião 

Descrição morfológica: 

Ap 0-1 O em, bruno-acinzentado muito escuro ( 1 OYR 3/2); franco-arenoso 
cascalhento; grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição 
gradual 

A 1 2 10-2 5' em, bruno-escuro ( 1 OYR 4/3); franco-arenoso cascalhento; grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

R 2 5 em+, rocha em decomposição 

Raizes: finas muitas no horizonte A 1 e comuns no horizonte A3 

Análises físicas e quimicas Lab : CES 12 631-3 632) 

Horizonte 

Símb Pro f 
em 

Ap 0-10 
A12 -25 

Grau 

Argila 
de 
fio-

natural cuia-
% 

ção 
% 

6,4 40 
5,8 33 

ca+2 I Mg+21 

12,26 0,74 
6,47 0,36 

Comp granulométrica {tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina 
muito 

Areia Silte 
fina 

grossa grossa 0,5- 0,25- 2-0,05 0,05-
0,10- 0,002 2-1 

mm 

8,8 
9,1 

Silte 

ArQii; 

2,53 
2,62 

1-0,5 
mm 

10,1 
13,0 

H20 

7,1 
7,4 

pH 

0,25 
mm 

17,7 
20,1 

KCIN 

6,8 
7,0 

0,10 
mm 

21,5 
20,9 

c 
% 

4,2 
2,1 

0,05 
mm 

4,5 
5,8 

MO 
% 

7,24 
3,62 

mm 

62,6 
68,6 

Óxido 
de 

ferro 
livre 

Fe203 
% 

0,3 
0,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

K+ r Na+ l s 1 H+ I Al+3 I CTC 

0,33 0,18 13,51 0,09 0,04 15,73 
0,24 0,07 7,14 0,09 0,04 8,38 

mm 

26,8 
22,5 

P043 
mE/100g 

5,13 
1,68 

v 
% 

86 
85 

Argila 
<0,002 

mm 

10,6 
8,6 

Ac total 
ICaO Ael 
mE/100g 

2,22 
1,24 

100AI+3 

Al+3 +S 

3.4.2 23 - Solos Concrecionários álicos e distróficos 

Foram incluídos nesta classe solos que apresentaram em sua cons
tituição mais de 50% em volume de concreções-ferruginosas, à ex
ceção daqueles que possuem seqüência,de horizonte do tipo A, C 
com profundidade inferior a 50 em 

Apresentam horizonte A do tipo moderado com raros casos do 
tipo proeminente, assente sobre vários tipos de horizontes B, mais 
comumente B la1ossólico, B textura! e B câmbico, assim como so
bre horizonte C. 

A quantidade elevada de concreções ferruginosas no corpo do 
solo, em tamanhos variados, chegando a calhaus, em muitos casos, 
dificulta a caracterização dos horizontes e constitui um forte impe
dimento à mecanização e desenvolvimento de raízes (Fig, 3.13 e 
Est. 3.VIII B) 

Em função disto e em virtude da baixa fertilidade natural (distrú
ficos), além de vários casos com saturação com alumínio trocável 
elevada (álicos). estes solos são desaconselháveis ao uso agrícola 

Sua ocorrência é bastante expressiva nas proximidades de Cuia
bá, onde estão relacionados a rochas do Grupo Cuiabá, além de 
manchas isoladas nas partes muito dissecadas do Planalto dos Gui
marães {Fig. 3.8) soore litologias da Cobertura Detrito-Laterftica do 
Terciário-Quaternário e das Formações Ponta Grossa, Bauru e Botu
catu. 

Estão cobertos por vegetação do tipo Savana Arbustiva, cujo es
trato graminoso é aproveitado muitas vezes como pastagem nativa 
em regime extensivo 

Ocupam uma área de aproximadamente 9.564 km2, equivalen
tes a 3,33% da área estudada. 
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Na "Soil Taxonomy" de 1975 estão tentativamente correlacio
nados aos grandes grupos Dystropepts, Haplustox, Paleustults e 

Valor V 
lsat de 

Plinthustults. Água 
bases I 

% 

PERFIL N o 234 

Descrição geral: 

Descrição de campo - 66 MT IPRO·AGI CPP-MA 

Data - 20/6/66. 

Classificação - Solo Concrecionério com B textura! élico argila de atividade baixa plrntico 
A moderado textura argilosa relevo suave ondulado Plinthustults. 

Unidade de mapeamento - HLd2 

Localização, municrpio, estado e coordenadas - A 33 km de Cuiabé, na estrada 
Cuiabli-SãoVicente Cuiabé. MT 15°41'S e 55°53'WGr Folha SD 21·Z·C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada em meia encosta 
de colina esbatida com 2% de declive e sob cobertura de ·savana 

Altitude - 260 m 

Litologia - Metaparaconglomerados petromiticos, metarenitos, metassiltitos, metargili
tos, filitos, metaconglomerados 

Formação geológica - Grupo Cuiabá 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Resfduo da decomposição das rochas locais afetado por adução de 
material pseudo-autóctone de granulometria heterogênea 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado, constitufdo por colinas deprimidas, apresentando va
les em "V" aberto com vertentes planas de centenas de metros 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1cn 0-25 em, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); franco-argiloso; 
fraca pequena granular e grãos simples; solto, solto, plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara 

A21cn 25-52 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); franco-arenoso; grãos 
simples; solto, solto, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção plana e clara 

A22cn 52-77 em, bruno (7 5YR 5/4); franco-arenoso; grãos simples; ligeiramen
te duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
çãoonduladae abrupta 121·31 em) 

B21tcn 77-110 em, coloração variegada constitulda de vermelho 12 5YR 5/61 e 
amarelo-brunado (1 OYR 6/6); argila; moderada muito pequena e pequena 
blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; duro, friável, plástico e pe
gajoso; transição ondulada e abrupta (24-52 em) 

B22tcn 11 0·145 em. coloração variegada, eonstitulda de amarelo 11 OYR 8/81. 
vermelho 12 5YR 4/81 e amarelo-avermelhado I5YR 6/6); argila; moderada 
muito pequena a média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca a 
moderada; duro, friâvel, plástico e pegajoso; transição ondulada e abrupta 
128·41 cml 

c 145-200 em+, coloração variegada, constitufda de amarelo, vermelho e 
cores arroxeadas; argila, maciça; duro, friável, plástico e pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1 cn, comuns no A21cn, diminuindo gradativamente até o B21 cn 
Obs : no perfil hé ocorrência de seixos de quartzo 'Com verniz de óxido de ferro; 

nos horizontes A21 cn e A22cn, hã presença de blocos concrecionários com diême
tro de 10 a 20 em; 
nos horizontes A21 cn e A22cn, existem concreções de forma amigdalóide com 
diâmetro de 0,5 a 2 em; 
nos horizontes A 1 cn, A21 cn, A22cn e 821 tcn, B22tcn ocorrem concreções pisolf
ticas de diâmetro entre 0,2 e 0,5 em, ocupando cerca de 75 a 50% dos horizontes; 
presença de térmitas até o horizonte B21 tcn 

Anãlises tfsicas e qufmicas Lab • SNLCS 12 365 a 2 3701 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de % Silte 
Pro f Calhau Case 

fina 
fina 

0,05· Argila em fio c '%Ar9" 
Slmb >20 20-2 grossa 0,20· <0.002 água % em <2 2·0.20 0.002 mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

A1cn 0-25 5 85 13 27 33 27 21 22 1.22 A21cn ·52 2 81 33 36 16 15 14 7 1.07 A22cn ·77 6 73 24 46 15 15 13 13 1.00 B21tcn -110 o 28 10 22 27 41 3 93 0.66 B22tcn -145 o 11 7 16 22 55 1 98 0,40 c -2oo+ o 3 4 8 37 51 X 100 0,73 
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----~~--~--~L-~--~~~--~--~~~~-
5,7 
5,3 
5,5 
5,5 
5,6 
5,5 

c 
larga. 
nlco) 

% 

4,60 
0,64 
0,24 
0,56 
0,56 
0,12 

Sat c/ 
sódio 
1% de 
Na+ 

trocâvel 
no 

valor TI 

4,7 
4,3 
4,3 
4,1 
3.9 
39 

N c -

3,4 2,5 
0,6 
0.5 
0,8 
0.4 
03 

0,37 
0,10 
0.07 
0,12 
0,06 
0,04 

0.03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,03 

6,3 
0,7 
0,6 
1,0 
0,5 
0.4 

Ataque por H2S04 ld - 1.471 
e Na2co3 15%) % 

. 

% N 
Si021AI201Fe201 Ti021 P205 

0,37 12 8.4 e.g 3.3 0.15 0,09 
0.05 13 5,4 4~8 7,4 0.14 0.04 
0.02 12 4,9 4,3 3.2 0.11 0,02 
0,04 14 15.8 12,8 7,6 0.24 0,02 
0,04 14 21.3 17.1 8.7 0,31 0,02 
0,03 22.3 17.5 8.1 0.27 0,03 

Pasta Sais solúveis 
saturada {extrato 1:51 

C E do 
extrato ++ ++ 

0,5 
0.8 
0,7 
1,6 
1,7 
4.4 

Si02 

AI203 

!Ki) 

2,06 
1,91 
1,94 
2,10 
2.12 
2,17 

12,1 
2,6 
1,2 
1,6 
3,2 
1,3 

Si02 

Riõ3 
IKr) 

1.59 
0.97 
1.31 
1.52 
1.60 
1.67 

100AI+++ 

~ 
mmhos/ Água C a Mg I(+ Na+ H CO :f SO.f 

% CO:J em 
25°C ~ mE/100g-

7 
53 
54 
62 
77 
92 

18,9 26 
4,1 17 
2,5 24 
4.2 19 
5,4 9 
6,1 6 

Equiv 
AI203 de 
Fe203 Caco3 

'J!> 

3.28 
1.02 
2,11 
2.64 
3.09 
3.39 

p Equiv 

assimi- de 

lével um i-

ppm da de 
% 

27 27 
2 12 
1 11 
1 21 
1 26 
1 34 

Anãlise mineralógica: 

A1cn 

A21cn 

A22cn 

B21tcn 

B22tcn 

Areias - 65% de quartzo, grãos com adetência de óxido de ferro, Uns 
grãos com as faces bem desarestadas; 20% de concreções ferruginosas e 
magnetfticas; 1 5% de detritos 
Cascalho - 70% de concreções ferruginosas e concreções ferromangano
sas; 30% de quartzo, grãos com verniz ferruginoso e com aderência de 
óxido de ferro, alguns corrugados; traços de concreções magnetfticas 
Calhaus - 100% de fragmentos d~ rocha intemperizada 

Areias- 69% de quartzo, muitos grãos com as faces bem desarestadas, a 
maioria c6m aderência de óxido de ferro, alguns triturados; 30% de con
creções ferruginosas ferromanganosas; 1 % de det,ritos 
Cascalho - 90% de concreções ferruginosas (laterfticas); 1 O% de quartzo 
com aderência de óxido de ferro, uns grãos com verniz ferruginoso 
Calhaus- 100% de concreções lateriticas 

Areias- 85% de quartzo, muitos grãos com as faces bem desarestadas, a 
maioria com aderência de óxido de ferro; 15% de concreções ferruginosas 
e concreções magnetfticas; traços de turmalina e estaurolita (na areia fina) 
Cascalho- 100% de concreções ferruginosas (laterfticas) 
Calhaus - 1 00% de concreções ferruginosas (laterfticas) 

Areias - 60% de quartzo, grãos triturados, muitos com aderência de óxi
do de ferro, uns com verniz ferruginoso, alguns com as faces bem desares
tadas; 40% de concreções ferruginosas; traços de concreções magnetfti
cas 
Cascalho- 95% de concreções ferruginosas (lateriticas); 5% de quartzo, 
grãos leitosos triturados 

Areias - 60% de quartzo, grãos hialinos, alguns grãos com aderência de 
óxido de ferro, poucos com as faces bem desarestadas; 40% de concre
ções ferruginosas 
Cascalbo- 95% de concreções ferruginosas; 5% de quartzo, grãos leito
sos com aderência de óxido de ferro, alguns grãos milonitizados 

C Areias - 65% de quartzo, alguns grãos triturados, grãos hialinos, muitos 
com as faces bem desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferro, 
alguns grãos com verniz ferruginoso; 35% de concreções ferruginosas e 
concreções magnetfticas 
Cascalho - 97% de concreções ferruginosas; 3% de quartzo com verniz 
ferruginoso 

PERFIL N o 25 5 

Descrição geral: 

Data - 1/3/78 

Classificação - Solo Concrecionârio com B latossólico distrófico A moderado textura mui
to argilosa relevo suave ondulado Hap/ustox 

Unidade de mapeamento- LVd19 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 1.5 km do entroncamento com a BR-
070, em vicinal que liga a fazenda Sangradourozinho a Poxoréo Poxoréo, MT 15°43'S e 
54°06'WGr Folha SD 21-Z·D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de elevação com 6 a 
8% de decliVe e sob cobertura de savana 

Altitude - 380 m 

Utologia - Intercalações de siltitos e arenitos finos, argilosos 

Formação geológica - Ponta Grossa Grupo Paraná 



Perfodo - Devoniano 

Material originário - Produto da decomposição das rochas locais 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Nenhum 

Descrição morfológica: 

Acn 0-25 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/4); muito argiloso; transição plana e 
clara 

B21cn 25-75 em, amarelo-brunado ( 1 OYR 6/8); muito argiloso; transição plana e 
gradual 

B22cn 75-160 em+, amarelo-avermelhado (5YR 6/8); argila 

Obs : concreções pequenas, médias e grandes, muitas em todo o perfil 

Análises físicas e qufmicas Lab : CES 12 390-2 3921 

Horizonte 

Simb Pro f 
em 

Aen 0-25 
B21en -75 
B22en -160+ 

Grau 
de Argila 
fio 

natural 
cuia-

% 
ção 
% 

1,3 98 
1,5 98 

37,2 29 

ca+2 

0,18 0,03 
0,13 0,02 
0,40 0,49 

PERFIL N ' 239 

DescriÇão geral: 

Data- 10/3/78 

Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia Areia 

muito Areia média fina muito Silte 
fina Are1a Argila 

grossa grossa 0,5 0,25 2-0 05 0,05 <0,002 
2 1 1-0,5 0,25 O, 10 0,10 0,002 

0,05 mm mm 
mm mm mm rnm mm 

mm 

5,8 1,4 1,0 1,8 1,7 11,7 19,1 69,2 
3,0 3,1 1,1 1,5 1,4 10,2 16,1 73,8 

10,1 5,4 4,0 5,6 1,7 26,8 20,2 53,0 

pH Óxido 
de 

Silte c MO ferro P043 Ac total 

Argila % % livre mE/100g ICaO Ael 
H20 KCIN mE/100g Fe2o3 

% 

0,28 4,7 4,7 0,8 1,38 2,3 0,01 4,44 
0,22 4,7 4,5 0,6 1,03 2,0 0,02 4,14 
0,38 4,3 3,8 3,4 5,86 2,5 0,02 8,76 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100A1+3 v 

CTC 
% Al+ 3 + S 

0,01 0,01 0,23 0,10 4,67 5 30 
0,02 0,01 0,18 0,10 4,32 4 36 
0,16 0,01 1,06 0,96 9,82 11 48 

Classificação - Solo Concrecionário com B câmbico distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média relevo plano Dystropepts 

Unidade de mapeamento - SCd8 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 49 km de Cuiabá, na estrada 
Cuiabã-Jaeiara Cuiabá, MT 15'42'S e 55'41'WGr Folha SD 21-Z-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de ligeira elevação 
com 1 a 2 o/o de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - 200 m 

Litologia - Metaparacongtomerados petromíticos, metarenitos, metassiltitos, metargili
tqs, filitos, metaconglomerados 

Formação geológica - Grupo Cuaibã 

Periodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Residuo da decomposição das rochas locais afetado por adução de 
material pseudo-autóctone de granulometria heterogênea 

Relevo local - Plano a suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 cn 0-1 O em, bruno-avermelhado-escuro {5YR 3/2); franco-arenoso; transição 
clara 

A3cn 10-25 em, bruno (7 5YR 5/4); franco-arenoso; transição gradual 

(8)cn 25-50 em, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6); franco-arenoso 

Qbs : impedimento a tradagem devido ao excesso de concreções; 
concreções médias pequenas e grandes em todo perfil; 
cascalhos de quartzo em todo perfil; 
demais caracterlsticas mascaradas pelas concreções 

Análises ffsicas e qulmicas Lab : CES (2 393-2 3951 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa) % 

Areia Areia Areia 
Areia 

muito Areia média fina 
.muito 

A1eia Silte Argila 
Pro f fina Símb grossa grossa o 5- 0,25- 2-0,05 0,05- <0,002 
em 

2-1 1-0,5 0,25 0,10 
0,10-

mm 0,002 mm 
mm mm mm mm 0,05 mm 

mm 

A1en 0-10 11,5 8,') 11,2 21,9 8,8 61,9 30,0 8,1 
A3cn -25 7,2 6,0 13,3 37,4 12,8 76,7 12,3 11,0 
IB)en -50 9,5 9,7 18,1 24,7 10,4 72,4 13,9 13,7 

Grau pH Óxido 

de de 
P0;)3 Ac total Argila fio Sllte c MO ferro 

natural cuia- Argila % % livre mE/100g (CaO Ae) 
% H20 KCIN mE/100g 

ção Fe203 
% % 

4,5 44 3,70 5,2 3,9 9,1 15,69 1 ,O 0,38 11,26 
6,3 43 1,12 5,1 4,4 1,5 2,59 0,7 0,05 4,12 
8,5 38 1,01 4,7 4,0 0,4 0,69 o 0,02 3,40 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
100AI+3 v 

ca+2 I Mg+21 K+ I Na+ I s I H+ I A)f3 I CTC 
% AJ+3 + S 

7,64 5,66 0,20 0,01 13,51 0,21 0,08 24,77 55 1 
0,75 0,84 0,11 0,03 1,73 0,22 0,14 5,85 30 7 
0,20 O, 17 0,08 0,01 0,46 0,27 0,34 3,86 12 43 

3 5- LEGENDA 

A legenda dos solos da Folha SD.21 Cuiabá é constituída por 189 
unidades de mapeamento Cada unidade por sua vez é composta 
por uma ou mais classes de solos, mais freqüentemente duas e três, 
devido principalmente ao nível generalizado do trabalho, O seu sím
bolo é originado da classe de solo considerada dominante na asso
ciação, que é aquela de maior importância em termos de extensão, 
e quando há equivalência de duas ou mais, é a mais importante sob 
o ponto de vista de utilização agrícola Os demais componentes es
tão em ordem decrescente em termos de extensão dentro de cada 
unidade e são considerados subdominantes São tidas como inclu
são as classes de solos que têm ocorrência menor que 20% na uni
dade de mapeamento. 

As fases de vegetação e substratos geralmente utilizados para 
separação de unidades de mapeamento não foram utilizados em ra
zão do grande número de unidades de mapeamento que ocorrem na 
área (vide 1 - Geologia e 4 - Vegetação) 

Em cada unidade de mapeamento constam os nomes dos com
ponentes, acompanhados dos caracteres álicos, distróficos ou eu
tróticos, textura e relevo, além de outros específicos de cada com
ponente Quando não for especificada a fase de relevo de um com
ponente, significa que possui a mesma fase do posterior 

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO 
Latossolo Amarelo álico 
LAa1 - Latossolo Amarelo álico textura média relevo plano e La-

tossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média rele
vo suave ondulado. (Inclusão de Podz6lico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa textura argi
losa e Latossolo Vermelho-Escuro álico textura média.) 

LAa2 - Latossolo Amarelo álico textura média e Areias Quart-
zosas álicas relevo plano. 

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 
LEd1 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura muito ar-

gilosa relevo plano. 
LEd2 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 

Latossolo Roxo distrófico textura argilosa relevo plano 
LEd3 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 

muito argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura argilosa relevo plano (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico textura média ) 

LEd4 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
média e Areias Quartzosas distróficas relevo plano 
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LEd5 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
Terra Roxa Estruturada distrófica textura argilosa relevo 
plano e suave ondulado. 

LEd6 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico textura média.) 

LEd7 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média 
relevo plano. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico textura argilosa ) 

LEd8 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média re-
levo suave ondulado e Areias Ouartzosas distróficas re
levo plano e suave ondulado 

LEd9 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
relevo plano e Solos Concrecionários com B lato11sólico 
e distróficos textura argilosa relevo plano e suave ondu
lado 

LEd10 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa 
relevo plano e suave ondulado, Solos Concrecionários 
indiscriminados distróficos argila de atividade baixa tex
tura argilosa relevo ondulado e forte ondulado e Podzóli
co Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa 
textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo 
ondulado. 

LEdl1 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média re
levo plano, Latossolo Vermelho-Amarelo álico textura 
argilosa relevo suave ondulado e Latossolo Vermelho
Escuro distrófico textura argilosa relevo plano. 

Latossolo Roxo distrófico 

LRd1 - Latossolo Roxo distrófico textUia argilosa e muito argilo-

LRd2 

sa, Latossolo Roxo distrófico concrecionário textura ar
gilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de 
atividade baixa plíntico textura arenosa/média e 
média/argilosa relevo plano. (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Amarelo eutrófico textura média ) 

- Latossolo Roxo distrófico textura argilosa relevo plano, 
Terra Roxa Estruturada distrófica latossólica textura ar
gilosa e Terra Roxa Estruturadà distrófica textura argilo
sa relevo suave ondulado 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico 

LVa - Latossolo Vermelho-Amarelo álico textura 
argilosà/argilosa cascalhenta e média/média cascalhen
ta, Latossolo Vermelho-Escuro álico textura argilosa e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média e argilosa relevo plano e suave on
dulado. 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

LVd1 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
relevo plano. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo 
álico textura argilosa.) 

LVd2 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
e muito argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófi
co podzólico textura argilosa relevo plano. 

LVd3 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa 
relevo plano e suave ondulado (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura argilosa ) 

LVd4 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico plfntico textura 

LVd5 

argilosa e Glei Pouco Húmico distrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa relevo plano e suave ondulado. 

- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa 
relevo suave ondulado. (Inclusão de Areias Ouartzosas 
distróficas.) 
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LVd6 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média e 
Areias Quartzosas distróficas relevo plano (Inclusão de 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura 
argilosa.) 

LVd7 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico textura 
média e argilosa e Areias Ouartzosas álicas relevo suave 
ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Escuro dis
trófico textura média.) 

LVdB - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média 
relevo plano. (Inclusão de Areias Quartzosas 
distróficas.) 

LVd9 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
relevo plano, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura média e Areias Ouartzosas distróficas relevo 
plano e suave ondulado. 

LVd 1 O - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico pl[ntico textura 
argilosa relevo plano, Latossolo Vermelho-Amarelo dis
trófico textura argilosa relevo plano e suave ondulado e 
Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura argilosa relevo plano (Inclusão de Latossolo 
Amarelo distrófico plíntico textura argilosa ) 

LVd11 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média 
relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Areias 
Quartzosas distróficas.) 

LVd12 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média e 
Solos Concrecionários com B latossólico distróficos tex
tura argilosa relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média.) 

LVd13 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa, 
Latossolo Vermelho-Escuro disttófico textura argilosa 
relevo suave ondulado e ondulado e Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico textura média relevo suave 
ondulado 

LVd 14 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média e 
Areias Quartzosas distróficas relevo plano e suave on
dulado. 

LVd15 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média e Areias Ouartzosas distróficas 
relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Areias 
Quartzosas Hidromórficas distróficas.) 

LVd16 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Areias Ouartzosas distróficas relevo suave ondulado e 
plano e Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas re
levo plano. 

LVd17 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico textura média e 
Areias Ouartzosas distróficas relevo suave ondulado. 

LVd18 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Areias Ouartzosas distróficas e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura argilosa relevo suave ondula
do. 

LVd19 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
e Solos Concrecionários com B latossólico distróficos 
textura argilosa relevo suave ondulado 

Terra Roxa Estruturada distrófica 

TRd - Terra Roxa Estruturada distrófica textura muito argilosa 
e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativi
dade baixa textura média/argilosa relevo ondulado e 
suave ondulado 



Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

PE1 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa e argilosa/muito argilosa 
e Terra Roxa Estruturada eutrófica textura argilosa rele
vo suave ondulado. 

PE2 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa textura argilosa rele
vo suave ondulado 

PE3 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa e Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa concrecio
nário e não concrecionário textura média/argilosa relevo 
suave ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura argilosa.) 

PE4 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa e Solos Litólicos eutrófi
cos textura argilosa cascalhenta relevo suave ondulado. 

PE5 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa abrúptico e não abrúptico textura 
média/argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa concrecionário textura 
média/argilosa relevo suave ondulado e ondulado." (In
clusão de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila 
de atividade baixa abrúptico textura arenosa 
cascalhenta/argilosa cascalhenta ) 

PE6 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa e Solos Litólicos eutrófi
cos textura média e argilosa relevo suave onçlulado e on
dulado 

PE7 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa abrúptico e não abrúptico textura 
média/argilosa e média relevo ondulado e Cambissolo 
eutrófico argila de atividade baixa textura média e argi
losa relevo ondulado e forte ondulado. (Inclusão de Bru
nizém Avermelhado textura argilosa ) 

PE8 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de alta textura média relevo suave ondulado e Brunizém 
Avermelhado textura argilosa relevo ondulado. 

PE9 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa, Brunizém Avermelhado textu
ra argilosa e Solos Litólicos eutróficos textura argilosa 
relevo suave ondulado. 

PE 1 O - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa textura média e Solos 
Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo suave 
ondulado. 

PE11 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa textura argilosa rele
vo suave ondulado e Solos Litólicos eutróficos textura 
indiscriminada relevo forte ondulado e escarpado 

PE12 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa, Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa abrúptico 
textura arenosa/argilosa e arenosa/média e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo 
suave ondulado e ondulado. 

PE13 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa concrecio
nário textura média/argilosa e Cambissolo distrófico ar
gila de atividade baixa textura média relevo suave ondu
lado e ondulado. 

PE14 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de alta raso textura média/argilosa, Cambissolo eutrófi-

co argila de atividade alta textura argilosa relevo suave 
ondulado e Solos Litólicos distróficos textura argilosa 
relevo ondulado. 

PE15 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa relevo suave ondulado e 
ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila 
de atividade baixa epiconcrecionário textura 
média/argilosa relevo ondulado Latossolo Vermelho
Escuro textura argilosa relevo plano e suave ondulado. 

PE16 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa abrúptico textura média/argilosa, Brunizém 
Avermelhado textura argilosa e Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa textura mé
dia cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo ondulado. 
(Inclusão de Solos Litólicos eutróficos textura argilosa.) 

PE17 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa textura média cascalhenta/argilosa cascalhen
ta relevo ondulado e forte ondulado, Solos Litólicos eu
tróficos textura indiscriminada cascalhenta relevo forte 
ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila 
de atividade baixa textura média relevo ondulado. 

PE18 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-
de baixa concrecionário textura média, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média/argilosa e Solos Litólicos eutróficos tex
tura média relevo suave ondulado e ondulado 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico 

PVa 1 - Podzólico Vermelho-Amarelo á li co argila de atividade 
baixa textura média/argilosa relevo suave ondulado e 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa 
relevo plano. 

PVa2 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média e média/argilosa e Solos Concrecio
nários indiscriminados distróficos argila de atividade bai
xa textura indiscriminada relevo plano e suave ondula
do 

PVa3 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média e argilosa muito cascalhenta e So
los Concrecionários indiscriminados distróficos argila de 
atividade baixa textura média relevo suave ondulado 

PVa4 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura arenosa/média e Areias Ouartzosas álicas 
relevo plano 

PVa5 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico argila de 
atividade baixa abrúptico textura arenosa/média e Pod
zólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade 
baixa abrúptico textura arenosa/média relevo suave on
dulado. 

PVa6 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média muito cascalhenta e Solos Litólicos 
álicos textura média cascalhenta relevo suave ondula
do 

PVa7 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa plíntico textura média/argilosa, Laterita Hidromór
fica álica argila de atividade baixa textura 
arenosa/média e média/argilosa e Solos Concrecionários 
indiscriminados álicos argila de atividade baixa textura 
argilosa relevo plano. 

PVa8 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura arenosa/média, Podzólico Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa abrúptico textura 
arenosa/média e Areias Quartzàsas álicas relevo plano e 
suave ondulado 

PVa9 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média relevo suave ondulado e ondulado, 
Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa tex
tura arenosa/média e Areias Ouartzosas álicas relevo 
plano e suave ondulado. 

PEDOLOGIA/309 



PVa1 O - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média relevo suave ondulado e ondulado, 
Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
ondulado e forte ondulado e Cambissolo álico argila de 
atividade baixa textura média relevo suave ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

PVd1 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico textura argilosa relevo plano (Inclusão de So
los Concrecionários indiscriminados distróficos argila de 
atividade baixa textura argilosa.) 

PVd2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico argila de 
atividade baixa textura média e média/argilosa e Latos
solo Vermelho-Amarelo álico textura média relevo pla
no. 

PVd3 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico argila de 
atividade baixa textura média/argilosa relevo plano e 
suave ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo álico ar
gila de atividade baixa plíntico textura arenosa/média re
levo plano. 

PVd4 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa e Laterita Hidromórfica 
distrófica argila de atividade baixa textura 
média/argilosa relevo plano e suave ondulado. 

PVd5 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa plíntico concrecionário textura argilosa e Lateri
ta Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa tex
tura média/argilosa relevo suave ondulado. 

PVd6 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa plfntico concrecionário textura argilosa e Solos 
Concrecionários com B textura! distróficos argila de ati
vidade baixa textura média/argilosa relevo suave ondu
lado 

PVd7 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura argilosa cascalhenta e Solos Concrecio
nários com B textura! distróficos argila de atividade bai
xa textura indiscriminada relevo suave ondulado e ondu
lado. (Inclusão de Solos Litólicos distróficos textura ar
gilosa cascalhenta ) 

PVd8 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa abrúptico textura arenosa/argilosa e Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa 
abrúptico textura média/argilosa relevo ondulado e forte 
ondulado. 

PVd9 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa textura média/argilosa e Solos Litólicos distrófi
cos textura média relevo forte ondulado 

PVd 1 O - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura arenosa/média e Areias Quartzosas dis
tróficas relevo plano. (Inclusão de Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa textura argi
losa.) 

PVd11 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa textura 
média/argilosa relevo suave ondulado e plano 

PVd12 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média relevo suave ondulado e Laterita 
Hidromórfica álica argila de atividade baixa textura mé
dia relevo plano 

PVd13 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico textura média relevo suave ondulado (Inclu
são de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de 
atividade baixa concrecionário textura média). 

PVd14 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média relevo suave ondulado e ondula
do e Areias Ouartzosas álicas relevo suave ondulado. 
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PVd15 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média/argilosa, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa concrecio
nário textura média/argilosa e Solos Concrecionários 
com B textura! distróficos argila de atividade baixa tex
tura argilosa relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de 
Lotossolo Roxo distrófico textura argilosa e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa.) 

PVd16 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa e média, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa textura argi
losa cascalhenta e Laterita Hidromórfica distrófica argila 
de atividade baixa textura média/argilosa relevo plano e 
suave ondulado. 

PVd17 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa, Latossolo Vermelho-.Escuro 
distrófico textura argilosa e Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa textura mé
dia relevo plano e suave ondulado. 

PVd18 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média/argilosa, Podzólico Vermelho
Amarelo álico latossólico textura média e Solos Litólicos 
distróficos textura média relevo suave ondulado. 

PVd19 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média muito cascalhenta/argilosa mui
to cascalhenta, Solos Litólicos distróficos textura média 
e argilosa muito cascalhenta relevo suave ondulado e 
ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argi
la de atividade baixa textura média/argilosa relevo suave 
ondulado. 

PVd20 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa relevo ondulado, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura argilosa cascalhenta relevo suave ondulado e 
Solos Litólicos distróficos textura argilosa relevo ondu
lado. 

PVd21 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média/argilosa, Solos Concrecionários 
com B textura! distróficos argila de atividade baixa tex
tura indiscriminada e Solos Litólicos distróficos textura 
argilosa cascalhenta relevo ondulado 

PVd22 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa, Cambissolo distrófico argila de 
atividade baixa textura indiscriminada relevo ondulado e 
Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
ondulado e forte ondulado. 

PVd23 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atiyida
de baixa raso textura argilosa relevo ondulado, Solos Li
tólicos distróficos textura argilosa cascalhenta relevo 
forte ondulado e Areias Ouartzosas distróficas relevo 
suave ondulado. 

PVd24 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa textura argilosa cas
calhenta e Solos Litólicos distróficos textura argilosa re
levo forte ondulado. 

PVd25 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média e argilosa relevo ondulado, Solos 
Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo forte 
ondulado e ondulado e Afloramentos Rochosos relevo 
forte ondulado 

PVd26 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa concrecionário textura média, Areias Quartzo
sas distróficas e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura média relevo plano. 

PVd27 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média, Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico argila de atividade baixa textura argilosa rele
vo suave ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo álico 



argila de atividade baixa plíntico textura argilosa relevo 
plano. 

PVd28 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura arenosa/média, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa textura· 
média/argilosa e Areias Quartzosas distróficas relevo 
suave ondulado 

PVd29 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média relevo ondulado, Solos Litólicos 
distróficos concrecionários textura média relevo forte 
ondulado e Areias Quartzosas distróficas relevo suave 
ondulado. 

Brunizém Avermelhado 

BV1 - Brunizém Avermelhado textura argilosa cascalhenta re-
levo ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa textura média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo suave ondula
do 

BV2 - Brunizém Avermelhado textura argilosa e média relevo 

BV3 

ondulado e forte ondulado, Terra Roxa Estruturada eu
trófica textura argilosa e Podzólíco Vermelho-Amarelo 
Eutrófico argila de atividade baixa textura média casca
lhenta relevo ondulado (Inclusão de Cambissolo distró
fico argila de atividade baixa textura média.) 

- Brunizém Avermelhado textura argilosa, Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade alta tex
tura média/argilosa relevo forte ondulado e Solos Litóli
cos eutróficos textura indiscriminada relevo forte ondu
lado e escarpado. 

Planossolo distrófico 

Pld 1 - Planossolo distrófico e á li co argila de atividade baixa 
textura arenosa/média e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa abrúptico textura 
arenosa/média relevo plano. 

Pld2 - Planossolo distrófico argila de atividade baixa textura 
arenosa/média, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa abrúptico textura 
arenosa/média e Areias Quartzosas Hidromórficas dis
tróficas relevo plano. 

Planossolo eutrófico 

Ple - Planossolo eutrófico argila de atividade baixa textura 
arenosa/argilosa e Glei Pouco Húmico eutrófico argila de 
atividade baixa textura indiscriminada relevo plano (In
clusão de Solonetz Solodizado argila de atividade alta 
textura arenosa/média e Planossolo eutrófico solódico 
argila de atividade baixa textura arenosa/média ) 

Cambissolo álico 

Ca1 - Cambissolo álico argila de atividade baixa plfntico con-

Ca2 

Ca3 

Ca4 

Ca5 

crecionário textura argilosa e Podzólicci Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa abrúptico textura 
arenosa/argilosa relevo plano e suave ondulado 

- Cambissolo álico argila de atividade baixa textura argilo
sa e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de ativida
de baixa textura argilosa relevo suave ondulado 

- Cambissolo álico argila de atividade baixa textura argilo
sa e média cascalhenta/argilosa e Solos Litólicos álicos 
textura média cascalhenta relevo suave ondulado e on
dulado 

- Cambissolo álico argila de atividade baixa textura média 
e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média/argilosa relevo suave ondulado. (In
clusão de Solos Concrecionários com B indiscriminado 
álicos argila de atividade baixa textura média.) 

- Cambissolo álico argila de atividade baixa textura argilo
sa cascalhenta e não cascalhenta, Solos Litólicos álicos 
textura argilosa cascalhenta e Podzólico Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa raso textura argi
losa relevo suave ondulado e plano 

Ca6 

Ca7 

CaB 

- Cambissolo álico argila de atividade baixa textura média 
e argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa textura média/argilosa relevo suave on
dulado e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de ati
vidade baixa plíntico textura média/argilosa relevo pla
no (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura argilosa ) 

- Cambissolo álico argila de atividade baixa textura média 
e argilosa cascalhenta relevei ondulado e forte ondulado, 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa raso textura média cascalhenta/argilosa casca
lhenta relevo ondulado e Solos Litólicos álicos textura 
média e argilosa cascalhenta relevo ondulado e forte on
dulado (Inclusão de Solos Concrecionários com B indis
criminado distróficos argila de atividade baixa textura in
discriminada.) 

- Cambissolo álico argila de atividade baixa textura argilo
sa cascalhenta, Solos Litólicos álicos textura argilosa 
cascalhenta, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ar
gila de atividade baixa raso textura média/argilosa cas
calhenta e Solos Concrecionários com B indiscriminado 
álicos argila de atividade baixa textura argilosa relevo 
suave ondulado e ondulado. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
textura média/argilosa.) 

Laterita Hidromórfica álica 

H la 1 - Late ri ta Hidromórfica álica argila de atividade baixa tex-
tura argilosa e média e Planossolo álico argila de ativida
de baixa textura argilosa e média relevo plano 

Hla2 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa tex-
tura ar!)nosa/média e Planossolo álico argila de atividade 
baixa textura <nenosa/média e arenosa/argilosa relevo 
plano 

Hla3 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa tex-
tura arenosa/média e Areias Quartzosas Hidromórficas 
álicas relevo plano 

Hla4 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa tex-
tura argilosa e média, Planossolo álico argila de ativida
de baixa textura arenosa/média e arenosa/argilosa e 
Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas relevo pla
no 

Hla5 - Laterita Hidromórfica álíca argila de atividade baixa tex-
tura argilosa e média, Areias Quartzosas Hidromórficas 
álicas e Glei Pouco Húmico álico argila de atividade bai
xa textura indiscriminada relevo plano. 

Hla6 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa tex-

Hla7 

tura arenosa/média e média/argilosa, Planossolo álico 
argila de atividade baixa plíntico textura 
arenosa/argilosa e Planossolo álico argila de atividade 
baixa textura arenosa/argilosa e média/argilosa relevo 
plano. 

- Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa tex
tura média, Areias Quartzosas Hidromórficas álicas rele
vo plano e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila 
de atividade baixa textura média relevo suave ondulado 

Laterita Hidromórfica distrófica 

Hld1 

Hld2 

Hld3 

- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade alta 
textura argilosa e Glei Pouco Húmico eutrófico argila de 
atividade alta textura argilosa relevo plano 

- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura média/argilosa e Solos Concrecionários indiscri
minados distróficos argila de atividade baixa textura in
discriminada relevo plano. 

- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura média e argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa textura média e argi
losa relevo plano 
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HLd4 - Laterita Hidromórfica distrófica e álica argila de ativida-

Hld5 

de baixa abrúptica textura arenosa/argilosa, Planossolo 
distrófico e álico argila de atividade baixa textura 
arenosa/argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófi
co argila de atividade baixa textura arenosa/média rele
vo plano. 

- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
textura média/argilosa, Areias Quartzosas Hidromórfi
cas distróficas e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura argilosa relevo plano e suave ondulado. 

Laterita Hidromórfica eutrófica 

Hle - Laterita Hidromórfica eutrófica argila de atividade baixa 
textura média cascalhenta/argilosa relevo plano, Podzó
lico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade bai
xa epiconcrecionário textura média/argilosa e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
plíntico textura média/argilosa relevo suave ondulado. 

Glei Pouco Húmico álico 

HGPa 1 - Glei Pouco Húmico álico argila de atividade baixa textu
ra indiscriminada e Areias Quartzosas Hidromórficas áli
cas relevo plano. 

HGPa2 - Glei Pouco Húmico álico argila de atividade baixa textu
ra indiscriminada e Planossolo álico argila de atividade 
baixa textura argilosa relevo plano (Inclusão de Laterita 
Hidromórfica álica argila de atividade baixa textura argi
losa.) 

HGPa3 - Glei Pouco Húmico álico argila de atividade baixa textu
ra indiscriminada, Solos Aluviais distróficos argila de ati
vidade baixa textura indiscriminada e Areias Quartzosas 
Hidromórficas distróficas relevo plano (Inclusão de So
los Aluviais álicos argila de atividade baixa textura indis
criminada.) 

Glei Pouco Húmico distrófico 

HGPd1 - Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
textura indiscriminada e Solos Aluviais distróficos argila 
de atividade baixa textura indiscriminada relevo plano. 

HGPd2 - Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
textura indiscriminada e Areias Quartzosas Hidromórfi
cas distróficas relevo plano. 

Glei Pouco Húmico eutrófico 

HGPe1 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade baixa 
textura argilosa e Laterita Hidromórfica distrófica argila 
de atividade baixa textura argilosa relevo plano. 

HGPe2 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade baixa 
textura indiscriminada e Solos Aluviais eutróficos argila 
de atividade baixa textura indiscriminada relevo plano. 
(Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica argila de 
atividade baixa textura argilosa.) 

HGPe3 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta tex
tura indiscriminada, Vertissolo textura argilosa e Lateri
ta Hidromórfica eutrófica solódica argila de atividade al
ta textura média/argilosa relevo plano 

HGPe4 - Glei Pouco Húmico eutrófico e distrófico argila de ativi
dade baixa e alta textura indiscriminada, Areias Quart
zosas Hidromórficas distróficas e Planossolo distrófico 
argila de atividade baixa textura arenosa/média e 
arenosa/argilosa relevo plano. 

Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas 

HAQd 1 - Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas relevo pla
no. 

HAQd2 - Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas e Areias 
Quartzosas distróficas relevo plano. 

Areias Quartzosas álicas 

AQa 1 - Areias Quartzosas álicas relevo plano e suave ondulado. 
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AQa2 - Areias Quartzosas álicas relevo suave ondulado. (Inclu-
são de Areias Quartzosas distróficas.) 

AQa3 - Areias Quartzosas álicas e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico textura média relevo plano e suave ondulado. 
(Inclusão de Solos Concrecionários com B latossólico 
distróficos textura indiscriminada.) 

AQa4 - Areias Quartzosas álicas e Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico textura média relevo plano e suave ondulado. 
(Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ar
gila de atividade baixa textura argilosa e Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico textura média.) 

AQa5 - Areias Quartzosas álicas e Solos Litólicos distróficos 
textura arenosa relevo plano e suave ondulado. 

AQa6 - Areias Quartzosas álicas e Podzólico Vermelho-Amarelo 
álico argila de atividade baixa textura arenosa/média re
levo suave ondulado. 

AQa7 - Areias Quartzosas álicas e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico e álico textura média relevo suave ondulado. 
(Inclusão de Solos Concrecionários com B latossólico 
distróficos textura indiscriminada ) 

AQa8 - Areias Quartzosas álicas relevo suave ondulado e Solos 
Litólicos álicos textura arenosa relevo ondulado. 

AQa9 - Areias Quartzosas álicas relevo suave ondulado e ondu-
lado e Solos Concrecionários indiscriminados álicos argi
la de atividade baixa textura indiscriminada relevo ondu
lado (Inclusão de Latossolo Vermelho-AfTlarelo álico 
textura média ) 

AQa1 O -Areias Quartzosas álicas, Areias Quartzosas Hidromórfi
cas álicas e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa textura arenosa/média relevo plano. 

AQa11 -Areias Quartzosas álicas relevo plano e suave ondulado, 
Solos Concrecionários com B latossólico distróficos tex
tura indiscriminada relevo suave ondulado e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico. textura média relevo pla
no 

AQa12 -Areias Quartzosas álicas relevo suave ondulado, Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico textura média e La
tossolo Vermelho-Escuro distrófico textura argilosa e 
média relevo plano e suave ondulado. 

AQa 1 3 - Areias Quartzos as álicas, Latossolo Vermelho-Escuro 
álico textura média e Latossolo Vermelho-Amarelo ,álico 
textura média relevo suave ondulado. 

AQa14 - Areias Quartzosas álicas, Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico textura média e Solos Concrecionários com B 
latossólico distróficos textura indiscriminada relevo sua
ve ondulado. 

Areias Quartzosas distróficas 

AQd1 -Areias Quartzosas distróficas relevo plano. 

AQd2 - Areias Quartzosas distróficas e Planossolo distrófico ar-
gila de atividade baixa textura arenosa/média relevo pla
no. 

AQd3 - Areias Quartzosas distróficas e Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico e álico textura média relevo suave 
ondulado e plano. 

AQd4 - Areias Quartzosas distróficas e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura média relevo suave ondula
do 

AQd5 - Areias Quartzosas distróficas e Solos Litólicos distrófi-
cos textura média relevo suave ondulado. 

AQd6 - Areias Quartzosas distróficas relevo suave ondulado e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura média e argilosa relevo suave ondulado 
e ondulado. 

AQd7 - Areias Quartzosas distróficas relevo plano, Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico textura média e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário textura 
média relevo suave ondulado. 



A0d8 - Areias Quartzosas distróficas e álicas relevo suave on
dulado, Areias Quartzosas Hidromórficas álicas e Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico textura média relevo 
plano. 

AQd9 - Areias Quartzosas distróficas, Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura média e Latossolo Vermelho
Escuro distrófico textura média relevo suave ondulado. 

AQd 1 O - Areias Quartzosas distróficas, Solos Litólicos distróficos 
concrecionários textura média e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico concrecionário textura média relevo 
suave ondulado. 

AQd11 -Areias Quartzosas distróficas relevo suave ondulado, 
Solos Litólicos distróficos concrecionários textura mé
dia relevo ondulado e Afloramentos Rochosos relevo 
forte ondulado. 

A0d12 -Areias Quartzosas distróficas relevo suave ondulado, 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa textura arenosa/média relevo suave ondulado e 
ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico tex
tura média relevo suave ondulado. 

Solos Aluviais distróficos 

Ad - Solos Aluviais distróficos argila de atividade baixa textu-
ra indiscriminada e Solos Hidromórficos Gleizados dis
tróficos argila de atividade baixa textura indiscriminada 
relevo plano. (Inclusão de Areias Quartzosas Hidromórfi
cas distróficas.) 

Solos Litólicos álicos 

Ra 1 - Solos Litólicos áficos textura média muito cascalhenta e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa textura média muito cascalhenta relevo ondulado. 

Ra2 - Solos Litólicos álicos textura argilosa cascalhenta, 
Areias Quartzosas distróficas e Podzólico Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa raso textura argi
losa cascalhenta relevo suave ondulado. 

Ra3 - Solos Litólicos álicos textura média cascalhenta relevo 
forte ondulado, Cambissolo distrófico argila de atividade 
baixa textura média cascalhenta relevo ondulado e forte 
ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa raso textura média cascalhenta/argilosa 
cascalhenta e média/argilosa relevo ondulado. 

Solos Litólicos distróficos 

Rd1 

Rd2 

Rd3 

Rd4 

Rd5 

Rd6 

- Solos Litólicos distróficos concrecionários textura mé
dia relevo ondulado e forte ondulado e Areias Quartzo
sas distróficas relevo suave ondulado. 

- Solos Litólicos distróficos textura média relevo ondula
do e forte ondulado e Solos Concrecionários indiscrimi
nados distróficos argila de atividade baixa textura indis
criminada relevo suave ondulado e ondulado.(lnclusão 
de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura mé
dia.) 

- Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada casca
lhenta relevo ondulado e forte ondulado e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
raso concrecionário textura argilosa relevo ondulado. 
(Inclusão de Cambissolo distrófico argila de atividade 
baixa textura indiscriminada.) 

- Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
montanhoso e forte ondulado e Afloramentos Rochosos 
relevo escarpado e montanhoso. 

- Solos Litólicos distróficos textura média relevo suave 
ondulado, Laterita Hidromórfica distrófica argila de ativi
dade baixa textura argilosa e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura média relevo plano. 

- Solos Litólicos distróficos concrecionários textura mé
dia relevo forte ondulado, Cambissolo álico argila de ati
vidade baixa textura média relevo ondulado e Areias 
Quartzosas distróficas relevõ suave ondulado. 

Rd7 

Rd8 

- Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
forte ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa textura arenosa/média relevo 
ondulado e forte ondulado e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico textura média relevo suave ondula
do. (Inclusão de Areias Quartzosas distróficas.) 

- Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
forte ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
e álico argila de atividade baixa textura média relevo on
dulado e forte ondulado e Afloramentos Rochosos rele
vo forte ondulado e escarpado. 

Rd9 - Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
forte ondulado e montanhoso, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa textura mé
dia cascalhenta/argilosa cascalhenta relevo forte ondu
lado e Afloramentos Rochosos relevo montanhoso e es
carpado. 

Rd1 O -Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada, Solos 
Concrecionários indiscriminados distróficos argila de ati
vidade baixa textura indiscriminada e Afloramentos Ro
chosos relevo forte ondulado e montanhoso. (Inclusão 
de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ati
vidade baixa textura indiscriminada ) 

Rd11 -Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
escarpado e forte ondulado, Afloramentos Rochosos re
levo escarpado e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófi
co argila de atividade baixa textura indiscriminada rele
vo ondulado e suave ondulado. 

Rd12 -Solos Litólicos distróficos textura indiscriminada relevo 
escarpado, Areias Ouartzosas distróficas relevo suave 
ondulado e Solos Concrecionários indiscriminados dis
tróficos argila de atividade baixa textura indiscriminada 
relevo ondulado. 

Solos Litólicos eutróficos 

Re 1 - Solos Litólicos eutróficos textura arenosa e média cas-
calhenta e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila 
de atividade baixa textura arenosa/média e 
média/argilosa relevo forte ondulado e ondulado. 

Re2 - Solos Litólicos eutróficos textura indiscriminada, Podzó-

Re3 

Re4 

lico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade bai
xa textura argilosa relevo ondulado e. forte ondulado e 
Afloramentos Rochosos relevo forte ondulado. 

- Solos Litóficos eutróficos textura indiscriminada relevo 
forte ondulado, Terra Roxa Estruturada eutrófica textura 
argilosa fase pedregosa relevo forte ondulado e ondula
do e Afloramentos Rochosos relevo escarpado. 

- Solos Litólicos eutróficos textura indiscriminada relevo 
forte ondulado e montanhoso, Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa textura argi
losa relevo ondulado e forte ondulado e Afloramentos 
Rochosos relevo montanhoso e escarpado. 

Solos Concrecionários distróficos 

SCd1 - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura argilosa Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa concrecio
nário textura argilosa relevo suave ondulado. 

SCd2 - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura indiscriminada relevo suave 
ondulado e ondulado e Areias Quartzosas distróficas re
levo plano e suave ondulado. 

SCd3 - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura indiscriminada relevo ondula
do e Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade 
baixa textura média/argilosa relevo plano e suave ondu
lado. 

SCd4 - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura indiscriminada e Solos Litóli-
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cos distróficos textura indiscriminada relevo forte ondu
lado e ondulado. 

SCd5 - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura média relevo suave ondulado 
e Solos Litólicos álicos textura média cascalhenta relevo 
suave ondulado e ondulado 

SCd6 - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos e áli-
cos argila de atividade baixa textura média e argilosa re
levo ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa concrecionário e não concrecio
nário textura argilosa relevo suave ondulado e ondulado 

SCdT - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura indiscriminada, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
concrecionário e não concrecionário textura média e ar
gilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concre
cionário e não concrecionário textura média e argilosa 
relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Laterita Hi
dromórfica distrófica argila de atividade baixa textura 
média/argilosa.) 

SCdS - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura indiscriminada, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa 
concrecionário e não concrecionário textura média e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa plíntico textura média relevo plano e suave on
dulado. (Inclusão de Laterita Hidromórfica distrófica ar
gila de atividade baixa textura média/argilosa e Latosso
lo Vermelho-Amarelo distrófico textura média ) 

SCd9 - Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura argilosa relevo suave ondula
do e ondulacjo, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa concrecionário textura argilosa 
relevo ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófi
co concrecionário textura média relevo suave ondulado 

SCd1 O -Solos Concrecionários indiscriminados distróficos argila 
de atividade baixa textura argilosa relevo suave ondula
do e ondulado, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
textura argilosa relevo suave ondulado e Solos Litólicos 
distróficos textura argilosa relevo suave ondulado e on
dulado 

SCd11 -Solos Concrecionários com B latossólico distróficos tex
tura argilosa relevo ondulado e suav~ ondulado, Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa e La
tossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média rele
vo suave ondulado. (Inclusão de Areias Quartzosas dis
tróficas.) 

SCd12 -Solos Concrecionários com B latossólico distróficos tex
tura indiscriminada relevo ondulado e suave ondulado, 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura média 
relevo plano e suave ondulado e Areias Quartzosas dis
tróficas relevo plano. 

3.6 - USO ATUAL 

Em relação ao uso, pode-se dizer que a intensidade deste é princi
palmente função da qualidade dos solos Assim a maior intensidade 
de utilização é verificada na região dos solos mais férteis e sem im
pedimentos físicos e/ou topográficos à mecanização, como é o ca
so da região sudoeste da área dos municípios de Cáceres, Barra do 
Bugres e Mato Grosso, sobre os Podzólicos Vermelho-Amarelos Eu
tróficos. 

Entretanto, apesar de imensas áreas ainda virgens, de uma ma
neira geral, já se observam várias regiões com agricultura racional
mente conduzida. Na parte sedimentar do Planalto dos Parecis, é 
crescente a quantidade de áreas desmatadas para utilizacão com la
vouras (Fig. 3.1). tendo como principais responsáveis ~s colonos 
imigrantes, provenientes do Sul do Brasil que ch~gam cada vez mais 
em busca de novos espaços e se instalam nas mais diversas e lon
gínquas regiões. 

Como já foi dito, a intensidade de uso está relacionada ao tipo de 
solo, de forma que poderemos tratar deste assunto também porre-
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giões que apresentam certa similaridade no tocante aos tipos de 
solos, principalmente as que já estão sendo usadas significativa
mente. 

Assim teríamos toda região sedimentar do Planalto dos Parecis, 
constituída por Latossolos e Areias Quartzosas onde basicamente 
há três tipos de uso, que são pastagem, lavoura e exploração de 
madeira. Ao longo da rodovia Cuiabá-Santarém e trechos da 
Cuiabá-Porto Velho, sobre Latossolos, se concentra a maior parte 
do uso com lavoura. No lado oeste do planalto onde predominam as 
Areias Quartzosas, o uso se restringe à pastagem com o aproveita
mento das espécies nativas que compõem o estrato graminoso das 
Savanas Finalmente, na porção nordeste, nas bacias dos altos rios 
Xingu, Teles Pires e Arinos, com vegetação de Floresta, a economia 
está em grande parte relacionada à exploração de madeira, com ex
ceção de pequenas áreas ao norte nas proximidades das cidades 
Vera e Sorriso, onde estão sendo implantadas lavouras de café. No 
restante do planalto, e principalmente ao longo das rodovias já men
cionadas, o arroz se constitui na principal cultura utilizada 

Assim como a parte sedimentar do Planalto dos Parecis, a Cha
pada dos Guimarães, também devido à sua topografia suave (Fig. 
3. 7), está sendo muito utilizada com cultura de arroz, além de pe
quenas áreas onde estão sendo implantadas culturas de soja e café. 
No Planalto dos Alcantilados sobre Podzólicos Vermelho-Amarelos 
Eutróficos em relevo ondulado e forte ondulado, é importante men
cionar, na região compreendida pelos municípios de Jaciara e Dom 
Aquino (Fig. 3 21), o intenso uso com cana-de-açúcar, enquanto no 
município de Poxoréo é intenso o uso destes solos com pastagem 
(Fig. 3 9) 

Outra região bastante usada é a Depressão lnterplanáltica de Pa
ranatinga, principalmente à parte referente ao vale do rio Paranatin
ga (Fig 3.12), onde a cultura de arroz é intensamente utilizada e 
tem tido um forte incremento ao lado de pastagens natural e planta
da 

O Planalto de Tapirapuã, principalmente na região entre o rio Se
potuba e a Serra de Tapirapuã (Fig. 3 5), tem como característica 
marcante o forte uso de seus solos. Culturas de café, arroz e pasta
gens de colonião e Brachiaria sp são frequentes nesta região. 

As partes de litologias quaternárias das Depressões do Guaporé 
e do Alto Paraguai têm intensidades de uso semelhantes, sendo as 
áreas de Campo Natural aproveitadas como pasto, principalmente 
na Depressão do Guaporé, e as áreas de Floresta utilizadas com ex
ploração de madeira, sendo que muito poucas lavouras foram cons
tatadas. As áreas referentes às Planícies e Pantanais do Guaporé 
são usadas esclusivamente com pastagem em regime extensivo, 
aproveitando-se as espécies nativas de campo 

Na Depressão Cuiabana, a principal atividade desenvolvida é a 
pecuária, em conseqi.Jência do aproveitamento das Savanas como 
pastos naturais, além de pequenas culturas de arroz, como na re-
gião próximo a Acorizal. . 

Finalmente, como a área ma'1s 'mtensamente util'lzada, tem-se a 
região pré-cambriana que, geomorfologicamente, abrange o Planal
to do Alto Jauru- Rio Branco (Fig 3. 6). parte da Depressão do Gua
poré e parte da Depressão do Alto Paraguai. Situa-se a sudoeste da 
área em estudo e compreende parte dos munípios de Cáceres, Mato 
Grosso e Barra do Bugres A alta fertilidade dos solos, aliada às boas 
condições físicas e topografia suave, características que favorecem 
a mecanização, torna esta área altamente produtiva refletida na 
grande intensidade de uso verificada Culturas de café, arroz, soja, 
feijão, assim como diversos tipos de pastagem, além de culturas de 
menor importância econômica, são atividades desenvolvidas nesta 
região 

Ainda sob o aspecto de uso, é importante mencionar que algu
mas áreas, como, por exemplo, a Depressão Cuia bana e a região de 
Poxoréo, têm a exploração de ouro, diamante e outras pedras pre
ciosas como as principais atividades desenvolvidas 

As atividades de pesca têm importância capital para uma grande 
parte dos habitantes, principalmente os que vivem nas proximida
des dos rios da Bacia do Paraguai, que são altamente piscosos 

3 7 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A POTENCIALIDADE AGRÍCOLA 

Considerando-se a grande dimensão da área em estudo, necessária 
se faz a sua separação por regiões com características semelhan-



tes, para uma melhor visualização e entendimento das condições 
positivas ou negativas inerentes a cada uma. 

Em virtude da grande similaridade em termos de solos, a região 
sedimentar do Planalto dos Parecis, que compreende a Chapada e o 
Planalto Dissecado dos Parecis (vide 2 - Geomorfologia) e repre
senta mais de 50% da área total mapeada, será comentada inicial
mente. 

É constituída principalmente por Latossolos e Areias Quartzo
sas. O relevo é amplamente favorável à mecanização, apresentan
do declives máximos da ordem de 9% e os solos são profundos, não 
apresentando nenhum impedimento físico ao desenvolvimento de 
raízes. 

Entretanto, para fins de uso agrícola, podemos separar duas re
giões distintas em função do tipo de solo, principalmente, que se
riam a região a oeste, que circunda a Chapada dos Parecis pelos la
dos norte, oeste e sul, onde os solos predominantes são as Areias 
Quartzosas, e a porção central e leste, que corresponde à Chapada 
dos Parecis propriamente dita e às Bacias dos Altos Rios Arinos, Te
les Pires e Xingu, onde ocorrem os Latossolos. 

A primeira delas, em função principalmente do tipo de solo, não 
é favorável para agricultura, sendo mais aconselhável para preser
vação da fauna e flora. O solo nesta região é o principal fator limi
tante para a agricultura devido às suas características de baixa ferti
lidade natural, alta saturação com alumínio, baixa capacidade de re
tenção de umidade e de nutrientes, além de relativamente alta sus
cetibilidade à erosão 

Nesta região, ao longo da BR-364 (Cuiabá-Porto Velho). é 
constante a ocorrência de dunas, formadas principalmente pela 
ação erosiva dos ventos. Nas áreas mais ao norte, sob vegetação 
de Floresta qualquer tipo de desmatamento exige um rigoroso cui
dado, devendo-se sempre conservar a vegetação nas cabeceiras de 
rios e/ou córregos para conter a erosão O aproveitamento das es
pécies nativas das Savanas para pastagem e mesmo para produção 
de carvão tem sido uma opção nesta região. 

É importante alertar que, apesar de o solo dominante ser Areia 
Quartzosa, é possível encontrarem-se pequenas áreas com solos 
mais argilosos, porém que não puderam ser separados neste traba
lho em função da escala final do mapa. 

A segunda região é constituída por Latossolos tanto Vermelho
Amarelos como Vermelho-Escuros e representa uma boa opção pa
ra lavouras 

As profundidades dos solos, relevo, boa drenagem, boa porosi
dade são condições favoráveis à utilização agrícola desta região. 
Como principal inconveniente salienta-se o aspecto químico, com 
baixa fertilidade natural. De uma maneira geral, apresentam nos 
baixos teores de fósforo. a principal limitação por fertilidade (sem
pre inferior a 6 ppm) Os teores de alumínio ora são baixos, ora são 
altos, estando a maioria ehl torno de 0,3 mE/1 00 cc, e os teores de 
cálcio mais magnésio são baixos(< 2,0 mE/1 00 cc) ao lado de tam
bém baixos valores de potássio(< 11 ppm) 

O uso com lavoura fatalmente implicará o emprego de doses 
maciças de adubos. A incorporação de restos de cultura assim co
mo adubação verde são importantes nestes tipos de solos, pois, 
além de os enriquecerem, melhoram suas condições físicas, princi
palmente no tocante à retenção de umidade e de nutrientes, bem 
como estudos de viabilidade de irrigação a fim de se suprirem as de
ficiências de água na época seca, aumentando o período agricultá
vel, chegando em determinadas cultUias à obtenção de mais de 
uma safra anual. 

A alta permeabilidade destes solos faz com que não tenham pro
blemas de excesso de umidade nas épocas chuvosas e de maneira 
inversa propicia uma drenagem muito rápida da água pluvial, cau
sando problemas por deficiência de umidade nas épocas secas. 

São solos com baixa suscetibilidade à erosão, porém, como o re
levo é favorável à mecanização, deve-se atentar para o fato de que 
o uso de maquinarias pesadas intensivamente pode acarretar uma 
compactação nas camadas subsuperficiais dos mesmos, que por 
sua vez terão diminuída a sua permeabilidade, favorecendo a ero
são. Da mesma forma, deve-se conservar a vegetação das cabecei
ras e margens de rios e/ou córregos, para se evitar a erosão, pelas 
águas pluviais, através do escoamento superficial. 

A região denominada Chapada dos Guimarães apresenta-se lito
lógica e pedologicamente muito semelhante à região da Chapada e 

Planalto Dissecado dos Parecis, sendo portanto válidas, para esta, 
todas as considerações feitas para aquelas. 

O Planalto do Casca que, juntamente com a Chapada dos Gui
marães e o Planalto dos Alcantilados, constitui a unidade geomorfo
lógica Planalto dos Guimarães é uma região também desaconselhá
vel para agricultura. É constituída em sua maioria por Areias Quart
zosas que, como já foi mencionado, é um solo que apresenta inúme
ras característidas desfavoráveis para o uso agrícola. Além das 
Areias Quartzosas, que ocupam as áreas de topografia mais suave, 
ocorrem Solos Concrecionários e Solos Litólicos; estes, além de bai
xa fertilidade natural, e alguns com problemas de toxidez por exces
so de alumínio ocorrem em relevo muito declivoso, geralmente es
carpado (Fig. 3.8). que impossibilita a mecanização, o que, ao lado 
da pequena profundidade dos Solos Litólicos e excesso de concre
ções ferruginosas dos Solos Concrecionários, que constituem impe
dimentos físicos ao desenvolvimento das raízes dos vegetais, torna 
esta área inviável para um~;~ exploração racional com lavoura. A pre
servação da fauna e flora seria um tipo de utilização aconselhável. 

O Planalto dos Alcantilados surge como uma boa opção em fun
ção da potencialidade de seus solos. Neste planalto, podemos con
siderar três regiões distintas. A primeira delas apresenta relevo apla
nado, favorável à mecanização, porém é limitada pelo solo que é do
minantemente Areia Quartzosa. A segunda, a mais favorável agri
colamente, localiza-se quase totalmente nos municípios de Jaciara 
e Dom Aquino (Fig. 3.21) e é caracterizada por apresentar relevo de 
formas convexas, formando extensos vales, onde são encontrados 
os Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, e relevos aguçados, 
onde ocorrem Solos Litólicos. Os solos que ocorrem nos vales são 
amplamente favoráveis ao uso agrícola, sendo intensamente utiliza
dos com cana-de-açúcar. Têm características físicas ótimas. Apre
sentam boa capacidade de retenção de umidade em função princi
palmente da ocorrência de um horizonte subsuperficial de baixa per
meabilidade, o que contribui para uma menor sensibilidade por parte 
dos vegetais ao período seco. 

Adubações de manutenção de acordo com o tipo de cultura utili
zada são recomendáveis para evitar o esgotamento do solo, princi
palmente no caso de utilização com culturas perenes. Práticas de 
conservação do solo, como plantio em curvas de nível, por exem
plo, são aconselhadas principalmente nas áreas mais íngremes. 

A maior limitação desta área está justamente nas partes mais 
declivosas, onde os solos são cascalhentos e rasos, que são mais 
aconselháveis a utilização com pastagem, em função principalmen
te da pouca profundidade e dificuldades para mecanização 

A terceira região, mais a leste (Fig. 3.9). quase toda situada den
tro do município de Poxoréo, apresenta relevo mais movimentado 
que a anterior, e os solos que aí ocorrem são na sua maioria casca
lhentos e/ou rasos. Considerando-se estes fatores, a utilização com 
agricultura é desaconselhável, pelas dificuldades de mecanização e 
manejo de maneira geral, sendo portanto mais aconselhável a utili
zação com pastagem ou silvicultura., para o aproveitamento da ferti
lidade natural. 

O Planalto de Tapirapuã é constituído por duas regiões bastante 
distintas. A primeira situa-se entre as escarpas do Planalto Disseca
do dos Parecis e o rio Sepotuba. Nesta área o solo predominante é o 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico textura média que ocorre asso
ciado com Areias Quartzosas álicas. 

Ambos os solos apresentam a parte superficial com textura are
nosa, o que é uma característica que favorece a erosão, portanto 
cuidados especiais no tocante a desmatamentos e utilização de im
plementas agrícolas devem ser tomados. Apresentam também co
mo inconvenientes a baixa fertilidade natural, a elevada saturação 
com alumínio e as características físicas, que condicionam uma bai
xa retenção de umidade e dos fertilizantes aplicados. 

Têm nas características químicas as principais limitações, e o 
seu uso estaria condicionado a altos investimentos com insumos, 
além de práticas conservacionistas e aplicação maciça de materiais 
orgânicos para melhoria de suas condições físicas. Como está co
berta por vegetação florestal, seria aconselhável a conservação 
desta vegetação, preservando o solo e a fauna ainda existentes. 
Nos solos com maior conteúdo de argila, no caso os Podzólicos 
Vermelho-Amarelos, a utilização com pastagem seria mais uma op
ção de uso. 
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A outra região está mais ao sul, entre o rio Sepotuba e a serra de 
Tapirapuã. De maneira inversa esta região se mostra amplamente 
favorável para a utilização com uma agricultura racional bem como 
com pecuária. Os solos desta área apresentam como quase únicas 
limitações a baixa fertilidade natural e deficiência hídrica nos perío
dos secos. 

Uma aplicação de calcário para suprimento com cálcio e magné
sio, ao lado de adubações potássicas e fosfatadas, melhoraria so
bremaneira a fertilidade natural dos solos e, processando-se aduba
cões de manutencão, em funcão das exigências de cada cultura, o 
problema de fertilidade destes. solos estaria em grande parte resolvi
do. Incorporação de matéria orgânica ao solo traz também grandes 
benefícios 

Quanto à limitação por deficiência hídrica no período seco, estu
dos de viabilidade de irrigação são recomendáveis visando ao apro
veitamento durante todo o ano do potencial produtivo destes solos. 
Para a pecuária, uma solução seria o armazenamento dos possíveis 
excedentes das pastagens nos períodos mais favoráveis, através da 
fenacão ou silagem para os períodos deficitários. 

Os Planaltos Residuais do Alto Guaporé, representados por um 
conjunto de serras a sudoeste da área, de uma maneira geral são de
saconselháveis para agricultura. As serras de São Vicente, do Borda 
e do Caldeirão são constituídas predominantemente por Solos Litóli
cos distrófico~, que apresentam uma série de limitações tanto de 
ordem física como química, assim como são locais de difícil acesso 
e com relevo muito movimentado, desfavorável à mecanizacão Em 
função disto são áreas impróprias para o desenvolvimento ·de uma 
agricultura racional, sendo mais indicadas para preservação da flora 
e fauna, ou então para reflorestamento. A serra de Santa Bárbara 
(Fig 3 1 0), situada mais ao sul, apresenta, na sua parte superior, 
pequenas áreas aplanadas, onde ocorrem os Podzólicos Vermelho
Amarelos álicos, que apresentam problemas de saturação com alu
mínio elevada. Estas áreas poderiam ser aproveitadas com pasta
gens, desde que sejam feitos melhoramentos básicos como corre
ção de acidez e fertilização. 

A Província Serrana é outra região caracterizada pela predomi
nância de solos com características físicas desfavoráveis para uma 
agricultura desenvolvida, tendo como principal limitação o relevo, 
que é predominantemente movimentado. Entretanto, ocorrem entre 
as serras, extensos vales com solos férteis (Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico) (Fig. 3.11), onde é perfeitamente viável o esta
belecimento de lavouras Nestes vales está todo o potencial agríco
la desta região, sendo que lavouras conduzidas com utilização das 
técnicas necessárias, inerentes a cada tipo de cultura, podem apre
sentar resultados altamente compensatórios 

À exceção destes vales, a região em si apresenta, como limita
ções principais ao uso agrícola, r~levo impróprio para mecanização, 
solos rasos e cascalhentos e solos com fertilidade natural baixa, 
com exceção daqueles relacionados aos calcários da Formação Ara
ras. Isto faz com que a mesma seja imprópria para uma agricultura 
racional, sendo mais indicada para pastagem ou reflorestamento 

Outra região a ser considerada compreende geomorfologica
mente o Planalto do Alto Jauru-Rio Branco e as áreas adjacentes 
que apresentam litologias pré-cambrianas, tanto da Depressão do 
Guaporé a oeste como da Depressão do Alto Paraguai a leste. 

Esta região é a mais favorável agricolamente da área estudada e, 
excetuando-se muito pequenas áreas que ocorrem com solos rasos 
ou cascalhentos, tem como maior limitação a ligeira deficiência de 
água no período seco. Os solos ocorrem em relevo passível de me
canização com declives máximos da ordem de 1 5%. 

As características físicas e químicas são amplamente favoráveis 
à utilização com lavoura. Apresentam boa capacidade de retenção 
de umidade, sendo porém aconselhável a utilização de irrigação 
principalmente para algumas culturas mais exigentes, visando a su
prir as deficiências no período não chuvoso. Práticas de controle à 
erosão como plantio em nível, por exemplo, são recomendadas, 
principalmente em locais com maiores declives, assim como aduba
ções de manutenção para evitar o empobrecimento do solo, de 
acordo com as exigências de cada cultura. 

A parte sedimentar da Depressão do Guaporé, constituída por 
Latossolos Amarelos e Podzólicos Vermelho-Amarelos, é uma re
gião relativamente favorável à utilização agrícola. 
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Os Latossolos que aí ocorrem são diferentes dos Latossolos do 
Planalto dos Parecis, e suas características físicas, com estruturas 
do tipo subangular e menor porosidade, condicionam uma maior re
tenção de umidade pelo solo. Tanto os Latossolos como os Podzóli
cos encontram-se associados a solos com características hidromór
ficas, que evidenciam boas condições de umidade para as plantas. 
Portanto, corrigidas as limitações por deficiência de fertilidade e 
além da correção dos teores de alumínio para os Latossolos, estes 
podem perfeitamente suportar uma agricultura plena, sem no en
tanto eliminar a viabilidade de irrigação nas épocas não chuvosas. 
Incorporação de resíduos vegetais é importante também neste tipo 
de solo. 

A parte sedimentar da Depressão do Alto Paraguai é muito se
melhante à anterior, sendo constituída por Latossolos Vermelho
Amarelos e Areias Quartzosas Os Latossolos são muito semelhan
tes aos da Depressão do Guaporé e as considerações sobre eles são 
as mesmas. Entretanto, a região constituída por Areias Quartzosas, 
por motivos já expostos, é mais favorável à conservação da ecolo
gia. 

As Planícies e Pantanais do Médio e Alto Guaporé localizam-se a 
sudoeste da área, contornadas pela Depressão do Guaporé Repre
sentam áreas muito baixas com possibilidades de inundação. Osso
los predominantes são as Lateritas Hidromórficas álicas que apre
sentam condições de drenagem imperfeita, com lençol freático pró
ximo ou muito próximo à superfície por uma parte do ano A viabili
dade de utilização desta área está condicionada ao emprego de téc
nicas como drenagem artificial, fertilização e correção de acidez, 
principalmente. Lavouras de cereais, horticultura e pastagens são 
tipos de utilizações indicadas, desde que corrigidas ou minimizadas 
as principais limitações. 

Estas observações são perfeitamente aplicáveis às Planícies e 
Pantanais Mato-Grossenses, localizadas em pequenas áreas às 
margens dos rios Cuiabá e Paraguai (vide 2 - Geomorfologia). 

A Depressão Cuiabana em termos de agricultura é na sua quase 
totalidade imprópria Apresenta uma parte de relevos aplanados, 
onde há ocorrência de vários tipos de solos, e dominantemente os 
Solos Concrecionários. A sudoeste da depressão ocorrem manchas 
com dominância de ·Podzólico Vermelho-Amarelo e Solos Litólicos, po
rém ambos os casos apresentam em sua constituição quantidades 
consideráveis de concreções ferruginosas (agregados endurecidos 
de tamanhos e formas variadas, geralmente entre 1 e 3 em de diâ
metro, resultantes da mobilização, transporte e concentração final 
dos compostos de ferro que endurecem irreversivelmente quando 
expostos a ciclos repetidos de molhamento e secagem, especial
mente se expostos ao sol) e ocorrem associados a Solos Concrecio-
nários · 

Na região do alto rio Manso, proximidades de Nova Brasilândia, 
hã uma extensa mancha de Cambissolos álicos, associados a Pod
zólicos Vermelho-Amarelos ãlicos rasos, ambos cascalhentos e/ou 
concrecionãrios em relevo forte ondulado. Em todos estes casos as 
limitações para agricultura são muito fortes, sendo a região dos 
Cambissolos mais aconselhãvel para pastagem e/ou reflorestamen
to, e as demais apenas com pastagem aproveitando-se as espécies 
nativas. 

A Depressão lnterplanáltica de Paranatinga é uma região com 
boas possibilidades para utilização agrícola. Poderíamos considerar 
distintamente a região compreendida pela bacia do alto rio Cuiabá, 
que apesar de ter solos com alta fertilidade natural é desaconselhá
vel para agricultura, principalmente por serem solos rasos e que 
nesta área apresentam alta suscetibilidade à erosão. Em função dis
to, seria mais aconselhável para preservação da flora ou refloresta
mento. Ocorre aí dominantemente o Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico raso associado a Solos Litólicos e Cambissolos. 

A outra região é constituída por solos mais profundos, sem impe
dimentos ao desenvolvimento de raízes, com boas características 
físicas, e tem como principais limitações a baixa fertilidade natural e 
valores elevados de saturação com alumínio. O sistema de drena
gem denso principalmente no vale do rio Paranatinga, aliado às boas 
condições de retenção de umidade destes solos, elimina em parte 
as condições de limitação por deficiência de umidade nos períodos 
secos. 



Corrigidos ou minimizados os fatores limitantes ao lado de incor
poração de restos vegetais ao solo, tornam-se os mesmos com condi
ções de suportar uma agricultura desenvolvida. A preservação da 
vegetação natural nas cabeceiras e margens de córregos ou rios é 
importante no controle à erosão 

Por fim, teríamos ainda as escarpas ou bordas dos planaltos e as 
planícies de inundação ou várzeas de rios. As primeiras apresentam 
caracteristicamente topografia muito movimentada, corn relevo de 
declives muito fortes, impróprios para mecanização, com solos ra
sos geralmente cascalhentos e/ou pedregosos. São áreas mais indi
cadas para preservação da flora ou utilização com silvicultura En
tretanto, locais específicos como na borda oeste do Planalto Disse
cado dos Parecis e na serra de Tapirapuã, onde ocorrem solos eutró
ficos e mais profundos, podem comportar pastagens econômicas 
nas partes menos movimentadas, aproveitando-se o potencial dos 
solos 

As planícies de inundação ou várzeas de rios, geralmente, repre
sentam uma ótima opção para culturas de ciclo vegetativo curto, 
principalmente devido às boas condições de umidade. No entanto, 
como são áreas inundáveis, possuem restrições para urna agricultu
ra desenvolvida. Geralmente, em função das inundações, apresen
tam dificuldades para mecanização, tratos culturais, alérn do exces
so de umidade ser prejudicial à maior parte das culturas. Os solos 
dominantes nestas áreas são os Glei Pouco Húmico e, à exceção de 
pequenos trechos nas margens dos rios Paraguai e Cuiabá, onde 
são eutróficos, a maioria deles apresenta limitações por baixa fertili
dade natural além dos pertinentes aos rios da bacia do alto rio Gua
poré que também possuem saturação com alumínio elevada A hor
ticultura, pastagem e lavouras de cereais, principalmente o arroz, 
são culturas indicadas,desde que corrigidas as limitações básicas 
destes solos. 

3.8 -CONCLUSÕES 

Considerando-se as características dos solos dominantes e o meio 
ambiente, estabeleceram-se as seguintes conclusões: 
- em condições de relevo favorável à utilização de máquinas agrí
colas, encontram-se 92% dos solos; 
- no período seco, 94% dos solos apresentam deficiência de água; 
- são inviáveis, para a prática de irrigação, 37% da área, quere-
presentam os domínios das Areias Ouartzosas, os solos com impe
dimentos ffsicos ao desenvolvimento dos vegetais, as regiões com 
limitações por relevo acidentado e as áreas inundáveis; 
- os Latossolos, que ocupam 45% da área, são os solos agricultá
veis que apresentam maior déficit hídrico nos períodos não chuvo
sos; 
- quanto às propriedades químicas, 90% da área são constituídos 
de solos com baixa reserva de elementos nutritivos, refletidos nos 
valores de soma de bases inferiores a 1 mE/1 00 g de solo; · 
- solos com boa reserva de elementos nutritivos representam 
1 O% da área. Compreendem os solos eutróficos, tendo saturação 
de bases superior a 50% e soma de bases sempre superior a 2,6 
mE/1 00 g de solo; 
- de maneira geral a região não possui problemas quanto à toxidez 
por alumínio. Os teores de alumínio trocável geralmente são baixos, 
com 73% dos solos apresentando valores inferiores a 0,5 
mE/100 g de solo, enquanto 78% dos solos possuem saturação 
com alumínio inferior a 50%; e 
- quanto ao aspecto climático, a maior parte da área apresenta um 
período seco variando de 4 a 5 meses, o qual ocorre entre maio e 
setembro. Esta limitação pode ser contornada, com utilização de 
espécies de ciclo vegetativo curto, observando-se cuidadosamente 
as épocas de plantio e colheita ou estlJdos de viabilidade de irriga
ção, aumentando o período agricultável, o que possibilitará para de
terminadas culturas a obtenção de mais de uma safra anual. 

Considerando-se apenas os fatores edáficos, conclui-se que 
68% da área, equivalentes a 195.004 km2, apresentam viabilida
de de utilização agrícola e 32%, equivalentes a 91 766 km2, pos
suem limitações suficientemente fortes para tornar desaconselhá
vel o seu uso. Esta última é constituída de Solos Litólicos, Areias 
Ouartzosas, Areia~ Ouartzosas Hidromórficas, Solos Concrecioná
rios e áreas de relevo montanhoso e escarpado, normalmente repre
sentados pelos bordos de platôs e relevos residuais. 

As áreas com possibilidade de utilização agrícola 
(195.004 km2), levando-se em consideração os fatores limitantes 
dos solos, podem ser subdivididas em: 
- áreas constituídas de solos férteis e sem restricões de uso ou 
com limitações facilmente contornadas com práticas agrícolas 
simples, quanto ao excesso de água e suscetibilidade à erosão. Não 
há impedimentos físicos ou em forma de relevo para a prática de me
canização. Representam 7% da área total, equivalentes a 
20.074 km2. São os solos de maior potencial agrícola da área estu
dada, representados pelos Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutrófi
cos, Terra Roxa Estruturada eutrófica e Brunizém Avermelhado. 
Encontram-se distribuídos nas diversas paisagens, principalmente 
no Planalto do Alto Jauru-Rio Branco e áreas adjacentes, constituí
das de litologias pré-cambrianas; 
- áreas constituídas de solos sem restrições de uso ou com limita
cões facilmente contornadas com práticas agrícolas simples, quan
to ao excesso de água e suscetibilidade à erosão. Não há impedi
mentos físicos ou por relevo para a mecanização. Porém, há limita
ção quanto à fertilidade natural, que para ser contornada requer 
considerável emprego de capital e bom nível de conhecimentos téc
nicos, uma vez que a pouca disponibilidade de elementos nutritivos 
é incapaz de manter após cultivos sucessivos o desenvolvimento 
normal das plantas. O emprego de adubos desde o primeiro cultivo é 
necessário para alcançar boa produtividade. Conseqüentemente, 
torna-se desaconselhável sua utilização em sistemas de manejo que 
não façam uso de adubação e calagem Representam 51% da área 
total, equivalentes a 146.254 km2. Nestas áreas, são encontrados 
principalmente Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico, Latos
solo Vermelho-Amarelo álico e distrófico, Latossolo Amarelo álico, 
Latossolo Roxo distrófico, Terra Roxa Estruturada distrófica, Podzó
lico Vermelho-Amarelo álico e distrófico e Cambissolo álico e distró
fico Acham-se distribuídos nas paisagens denominadas Planalto 
Dissecado dos Parecis, Chapada dos Parecis e dos Guimarães, Pla
nalto de Tapirapuã, Depressão do Alto Paraguai, Depressão do Gua
poré e Depressão lnterplanáltica de Paranatinga; 

- áreas constituídas de solos cuja maior limitação é o excesso de 
água, ocorrendo em locais sujeitos a inundações, no período de 
maior precipitação pluviométrica. Representam 5% da área total 
equivalentes a 14.388 km2. Compreendem as planícies mais re
centes dos rios que drenam a região ou locais abaciados, onde são 
encontrados Glei Pouco Húmico, Glei Húmico, Laterita Hidromórfi
ca, Vertissolo e Planossolo; e 
- áreas constituídas de solos com impedimentos quanto à forma 
de relevo, que tornarão impraticáveis ou diminuirão sensivelmente o 
rendimento das máquinas agrícolas. Representam 5% da área total 
equivalentes, a 14.338 km2. Compreendem as regiões de relevo 
ondulado e forte ondulado, dispersas em toda a área trabalhada. 
Nas paisagens formadas pelo Planalto do Alto Jauru-Rio Branco e 
Província Serrana são encontrados Podzólicos Vermelho-Amarelos 
Eutróficos e Brunizém Avermelhado e nas demais, acrescidos da li
mitação por deficiência de fertilidade natural, principalmente Podzó
lico Vermelho-Amarelo álico e distrófico e Cambissolo álico e distró
fíco, associados a Solos Litólicos. 

É importante mencionar que as áreas e percentuais fornecidos 
neste capítulo são referentes às unidades de mapeamento, ou seja, 
as observações são válidas para os solos que ocorrem dominante
mente nestas áreas, existindo, dentro das unidades de mapeamen
to, componentes ou mesmo inclusões para os quais estas conside
rações muitas vezes não são aplicáveis. 

3.9 - DADOS ANALfTICOS COMPLEMENTARES 

São constituídos por três tabelas, onde constam os resultados ana
líticos de 9 84 amostras referentes a 21 2 perfis de solos para classi
ficação (Tab. 3.1). os resultados analíticos de 168 amostras de so
los para avaliação da fertilidade natural, correspondentes a 82 pon
tos (Tab. 3.11), e a classificação atualizada dos perfis de solos prove
nientes do Mapa Esquemático de Solos das regiões Norte, Meio
Norte e Centro-Oeste do Brasil (EMBRAPA. Centro de Pesquisas Pe
dológicas, 1975) (Tab. 3.111). As diferenças nas classificações são 
decorrentes da atualização de normas e conceitos propostos pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Reunião Técnica de 
Levantamento de Solos, 1979). 
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TABELA 3 I 
Resultados analíticos das amostras de perfis para classificação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização No Lab Símbolo Pro f Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5 0,25 

0,25 O, 1 
2-1 mm mm 0,2-0,02 0,2 0,05 

mm mm mm mm mm 

AQd 5340 A11 0-20 o o 0,10 0,86 29,74 19,39 56,80 67,67 65,63 
12'10'S 5341 A12 40 o o 0,10 0,35 32,08 18,44 64,11 65,29 62,88 
59'26'WGr 02 5342 AC 60 o o 0,10 0,55 29,01 19,75 56,62 68,03 65,26 

5343 C1 100 o o 0,05 0,70 32,13 18,81 61,61 64,63 60,45 
5344 C2 170 o o 0,05 0,70 29,56 19,82 56,67 66,90 63,39 

AQd 7655 A11 0-20 o o o 5,30 32,00 20,00 46,90 64,50 62,70 
12'31'S 7656 A12 50 o o o 4,30 35,00 19,70 58,10 61,40 59,30 
58'40'WGr 05 7657 C1 100 o o o 6,70 37,10 23,40 43,80 58,80 56,30 

7658 C2 150 o o o 2,60 29,30 16,40 60,00 65,90 63,10 

LV d 5185 A1 0-18 o o 0,60 1,20 19,60 13,80 22,60 32,50 27,00 
arg 5186 A3 32 o o 0,30 0,60 17,90 10,50 25,50 29,80 23,80 
12'33'S 06 5187 821 50 9 o O, 1( 1,00 15,60 11,20 18,30 28,10 22,60 
59'04'WGr 5188 822 80 o o 0,20 0,50 15,50 9,20 22,40 27,50 22,00 

5189 B23 140 o o 0,3(' 0,80 14,70 10,30 18,20 30,20 23,50 
5190 B24 170 o o 0,10 0,50 15,20 9,10 23,60 31,80 24,00 

C a Tb 5494 A1 0-10 o o 0,51 0,46 14,35 7,72 48,68 72,59 67,20 
méd 5495 A3 30 o 33,3 0,60 1,06 12,15 7,44 35,35 70,52 62,28 
12'45'S 08 5496 IB) 55 o o 0,20 0,81 15,32 9,34 35,69 64,33 55,13 
59'29'WGr 5497 BC 70 o o 0,51 2,05 17,93 11,78 27,57 55,24 43,45 

5498 IIC1 90 o o 0,37 0,95 16,01 10,33 22,7S 35,96 30,67 
5499 IIC2 120 o o 0,15 0,87 12,92 9,41 14,47 28,50 22,78 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+ 2 Mg' K+ 

C/N 
Localização No lab natos % % % 

% 
NH 40Ae KCI NH4 0Ae I< CI NH 40Ae HCI 

AQd 5340 o 0,8 0,04 1,38 20 0,20 0,20 0,07 0,08·> 0,03 0,02 
12'10'S 5341 o 0,4 0,02 0,69 20 O, 12 0,26 0,08 0,09 0,02 0,01 
59'26'WGr 02 5342 o 0,4 0,02 0,69 20 O, 18 0,40 0,07 0,1~ 0,01 0,01 

5343 o 0,4 0,02 0,69 20 O, 17 0,27 0,03 0,15 0,01 0,01 
5344 o 0,3 0,02 0,52 15 0,22 0,41 0,02 0,18 0,01 0,01 

AQd 7655 o 1,0 0,06 1.72 17 0,25 0,18 0,08 0,06 0,01 0,01 
12'31'S 7656 o 0,7 0,05 1,20 14 O, 18 0,12 0,07 0,05 0,01 0,01 
58'40'WGr 05 7657 o 0,2 0,02 0,34 10 0,30 0,20 0,08 0,05 0,01 0,01 

7658 o 0,2 0,02 0,34 10 0,28 O, 18 0,06 0,05 0,01 0,01 

5185 o 2,9 0,10 4,99 29 0,93 0,50 0,41 0,40 0,08 0,07 
LV d 5186 o 1,4 0,05 2,41 28 1,30 0,50 0,10 0,31 0,02 0,02 
arg 06 5187 o 1,0 0,04 1,72 25 0,90 0,41 0,08 0,35 0,02 0,01 
12'33'S 5188 o 0,8 0,05 1,38 16 0,80 0,70 0,17 0,20 0,14 O, 12 
59'04'WGr 5189 o 0,8 0,05 1,38 16 0,26 0,75 0,10 0,05 0,10 0,10 

5190 o 0,5 0,04 0,86 13 0,60 0,84 0,35 0,10 0,15 0,12 

5494 o 0,7 0,06 1,21 12 0,80 O, 15 0,30 0,08 0,08 0,07 
C a Tb 5495 o 0,5 0,04 0,86 13 0,28 O, 18 0,22 0,06 0,06 0,05 
méd 5496 o 0,2 0,02 0,34 10 0,45 0,20 0,30 0,06 0,05 0,04 
12'45'S 

08 5497 o 0,1 0,02 O, 17 5 O, 18 0,12 O, 18 0,10 0,08 0,07 
59'29'WGr 5498 o 0,1 0,02 0,17 5 0,20 0,14 0,20 0,08 0,11 0,08 

5499 o O, 1 0,02 0,17 5 0,30 O, 15 0,22 0,05 O, 19 O, 12 
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lab.: SUDESUL .· 

Ataque por H2S04% pHt1:1) 

Areia 
Gf8V 

Silt~ Argila de Silte 
muito fina AI203 

Argila natural Uocu· 10.05- Ki Kt ---
<0.002 % I ação 0,002) Si02 A120 3 Fe203 Fe2o3 H20 KCI 

0 ,1 ·0,05 0,0&·0.002 0,02·0,002 mm % ---
mm mm mm A<gila 

18,22 2,87 0,83 1,76 0,22 88 1.63 
5,5 4.2 

11,96 2,69 0 ,28 2,35 0,88 63 1,14 7,1 4,5 

17,25 3,73 0,96 2.00 0,27 87 1,87 7.0 4 ,7 

11.41 5.38 1.20 2.04 0,32 84 2,64 6,8 4.7 

15.71 4,63 1,12 2,42 0 ,50 79 1,9 1 
6,9 4,7 

22,50 2,60 0.80 2.70 0,70 74 0,96 4,3 4,3 
12,20 2,60 0.50 3. 10 0.80 74 0,83 5.6 4,6 
19.50 2,90 0.40 3,70 1,10 70 0,78 5.6 4,7 
13,40 3,40 0,60 4,20 1,30 69 0,80 5, 5 4,7 

8,40 14,40 8.90 39,00 2,60 93 0,37 5,0 4,1 
4,80 13,60 7,60 44,70 2.30 95 0,30 5,2 4,3 
7,60 12.00 6,50 49 ,80 0.40 99 0,24 5,4 4.5 
5, 20 11,40 5,90 51.10 0,20 99 0,22 5,4 4,7 
8,60 15.10 8,40 46,70 0 , 10 99 0,32 5,4 4,9 
5,90 17,30 9,50 43.50 0,10 99 0.39 5,6 4,9 

24,18 7,77 2,38 10,68 1,87 82 0,73 
29.98 13,32 5,08 12,25 2.49 80 1,09 
24.41 14,40 5, 20 15,15 2,07 86 0,95 
19,47 20,79 .9.00 17.83 3 ,34 81 1,17 
12.24 27, 22 21,93 26,1 0 6,15 76 1,04 
10.80 33,22 27,50 31,08 7.42 76 1,06 

sortivo mE/ 1 OOg v 

Na+ SI 52 Al-::1 T % 
Acidez trocâvel T Mat. cotoidal 100AI' 3 lOOAI• 3 

AI ' 3+51 AI+ 3 • 52 

NH40Ac HCI NH40._.o KCleHCI KCI pHB pH7 pHB pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0.06 0,01 0,36 0.31 o 4,10 2.74 4,46 3,10 o o a 12 o o 
0,04 0,01 0,26 0.37 o 2, 51 0,84 2,77 1,10 o o 9 24 o o 
0,04 0,01 0.30 0,54 o 2,01 0,23 2,31 0,53 o o 10 57 o o 
0,04 0,01 0 ,25 0,44 o 2,52 0.57 2,77 0,82 o o 9 31 o o 
0,04 0.01 0,29 0 ,61 o 2,03 0,54 2.32 0,83 o o 13 35 o o 

0,03 0,02 0.37 0,27 0,8 4,12 2,16 4,49 2.53 166 94 8 15 68 75 
0,02 0,02 0,28 0,28 0.3 3,62 2,72 3,90 3.00 ~ 26 97 7 9 51 60 
0,01 0,01 0,40 0,27 0 . 2 2.58 1.81 2,98 2,21 81 -60 13 18 33 43 
0,01 0,01 0,36 0,25 o 2,55 1 ,74 2.91 2.10 69 50 12 17 o o 

0,07 0,03 1,49 1,00 0.4 12.52 5 ,92 14,01 7.41 36 19 11 20 21 29 
0,03 0,01 1,45 0,84 0,2 10,01 3,87 11.46 '3,32 26 12 13 27 12 19 

0,03 0.02 1,03 0,79 0.1 7,53 3,60 8,56 4,63 17 9 12 22 9 11 

o.os 0,02 1, 16 1,04 o 6,54 3,15 7,70 4.31 15 8 15 27 o o 
0,05 0,02 0,51 0,92 o 6.00 2,91 6.51 3.42 14 7 8 15 o o 
0,04 0.02 L1 4 1,08 o 5,53 3,46 6 ,67 4,60 15 10 17 25 o o 

0.03 0,01 1,21 0,31 0.4 3.03 1,70 4,24 2,91 40 27 29 42 25 56 

0,05 0,01 0,61 0,30 0,5 3,06 2.90 3,67 3,51 30 29 17 17 45 62 

0,04 0,01 0.84 0,31 0,8 3,51 1,87 4,35 2,71 29 18 19 31 49 72 

0,03 0,01 0 ,47 0,30 1,8 4,12 3.54 4,59 4,01 26 22 10 12 79 86 

0,02 0 ,01 0,53 0,31 3,4 8.10 6.08 8,63 6.61 33 25 6 8 87 92 

0.05 0,01 0,76 0,33 3,8 10,00 9,24 10,76 10,00 35 32 7 8 83 92 
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T A6ELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização N' Lab Slmbolo Pro f Calhau Cascalho muito média 
2m 20-2cm -2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

AQd 7650 A1 0-15 o o o 1,00 49,00 33,00 52,20 44,70 42,70 

12'57'8 7651 AC 30 o o o 1,70 44,00 33,90 42,10 48,30 45,60 

58'35'WGr 10 7652 C1 80 o o o 1,20 49,40 34,70 44,00 39,90 36,00 

7653 C2 130 o o o 1,70 40,90 30,80 40,30 47,90 44,70 

7654 C3 180 o o o 1,00 44,30 29,60 48,00 44,60 40,60 

LE d méd 7312 A1 Q-10 o o 0,30 0,50 30,50 16,90 53,70 52,20 50,10 

12'17'8 7313 A3 25 o o 0,10 0,40 23,70 14,50 49,30 58,20 54,10 

57' 11'WGr 12 7314 61 60 o o o 0,50 24,30 15,40 46,30 55,00 50,40 

7315 621 90 o o o 0,40 24,20 13,00 49,80 54,70 49,60 

7316 622 150 o o o 0,50 22,50 13,50 46,70 56,20 52,00 

LE a méd 7659 A1 0-15 o o 0,30 0,70 23,40 14,50 54,10 67,00 63,70 

12'21'8 7660 A3 30 o o o 0,30 22,50 10,00 63,70 65,50 60,80 

58'14'WGr 14 7661 61 70 o o o 0,40 20,00 13,00 48,70 64,90 59,30 

7662 621 120 o o o 0,10 21,60 10,20 58,30 62,90 57,10 

7663 622 170 o o o 0,20 18,80 11,90 48,90 65,50 60,10 

LE d méd 7307 A1 0-15 o o 0,10 0,20 16,10 8,00 54,40 71,20 66,10 

12'33'8 7308 A3 40 o o 0,10 0,30 14,70 9,00 45,90 69,90 64,50 
57'49'WGr 15 7309 61 60 o o 0,10 0,30 14,00 7,40 47,80 66,00 60,40 

7310 621 90 o o 0,10 0,30 12,20 7,50 40,40 66,70 62,20 
7311 622 150 o o 0,10 0,20 13,30 7,10 46,10 65,40 59,50 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

Localização N' Lab natos C/N 

% 
% % % 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

AQd 7650 o 0,6 0,06 1,03 10 0,30 0,18 0,10 0,08 0,05 0,03 
12'57'8 7651 o 0,4 0,03 0,68 13 0,35 0,20 0,08 0,06 0,01 0,01 
58'35'WGr 10 7652 o 0,2 0,02 0,34 10 0,30 0,20 0,08 0,06 0,01 0,01 

7653 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 0,21 0,07 0,05 0,01 0,01 
7654 o 0,2 0,02 0,34 10 0,20 0,20 0,06 0,04 0,01 0,01 

LE d méd 7312 o 0,9 0,08 1,55 11 0,35 0,31 0,05 0,04 0,06 0,05 
12' 17'S 7313 o 0,4 0,04 0,69 10 0,24 0,20 0,06 0,05 0,03 0,02 
57'11'WGr 12 7314 o 0,3 0,03 0,52 10 0,24 0,20 0,06 0,05 0,01 0,01 

7315 o 0,2 0,02 0,34 10 0,30 0,24 0,05 0,04 O,Ó1 0,01 
7316 o 0,1 0,01 0,17 10 0,35 0,26 0,05 0,04 0,01 0,01 

LE a méd 7659 o 1,3 0,08 2,24 16 0,48 0,30 0,07 0,06 0,13 0,11 
12'21'8 7660 o 0,7 0,06 1,20 12 0,42 0,28 0,08 0,06 0,12 0,10 
58'14'WGr. 14 7661 o 0,2 0,03 0,34 7 0,30 0,26 0,10 0,07 0,07 0,05 

7662 o 0,2 0,02 0,34 10 0,40 0,26 0,08 0,08 0,03 0,02 
7663 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 0,20 0,08 0,07 0,02 0,02 

LE d méd. 7307 o 0,7 0,05 1,21 14 0,30 0,26 0,05 0,04 0,03 0,03 
12'33'8 7308 o 0,5 0,04 0,86 13 0,28 0,24 0,07 0,06 0,01 0,01 
57'49'WGr 15 7309 o 0,4 0,03 0,69 13 0,25 0,20 0,10 0,08 0,01 0,01 

7310 o 0,2 0,02 0,34 10 0,25' 0,20 0,1,0 0,08 0,01 0,01 
7311 o 0,1 0,01 0,17 10 0,26 0,21 O, 12 0,07 0,01 0,01 
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Lab : 5UDE5UL 

Ataque por H2504% pH(1:11 

Areia 
Grau 

muito fina Silte Argila de 5ilte Al 2o 3 
Argila natural f lo cu- (0,05- Ki Kr ---

<0,002 % I ação o,oo21 510 2 Al2o 3 Fe2o 3 Fe2o 3 HzO KCI 
0,1-0,05 0,05-0,002 p.oz-o.oo2 mm % ---

mm mm mm Argila 

5,50 3,80 1,80 4,50 0,70 84 0,84 5,0 4,9 

11,90 3,70 1,00 6,70 1,00 85 0,55 6,0 4,5. 

5,50 4,60 0,70 10,00 1,60 84 0,46 5,9 4,9 

12,80 4,00 0,80 10,40 2,10 80 0,38 5,8 5,0 

6,30 4,90 0,90 10,20 1,90 81 0,48 5,9 5,2 

9,20 5,20 3,10 14,20 3,90 73 0,37 4,0 3,9 
13,50 7,40 3,30 14,80 4,20 72 0,50 4,9 4,2 
12,50 7,60 3,00 17.70 3,70 79 0,43 5,1 4,3 
10,60 7,80 2,70 18,40 3,50 81 0,42 5,5 4,6 
13,70 7,60 3,40 17,90 4,40 75 0,42 5,6 4,9 

17,50 6,00 2,70 6,90 1,90 72 0,86 4,7 4,2 
9,30 7,30 2,60 9,40 3,90 58 0,77 4,7 4,2 

17,80 8,00 3,00 12,10 4,00 67 0,66 4,8 4,4 
10,10 9,10 3,30 12,20 3,30 97 0,74 5,7 4,5 
17,90 8,10 2,70 13,00 2,60 80 0,62 5,5 4,7 

19,50 8,30 3,20 9,50 2,00 79 0,87 5,1 4,1 
23,90 7,60 2,20 13,20 2,10 84 0,58 5,4 4,2 
18,80 7,20 1,60 18.40 4,60 75 0,39 5,4 4,5 
26,10 6,00 1,50 19,60 4,90 75 0,31 5,6 4,5 
19,30 7,80 1,90 19,40 4,50 77 0,40 5,8 5,0 

sortivo mE/1 OOg v 

Na+ 51 Al+3 T % 
52 Acidez trocável T Mat coloidal 100AI+ 3 100AI +3 

Al+3+51 Al+3+52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCieHCI KCI pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,05 0,01 0,50 0,30 0,3 4,53 3,60 5,03 4,10 112 91 10 12 37 50 
0,02 0,01 0,46 0,28 o 3,62 1,54 4,08 2,00 61 30 11 23 o o 
0,01 0,01 0,40 0,28 o 2,18 1,13 2,58 1,53 26 15 15 26 o o 
0,01 0,01 0,41 0,28 o 2,15 1,41 2,56 1,82 25 18 16 23 o o 
0,03 0,01 0,30 0,26 0,3 1,62 0,88 1,92 1,18 19 12 16 25 50 54 

0,04 0,03 0,50 0,43 0,5 7,53 3,18 8,03 3,68 57 26 6 14 50 54 
0,01 0,01 0,34 0,28 0,4 5,58 1,95 5,92 2,29 40 15 6 15 54 59 
0,03 0,01 0,34 0,27 0,1 3,64 1,84 3,98 2,18 22 12 9 16 22 27 
0,01 0,01 0,37 0,30 o 3,18 1,57 3,55 1,94 19 11 10 19 o o 
0,01 0,01 0,42 0,32 o 2,58 1,21 3,00 1,63 17 9 14 26 o o 

0,03 0,02 0,71 0,49 1,0 5,20 3,99 5,91 4,70 86 68 12 15 58 67 
0,05 0,03 0,67 0,47 0,8 4,62 2,65 5,29 3,32 56 35 13 20 54 63 

0,04 0,02 0,51 0,40 0,7 3,18 1,67 3,69 2,18 30 18 14 23 57 64 
0,02 0,01 0,53 0,37 0,5 2,53 1,47 3,06 2,00 25 16 17 26 48 57 
0,06 0,03 0,48 0,32 0,3 3,10 1,65 3,58 2,13 28 16 13 23 38 48 

0,02 0,01 0,40 0,34 0,3 5,58 2,78 5,98 3,18 63 33 7 13 42 47 
0,01 0,01 0,37 0,32 0,2 5,54 2,47 5,91 2,84 45 22 6 13 35 38 
0,01 0,01 0,37 0,30 0,2 4,53 2,11 4,90 2,48 27 13 8 15 35 40 
0,02 0,01 0,39 0,30 o 3,62 1,50 4,01 1,89 20 10 10 21 o o 
0,01 0,01 0,40 0,30 o 3,12 1,13 3,52 1,53 18 8 11 26 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Solo Perfil Prot 
Localização No Lab Simbolo Prol Calhau Cascalho muito média 

em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 
2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

LV d 7278 A1 0-20 o o o;10 1,00 30,50 21,50 46,20 56,10 53,30 
méd 7279 A3 35 o o 0,10 0,80 32.40 22,00 46,60 51,50 48,00 
12'37'S 16 7280 81 70 o o 0,10 1,10 27,10 19,00 43,60 55,50 52,20 
58'08'WGr 7281 821 100 o o 0,10 0,80 28,60 17,80 47,20 53,20 49,20 

7282 822 160 o o o 1,30 28,10 20,30 41,10 53,90 50,20 

AQd 7664 A 0-20 o o 0,20 0,60 29,80 16,90 62,00 63,80 60,30 
12'47'S 17 7665 C1 60 o o o 1,30 27,30 18,90 47,20 63,30 58,90 
57'58'WGr 7666 C2 100 o o o 0,50 26,20 14,90 57,00 63,50 57,70 

7667 C3 150+ o o o 1,00 23,90 16,50 45,90 65,20 60,10 

LE d 7317 A1 0-15 o o 0,10 1,00 56,40 41.40 42,30 34,80 33,20 
méd 7318 A3 30 o o 0,10 1,30 51,10 39,50 38,20 36,50 34,80 
12'49'S 19 7319 81 60 o o 0,10 0,70 46,30 32,80 41,60 38,10 34,40 
57'18'WGr 7320 821 90 o o 0,10 1,30 44,50 33,70 35,00 36,60 33,50 

7321 822 150 o o 0,10 0,90 44,60 33,00 36,30 35,00 31,90 

LV d 7632 A1 0-15 o o 0,30 0,30 20,90 8,20 65,10 67,00 62,40 
méd 7633 A3 45 o o o 0,10 17,20 9,50 54,60 70,80 66,60 
12'15'S 21 7634 81 70 o o o 0,10 17,10 6,80 60,20 66,90 61,50 
56'48'WGr 7635 821 100 o o o 0,10 15.40 8,60 49,60 68,80 62,90 

7636 822 140 o o o 0,10 16,60 6,30 61,40 68,00 62,50 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

C/N 
Localização N, Lab natos 

% % % 
% 

NH 40Ac KCI NH40Ae KCI NH 40Ae ,HCI 

LV d 7278 o 0,7 0,05 1,21 .14 0,18 0,16 0,02 0,02 0,02 0,02 
méd 7279 o 0,5 0,03 0,86 17 0;22 O, 19 0,03 0,03 0,01 0,01 
12' 37'S 16 7280 o 0.4 0,02 0,69 20 0,35 0,32 0,05 0,04 0,01 0,01. 
58'08'WGr 7281 o 0,3 0,02 0,52 15 0,33 0,31 0,03 0,02 0,01 0,01 

7282 o 0,3 0,02 0,52 15 0,30 0,28 0,03 0,02 0,01 0,01 

AQd 7664 o 0,5 0,04 0,86 13 0,40 0,20 0,12 0,10 0,02 0,02 
12'47'S 17 7665 o 0,3 0,03 0,51 10 0,30 0,20 o, 10 0,08 0,01 0,01 
57'58'WGr 7666 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 0,21 0,10 0,08 0,01 0,01 

7667 o 0,2 0,02 0,34 10 0,20 0,18 0,08 0,07 0,01 0,01 

LE d 7317 o 0,6 0,06 1,03 10 0,25 0,19 0,15 0,13 0,03 0,03 
méd. 7318 o 0,6 0,06 1,03 10 0,20 0,18 0,10 0,08 0,02 0,01 
12 '49'S 19 7319 o 0,4 0,04 0,69 10 0,20 O, 18 0,10 0,08 0,01 0,01 
57'18'WGr 7320 o 0,3 0,03 0,52 10 0,18 0,16 0,08 0,06 0,01 0,01 

7321 o 0,2 0,02 0,34 10 0,20 0,18 0,08 0,06 0,01 0,01 

LV d 7632 o 1.4 0,10 2,41 14 0,38 0,30 0,05 0,04 0,04 0,04 
méd 7633 o 0,5 0,04 0,86 13 0,30 0,22 0,08 0,06 0,02 0,02 
12'15'S 21 7634 o 0,4 0,03 0,69 13 0,32 0,21 0,08 0,06 0,01 0,01 
56'48'WGr. 7635 o 0,3 0,03 0,52 10 0,45 0,30 0,05 0,04 0,01 0,01 

7636 o 0,2 0,02 0,34 10 0,49 0,32 0,06 0,04 0,01 0,01 
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Lab : 5UDE5UL 

Ataque por H2504% pH(1:1l 
Grau 

Areia 
Silte Argila de 5ilte 

muito fina 
natural flocu- (0,05- Ki Kr 

Al2o3 
Argila ---

<0,002 % lação 0,002\ 5i0z AI203 Fe203 Fe203 HzO KCI 
O, 1-0,05 0,05-0,002 p,02-0,002 mm % ---

mm mm mm Argila 

15,00 5,00 2,20 11,20 2,00 82 0,45 3,28 4,48 4,79 1,24 0,74 1,47 5,2 4,1 
10,90 5,10 1,60 14,50 3,20 78 0,35 3,71 6,06 2,49 1,04 0,82 3,82 5,5 4,3 
15,50 4,80 1,50 15,90 3,40 79 0,30 4,42 6,18 1,56 1,22 1,05 6,22 5,6 4,4 
11,90 5,20 1,20 17,00 2,70 84 0,31 4,51 6,75 0,72 1,14 1,06 14,72 5,7 4,6 
15,60 4,90 1,20 16,80 2,00 88 0,29 5,33 7,26 0,72 1,25 1,17 15,83 5,7 4,8 

10,40 4,80 1,30 5,10 1,10 78 0,94 5,2 4,3 
18,80 5,60 1,20 8,20 2,10 74 0,68 5,1 4,5 
11,50 6,80 1,00 9,30 2,40 74 0,73 5,2 4,5 
20,60 6,50 1,40 9,50 3,30 65 0,68 5,8 5,0 

4,80 2,90 1,30 7,50 1,60 79 0,39 4,8 3,9 
6,80 3,40 1,70 10,70 1,40 87 0,32 4,9 4,1 
5,50 5,70 2,00 13,60 2,50 82 0,42 5,1 4,3 

7,90 4,90 1,80 17,10 2,~0 87 0,29 5,3 4,4 
6,20 12,60 9,50 10,90 2,10 81 1,16 5,6 5,1 

9,40 6,70 2,10 10,00 2,30 77 0,67 4,0 4,2 
19,60 5,50 1,30 10,70 2,30 79 0,51 4,4 4,4 
11,50 7,00 1,60 14,40 2,60 82 0,48 4,6 4,4 
20,00 7,50 1,60 14,20 3,30 77 0,52 4,7 4,5 
11.30 7,40 1,90 13,50 1,30 90 0,55 4,9 4,7 

sortivo mE/1 OOg v 

Na+ 51 Ai+3 T % 
52 Acidez trocével T Mat. coloidal 100AI+ 3 100A1+3 

Ai+3+51 Al+3+52 
NH4 0Ac HCI NH 40Ac KCieHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 0,23 0,21 0,4 6,30 2,92 6,53 3,15 58 28 4 7 63 66 
0,01 0,01 0,27 0,24 0,2 4,24 2,24 4,51 2,51 31 17 6 11 42 45 
0,01 0,01 0,42 0,38 0,1 4,20 1,26 4,62 1,68 29 11 9 25 19 21 
0,01 0,01 0,38 0,35 o 3,15 1,16 3,53 1,54 21 9 11 25 o o 
0,01 0,01 0,35 0,32 o 2,58 1,17 2,93 1,52 17 9 12 23 o o 

0,02 0,01 0,56 0,33 0,3 3,53 2,44 4,09 3,00 80 59 14 19 34 48 
0,01 0,01 0,42 0,30 0,4 3,18 2,41 3,60 2,83 44 35 12 15 48 57 
0,01 0,01 0,44 0,31 0,3 2,58 1,56 3,02 2,00 32 22 15 22 40 49 
0,01 0,01 0,30 0,27 .o 1,53 1,11 1,83 1,41 19 15 16 21 o o 

0,01 0,01 0,44 0,36 0,1 5,15 2,54 5,59 2,98 75 40 8 15 18 22 
0,01 0,01 0,33 0,28 0,2 5,58 2,50 5,91 2,83 55 26 6 12 37 42 
0,01 0,01 0,32 0,28 0,2 4,53 2,06 4,85 2,38 36 18 7 13 38 42 
0,01 0,01 0,28 0,24 0,1 3,52 2,03 3,80 2,31 22 14 7 12 26 29 
0,01 0,01 0,30 0,26 o 2,18 1,44 2,48 1,74 23 16 12 17 o o 

0,02 0,02 0,49 0,40 1,0 6,12 3,33 6,61 3,82 66 38 7 13 67 71 

0,03 0,02 0,43 0,32 0,7 2,63 1,43 3,06 1,86 28 17 16 23 61 68 
0,01 0,02 0,42 0,30 0,6 2,60 0,96 3,02 1,38 20 9 14 30 58 66 

0,01 0,01 0,52 0,36 0,5 1,08 0,52 1,60 1,04 11 7 33 50 49 58 

0,01 0,01 0,57 0,38 0,1 0,64 0,43 1,21 1,00 8 7 47 57 14 20 
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TABELA 3.1- Continuação 

Solo 
Localização 

LV d 
marg 
12°21'5 
55°47'WGr 

LV d 
méd 
,}2°22'S 
56°36'WGr 

LV d 
arg 
12°29'8 
55°40'WGr. 

LE d 
arg 
12°28'8 
54°49'WGr. 

Solo 
Localização 

Vd L 
m arg 
12°21'5 
55°47'WGr 

LV d 
méd 
12°21'5 
55°47'WGr 

L 
a 
1 
5 

Vd 
rg 
2°29'S 
5°40'WGr 

LE d 
a rg 
12°28'5 
54°49'WGr 
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Perfil Prot 
No Lab 

7263 
7264 

22 7265 
7266 
7267 

7637 
7638 

23 7639 
7640 
7641 

5490 
24 5491 

5492 
5493 

8393 
8394 

26 8395 
8396 
8397 

Perfil Prot 
No lab 

7263 
7264 

22 7265 
7266 
7267 

7637 
7638 

23 7639 
7640 
7641 

5490 
5491 

24 5492 
5493 

8393 
8394 

26 8395 
8396 
8397 

Horizonte 

51mbolo Pro f Calhau 
em 20-2em 

A1 0-30 o 
A3 45 o 
81 ao o 
821 120 o 
822 160 o 

A1 0-10 o 
A3 45 o 
81 70 o 
821 110 o 
822 160 o 

A1 0-20 o 
A3 45 o 
81 95 o 
82 160+ o 

A1 0-15 o 
A3 25 o 
81 60 o 
821 110 o 
822 150 o 

Carbo~ 
c N 

natos 
% % 

% 

o 1,9 0,12 
o 1.4 0,10 
o 1,0 0,07 
o 0,8 0,06 
o 0,7 0,05 

o 0,8 0,06 
o 0,4 0,04 
o 0,3 0,03 
o 0,2 0,02 
o 0,2 0,02 

o 3,3 0,17 
o 2,0 0,12 
o 1,2 o;10 
o 0,8 0,50 

o 2,2 0,15 
o 1,6 0,09 
o 0,9 0,06 
o 0,5 0,05 
o 0,5 0,03 

Granulometria % 

Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Cascalho muito média 
2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

o 0,40 0,50 13,80 7,30 25,20 27,00 25,00 
o 0,20 0,40 10,40 6,70 18,80 27,00 22,40 
o 0,20 0,30 10,10 5,80 19,10 23,60 20,30 
o 0,10 0,20 8,10 4,90 15,90 28,10 19,90 
o 0,10 0,20 9,80 5,60 19,30 26,70 22,10 

o 0,20 1,10 38,1 24,80 53,70 54,10 51,90 
o o 0,20 35,5 17,10 62,00 52,70 49,70 
o o 0,60 33,4 21,90 50,30 53,20 49,90 
o o 0,30 34,1 17,10 56,90 50,30 46,40 
o o 0,80 33,3 21,70 45,90 48,90 45,50 

o 4,64 6,24 28,02 12,60 16,10 15,60 14,25 
o 2,31 3,57 18,82 9,74 13,04 15,60 13,63 
o 1,79 3,98 18,70 10,07 13,15 17,14 13,76 
o 1,66 2,25 15,71 7,98 17,15 28,64 19,17 

o 0,20 0,70 21,9 14,50 36,70 45,00 41.30 
o 0,20 0,50 20,6 10,00 44,40 44,00 40,90 
o o 0,60 18,7 12,40 33,30 41,40 38,90 
o o 0,40 17,8 8,80 38,80 41,10 36,60 
o o 0,60 15,8 10,30 30,50 41,20 37,40 

Complexo 

MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

C/N 
% 

NH 40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ae HCI 

3,28 16 0,30 0,28 0,05 0,04 0,03 0,03 
2,41 14 0,20 0,20 0,05 0,05 0,02 0,01 
1,72 14 0,18 0,17 0,03 0,03 0,01 0,01 
1,38 13 0,17 0,16 0,02 0,03 0,01 0,01 
1,21 14 0,20 0,18 0,02 0,02 0,01 0,01 

1,37 13 0,35 0,32 0,06 0,04 0,04 0,04 
0,68 10 0,18 0,12 0,05 0,03 0,02 0,01 
0,51 10 0,20 0,18 0,05 0,04 0,01 0,01 
0,34 10 0,35 0,30 0,06 0,04 0,01 0,01 
0,34 10 0,38 0,31 0,05 0,04 0,01 0,01 

5,69 19 0,15 0,28 0,05 0,21 0,09 0,08 
3,45 17 0,65 0,15 0,05 0,10 0,03 0,03 
2,07 12 0,22 0,12 0,03 0,08 0,01 0,02 
1,38 16 0,18 0,12 0,02 0,08 0,01 0,01 

3,79 15 0,43 0,30 0,23 0,18 0,11 0,11 
2,75 18 0,45 0,31 0,20 0,12 0,04 0,03 
1,55 15 0,50 0,32 0,21 0,15 0,02 0,01 
0,86 10 0,52 0,33 0,22 0,13 0,01 0,01 
0,86 17 0,55 0,35 0,25 0,13 0,01 0,01 



Lab.: SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH(1: 1l 

Areia 
Grau 

muito fina Silte Argila de 5ilte AI203 
Argila natural flocu- (0,05· Ki Kr ---

<0,002 % lação 0,0021 5i02 AI203 Fe203 Fe203 H20 KCI 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % ---

mm mm mm Argila 

5.40 8,20 6,20 53,00 9,30 82 0,15 17,18 23,10 2,08 1,26 1,20 17.43 4,6 4,1 
6,70 8,50 3,90 58,70 14.40 75 0,14 19,12 24,63 3,12 1,32 1,22 12,39 4,9 4,2 
5,00 7,90 4,60 61,70 10,70 83 0,13 20,68 28,71 2,39 1,22 1,16 18,86 5,2 4,3 
6,90 11,90 3,70 60,10 12,00 80 0,20 21,15 28,82 2.41 1,25 1,18 18,77 5,3 4.4 
6,70 13,00 8.40 55,10 9.40 83 0,24 21,28 28,94 4,58 1,25 1,14 9,92 5,5 4,5 

10,20 3,60 1.40 6.40 1.40 78 0,56 4,3 4,0 
5,90 4,20 1,20 10,60 2,00 81 0,39 4,5 4.4 

10,50 4,60 1,30 12,10 2,10 83 0,38 4,9 4,5 
6,20 5,10 1,20 14.40 2,70 81 0,36 5,1 4,6 

10.40 4,60 1,20 16,60 2,50 85 0,33 5,3 4,7 

2,69 18.40 17,00 39.40 1,36 97 0.47 4,8 4,0 
3,79 17.40 15.40 50,20 1.42 97 0,35 5,1 4,1 
3,47 15,20 11,80 52,30 1,23 98 0,29 5,0 4,2 
5,84 21,00 11,50 44,20 2,10 95 0.47 5.4 4.7 

11,10 7,70 4,00 29,10 4,80 83 0,26 9,87 10.45 8,01 1,61 1,08 2,05 4,0 4,1 
6.40 6,30 3,20 32,20 4,30 87 0,19 10,13 13,61 8,06 1,27 0,92 1,68 4,3 4,3 

11,30 5,00 2,50 37.40 5,90 84 0,_13 10,52 16,23 8,12 1,10 0,84 2,00 4,7 4.4 
I 6.40 7,30 2,80 38,30 8.40 78 0,19 12,26 16,80 6,84 1,24 0,98 2.45 5,1 4,5 
11,80 7.40 3,60 39.40 7.40 81 0,18 12,52 17,20 6,72 1,24 0;99 2,55 5.4 4,8 

sortivo mE/ 1 OOg v 

Na+ A1+3 T % 
51 52 Acidez trocável T Mat coloidal 100AI+ 3 100AI+3 

AI+ 3 +51 AI+ 3 +52 
NH4 0Ac HCI NH40Ac KCieHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,01 0.40 0,36 0,8 14,28 6,28 4,68 6,68 28 13 3 6 66 69 
0,01 0,01 0,28 0,27 0,5 10,18 5,36 0.46 5 64 18 10 3 5 64 65 
0,01 0,01 0,23 0,22 0,3 9,11 4,76 9,34 4,99 15 8 2 5 56 58 
0,01 0,01 0,21 0,21 0,2 8,61 4,37 8,82 4,58 15 8 2 5 48 48 
0,01 0,01 0,24 0,22 0,1 7,58 4,17 7,82 4.41 14 8 3 5 29 31 

' 

0,02 0,01 0.47 0.41 0,5 4,58 1,77 5,05 2,24 79 35 9 21 51 55 
0,03 0,01 0,28 0,17 0,2 2,55 1,10 2,83 1,38 27 13 10 20 41 74 
0,01 0,01 0,27 0,24 0,3 2,18 0,82 2.45 1,09 20 9 11 25 52 55 
0,03 0,01 0.45 0,36 0.4 1,53 0,59 1,98 1,04 14 7 23 43 47 52 
0,01 0,01 0.45 0,37 0,2 1,51 0,39 1,96 0,84 15 5 23 54 30 35 

0,04 0,03 0,33 0,60 3,0 19,10 12,28 19.43 12,61 49 32 2 3 75 63 
0,03 0,01 0,76 0,29 0,3 13,52 9,05 14,28 9,81 28 20 5 8 28 50 
0,02 0,01 0,28 0,23 0,3 11,10 7,03 11,38 7,31 22 14 3 4 52 57 
0,02 0,01 0,23 0,22 o 7,21 5,77 7.44 6,00 17 14 3 4 o o 

0,03 0,04 0,80 0,63 0,8 12,63 4,73 13.43 5,53 46 19 6 14 50 !56 
0,01 0,01 0,70 0.47 0,7 11,08 4,12 11,78 4,82 36 15 6 15 50 60 
0,01 0,01 0,74 0.49 

I 
0,5 9,10 1,69 9,84 2.43 25 6 8 30 40 50 

0,01 0,01 0,76 0.48 0,1 6,52 1,62 7,28 2,38 19 6 10 32 11 17 
0,01 0,01 0,82 0,50 0,1 6,10 0,82 6,92 1,63 18 4 12 50 10 17 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização N" Lab Símbolo Prol Calhau Cascalho muito média 
em 20-2cm 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

0,25-0,11 
2~1 mm mm 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

LV d 8326 A1 0-16 o 0,20 2,10 1,50 1,90 8,90 20,20 16,10 16,10 
marg 8327 A3 36 o 0,40 1,50 1,40 13,30 7,70 13,60 17,80 14,60 
12"30'S 27 8328 821 61 o 0,20 2,30 1,20 15,50 6,60 17,40 15,00 14,40 
55"20'WGr 8329 822 121 o 0,10 3,40 2,10 15,70 7,30 13,10 16,60 14,30 

8330 823 150 o 0,40 2,70 2,20 16,80 6,80 17,50 19,60 15,40 

LV d 7293 A1 0-15 o o 2,20 2,40 16,50 8,80 9,90 12,50 9,20 

marg. 7294 A3 40 o o 2,40 2,60 13,70 6,80 8,10 11,00 9,00 

12" 50'S 28 7295 81 60 o o 2,60 2,20 14,70 6,80 8,80 12,00 9,00 

55"12'WGr 7296 821 100 o o 2,80 2,70 15,50 7,90 9,10 13,00 10,00 
7297 822 160 o o 2,80 2,70 14,10 6,20 8,60 15,80 9,60 

AQd 7645 A1 0-20 o o o 5,90 34,80 22,80 48,70, 57,60 55,40 

13"08'S 764-6 AC 35 o o o 2,70 32,90 19,80 61,20 60,10 57,50 

59"02'WGr 29 7647 C1 75 o o 0,20 4,40 30,10 19,90 48,00 58,80 56,20 
7648 C2 120 o o 0,20 3,40 34;30 21,40 52,90 53,80 50,30 

7649 C3 165 o o o 4,30 29,00 19,50 46,40 58,50 55,20 

LV d 7622 A1 0-20 o o 0,20 0,60 42,30 26,40 47,40 38,40 36,50 
méd 7623 A3 45 o o o 1,20 35,80 26,80 38,20 42,40 39,80 
13"30'S 32 7624 81 70 o o o 1,00 34,60 21,60 41,60 38,00 34,90 
58"49'WGr 7625 821 110 o o o 1,60 33,30 25,10 32,50 38,40 35,00 

7626 822 160 o o 0,10 0,80 32,70 20,10 41,60 38,50 35,60 

Complexo 

Solo perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

N" natos C/N 
Localização lab % % % 

% 
NH 40Ac KCI NH 40Ac KCI NH40Ac HCI 

LV d 8326 o 4,2 0,29 7,20 14 0,55 0,42 0,10 0,08 0,09 0,07 
marg 8327 o 2,1 0,15 3,60 14 0,35 0,30 0,11 0,09 0,03 0,03 

12°30'5 27 8328 o 1,3 0,10 2,20 13 0,58 0,40 0,12 0,08 0,02 0,02 

55°20'WGr 8329 o 0,9 0,06 1,50 15 0,50 0,42 0,10 0,09 0,01 0,01 
8330 o 0,7 0,06 1,20 12 0,45 0,43 0,10 0,09 0,01 0,01 

LV d 7293 o 3,3 0,24 5,69 14 0,35 0,32 0,07 0,07 0,06 0,03 
marg 7294 o 2,2 0,17 3,79 13 0,35 0,32 0,06 0,05 0,02 0,02 
12"50'5 28 7295 o 1,2 0,10 2,07 12 0,28 0,26 0,06 0,05 0,01 0,01 
55" 12'WGr 7296 o 1,0 0,09 1,72 11 0,22 0,20 0,05 0,05 0,01 0,01 

7297 o 0,9 0,07 1,55 13 0,20 0,18 0,04 0,03 0,01 0,01 

7645 o 0,7 0,05 1,20 14 o, 18 0,12 0,05 0,04 0,03 0,03 
AQd 7646 o 0,4 0,03 0,68 13 0,20 o, 13 0,06 0,04 0,02 0,01 
13°08'5 29 7647 o 0,3 0,02 0,51 15 0,32 0,18 0,10 0,08 0,02 0,01 
59°02'WGr 7648 o 0,2 0,02 0,34 10 0,35 0,22 0,10 0,08 0,02 0,01 

7649 o 0,2 0,02 0,34 10 0,35 0,24 0,10 0,08 0,01 0,01 

LV d 7622 o 1,0 0,07 1,72 14 0,35 0,32 0,05 0,04 0,03 0,03 
méd 7623 o 0,7 0,05 1,21 14 0,37 0,30 0,04 0,04 0,02 0,03 
13°30'5 32 7624 o 0,5 0,03 0,86 17 0,32 0,31 0,05 0,05 0,02 0,02 
58°49'WGr. 7625 o 0,4 0,03 0,69 13 0,30 0,30 0,05 0,05 0,01 0,01 

7626 o 0,3 0,02 0,52 15 0,42 0,40 0,08 0,08 0,01 0,01 
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Lab : SUDESUL 

Alaque por H2S04% pHt1:11 

Grau 
Areia 

Silte Argila de Silte At 2o3 muito fina flocu- (0,05- Ki Kr Argila natural ---
<0,002 % lação 0,0021 Si0 2 At 2o3 Fe 2o3 Fe 2o3 H2o KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % ---
mm mm mm Argila 

2,40 9,30 9,30 55,60 8,90 84 0,17 16,44 30,95 5,64 0,90 0,81 8,61 4,1 4,0 
3,70 10,60 7,40 61,50 10,20 83 0,17 17,93 32,77 5,54 0,93 0,84 5,91 4,4 4,3 
2,40 5,70 5,10 64,40 8,50 87 0,09 17,41 32,48 6,13 0,91 0,81 8,31 4,6 4,5 
4,10 8,30 6,00 61,70 9,50 85 0,13 18,82 34,44 6,60 0,93 0,83 8,19 5,0 4,8 
3,00 11,40 7,20 56,40 0,30 99 0,20 17,60 34,74 7,16 0,86 0,76 7,61 5,0 5,1 

2,40 14,60 11,30 59,70 6,00 90 0,24 15,24 26,72 5,41 0,97 0,86 7,75 4,2 4,1 
2,80 10,10 8,10 67,20 8,30 88 O, 15 15,38 33,50 5,56 0,78 0,70 9,46 4,7 4,4 
2,70 10,10 7,10 66,80 13,20 80 O, 15 15,82 35,85 5,69 0,75 0,68 9,89 5,1 4,8 
3,30 8,60 5,90 65,80 14,70 78 0,13 14,93 33,96 5,53 0,75 0,68 9,64 5,3 5,0 
3,40 12,00 5,80 64,30 9,30 86 0,19 14,32 37,43 5,83 0,65 0,59 10,08 5,5 5,2 

12,80 4,00 1,80 5,80 1,00 83 0,68 4,5 4,1 
6,70 3,70 1,10 5,90 1,20 80 0,62 4,6 4,3 

13,80 3,70 1,10 10,00 2,10 79 0,37 4,8 4,5 
6,70 4,60 1,10 10,80 2,90 73 0,42 5,7 4,8 

14,00 4,30 1,00 11,50 2,60 77 0,37 5,7 4,1 

4,20 5,60 3,70 15,60 2,40 85 0,35 5,7 4,5 
9,40 5,80 3,20 18,60 2,50 87 0,31 5,7 4,6 
5,30 5,90 2,80 24,60 4,90 80 0,23 5,8 5,0 
9,10 5,80 2,40 25,90 5,30 80 0,22 5,7 5,2 
5,70 5,30 2,40 26,40 3,20 88 0,20 5,8 5,5 

sortivo mE/1 OOg v 

At+3 T % 
Na+ S1 S2 Acidez trocável T Mat coloidal 100At+ 3 100At+ 3 

At+3+S1 At+3+S2 

NH4 0Ac HCI NH40Ac KCieHCI KCI pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 pH8 pH7 

0,04 0,02 0,78 0,59 1,3 19,42 11,94 20,20 12,72 36 23 4 6 62 69 

0,03 0,02 0,52 0,44 0,6 14,18 9,85 14,70 10,37 24 17 4 5 53 58 

0,02 0,02 0,74 0,52 0,4 11,63 6,79 12,37 7,53 19 12 6 10 35 43 

0,01 0,01 0,62 0,53 0,1 9,17 5,00 9,79 5,62 16 9 6 11 13 16 

0,01 0,01 0,57 0,54 0,1 7,58 4,01 8,15 4,58 14 8 7 12 14 16 

0,01 0,01 0,49 0,43 0,7 17,84 11,15 18,33 11,64 31 19 3 4 58 62 
0,01 0,01 0,44 0,40 0,2 14,52 7,87 14,96 8,31 22 12 3 5 31 33 
0,01 0,01 0,36 0,33 0,1 9,63 5,22 9,99 5,58 15 8 4 6 21 23 
0,01 0,01 0,29 0,27 0,1 9,19 4,86 9,48 5,15 14 8 3 6 25 27 
0,01 0,01 0,26 0,23 o 8,54 4,26 8,80 4,52 14 7 3 6 o o 

0,01 0,27 0,27 0,20 0,6 4,52 1,73 4,79 2,00 82 34 6 14 69 75 

0,04 0,32 0,32 0,19 0,4 2,55 1,71 2,87 2,03 48 34 11 16 55 67 

0,01 0,45 0,45 0,28 0,3 1,56 0,63 2,01 1,08 20 10 22 42 40 51 

0,02 0,49 0,49 0,32 o 1,50 0,51 1,99 1,00 18 09 25 49 o o 
0,02 0,48 0,48 0,34 o 1,08 0,50 1,56 0,98 13 08 31 49 o o 

0,02 0,02 0,45 0,41 0,7 4,18 3,35 4,63 3,80 29 24 10 12 60 63 

0,01 0,01 0,44 0,38 0,4 3,12 2,49 3,56 2,93 19 15 12 15 47 51 

0,01 0,01 0,40 0,39 0,2 2,54 0,92 2,94 1,32 11 5 14 30 33 33 

0,02 0,02 0,38 0,38 o 2,50 0,92 2,88 1,30 11 5 13 29 o o 
0,01 0,01 0,52 0,50 o 2,04 1,48 2,56 2,00 9 7 20 26 o o 

PEDOLOGIA/327 



T A8ELA 3 I - Continuação 

Solo 
Localização 

V d méd 
13"31'5 
5 9"58'WGr 

LV d 
marg. 
13'32'5 
58'31 'WGr 

E d 
arg 
3'37'5 

m 
1 
5 9'08'WGr 

LV d 
marg 
13'45'5 
59'18'WGr 

Solo 
Localização 

LV d méd 
13'31'5 
59'58'WGr 

LV d 
marg 
13'32'5 
58'31'WGr 

LE d 
marg 
13'37'5 
59'08'WGr 

LV d 
marg 
13'45'5 
59'18'WGr 
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Perfil Prot 
N" Lab 

5323 
33 5324 

5325 
5326 

7627 
7628 

34 ?629 
7630 
7631 

7236 
7237 

35 7238 
7239 
7240 
7241 

5327 
5328 

40 5329 
5330 
5331 
5332 

Perfil Prot 
No' Lab 

5323 
33 5324 

5325 
5326 

7627 
7628 

34 7629 
7630 
7631 

7236 
7237 

35 7238 
7239 
7240 
7241 

5327 
5328 

40 5329 
5330 
5331 
5332 

Horizonte 

Slmbolo Prof Calhau Cascalho 
em 20-2em 2-0,2 em 

A1 0-20 o 4,50 
A3 40 o 1,50 
81 60 o 3,20 
82 90 o 3,90 

A1 0-10 o o 
A3 40 o o 
81 70 o o 
821 100 o o 
822 160 o o 

A1 0-15 o o 
A3 30 o o 
81 60 o o 
821 100 o o 
822 140 o o 
823 170 o o 

A1 0-20 o o 
A3 40 o o 
81 65 o o 
821 85 o o 
822 110 o o 
823 170 o o 

Carbo- c N MO 
natos 

% % % 
% 

o 1,0 0,05 1,72 
o 0,6 0,15 1,03 
o 0,4 0,20 0,69 
o 0,1 0,10 O, 17 

o 4,5 0,30 7,77 
o 2,4 O, 16 4,14 
o 1,3 0,09 2,24 
o 0,9 0,05 1,55 
o 0,9 0,04 1,55 

o 3,1 0,16 5,34 
o 2,1 0,11 3,62 
o 1,5 0,09 2,59 
o 0,9 0,06 1,55 
o 0,8 0,05 1,38 
o 0,7 0,04 1,21 

o 3,2 0,09 5,52 
o 1,6 0,04 2,76 
o 0,9 0,02 1,55 
o 1,0 0,03 1,72 
o 0,9 0,04 1,55 
o 0,6 0,03 1,03 

Granulometria % 

Areia grossa Areia fina 
Areia Areia 

muito média 

grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 
0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

2,66 6,39 26,06 13,13 28,13 58,03 51,87 
6,08 5,58 28,00 12,17 27,65 54,17 48,84 
5,69 1,93 24,40 14,69 17,33 54,25 46,25 
7,48 6,11 26,28 9,75 19,16 50,96 43,06 

0,40 2,30 13,80 9,00 11,40 17,90 12,90 
0,20 0,50 7,30 3,90 9,60 11,60 8,40 

o 0,60 4,70 3,00 5,90 10,40 7,00 
0,20 0,30 4,30 2,20 6,30 9,80 6,20 

o 0,40 4,10 2,80 5,20 10,40 6,60 

0,30 1,00 11,30 7,50 11,80 16,60 13,70 
0,10 0,70 7,60 5,10 7,80 12,00 8,70 
0,20 0,50 5,90 3,60 6,50 9,90 6,70 
0,10 0,50 5,20 3,50 6,10 12,50 8,10 

o 0,30 4,80 3,00 6,60 13,60 7,80 
o 0,40 5,20 3,60 7,40 21,40 13,00 

0,38 1,20 9,34 6,12 8,69 18,64 9,89 
0,15 0,36 5,16 3,65 4,69 14,07 5,83 
0,36 0,62 7,46 4,75 7,41 14,43 8,70 
0,15 0,88 7,35 4,64 8,29 16,88 8,80 
0,51 1,14 8,72 5,08 9,86 16,18 12,49 
0,41 0,67 8,27 5,15 10,45 13,41 12,88 

Complexo 

ca+ 2 Mg+2 K+ 
C/N 

NH40Ae KCI NH 40Ae KCI NH40Ae HCI 

20 0,30 0,10 0,20 0,03 0,04 0,04 
4 0,26 0,08 0,21 0,02 0,02 0,02 
2 0,20 0,12 0,20 0,04 0,02 0,01 
1 0,22 0,06 0,21 0,03 0,01 0,01 

15 0,55 0,50 0,05 0,04 0,16 0,13 
15 0,40 0,30 0,06 0,04 0,08 0,07 
14 0,52 0,50 0,05 0,03 0,02 0,02 
18 0,48 0,40 0,05 0,04 0,01 0,01 
23 0,50 0,41 0,04 0,05 0,01 0,01 

19 0,31 0,28 0,07 0,06 0,07 0,06 
19 0,27 0,26 0,09 0,08 0,05 0,04 
17 0,30 0,25 0,06 0,06 0,02 0,02 
15 0,32 0,28 0,07 0,05 0,01 0,01 
16 0,35 0,29 0,05 0,05 0,01 0,01 
18 0,38 0,31 0,08 0,05 0,01 0,01 

36 o, 18 0,07 0,10 0,04 0,08 0,07 
40 0,06 0,10 0,04 0,03 0,01 0,03 
45 0,06 0,12 0,06 0,02 0,01 0,01 
33 0,15 0,07 0,12 0,03 0,01 0,01 
23 0,15 0,10 0,10 0,04 0,01 0,01 
20 o 20 O,lt 0,12 0,03 0,01 0,01 



Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pHI1:11 

Grau 
Areia 

Silte Argila de Silte Al 2o3 muito fina flocu- Ki Kr Argila natural {0,05- ---
<0,002 % !ação 0,0021 SiOz A1 2o3 Fe 2o3 Fe2o3 HzO KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,00 mm % ---
mm mm mm Argila 

27,62 10,38 4,22 11,69 2,61 78 0,89 5,3 4,3 
25,36 9,00 3,67 14,16 4,31 70 0,64 5,4 4,3 
31,01 11,74 3,74 17,61 0,56 97 0,67 5,6 4,4 
26,84 11,49 3,59 19,17 2,55 87 0,60 5,7 4,3 

3,60 28,00 23,00 45,30 10,60 77 0,60 5,5 4,3 
1,50 17,30 14,10 67,00 17,50 74 0,25 5,4 4,5 
2,20 15,30 11,90 73,00 17,70 76 0,20 5,7 5,0 
1,50 11,20 7,60 78,30 0,90 99 0,14 5,8 5,4 
2,30 11,60 7,80 77,70 0,80 99 0,13 5,8 5,6 

4,40 23,30 20,40 51,70 7,60 85 0,45 14,92 31,85 9,72 0,80 0,67 5,14 5,1 4,2 
2,60 17,90 14,60 65,80 15,90 76 0,27 16,44 33,22 9,77 0,84 0,71 5,34 5,2 4,3 
1,80 14,40 11,20 73,00 14,20 81 0,20 15,76 36,03 8,48 0,74 0,65 6,67 5,3 4,5 
3,10 16,20 11,80 70,50 11,10 84 0,23 16,31 35,08 10,08 0,79 0,67 5,46 5,6 5,0 
2,70 16,60 10,80 70,80 0,10 99 0,23 18,31 36,44 10,07 0,85 0,72 5,68 5,8' 5,4 
6,80 23,20 14,80 58,60 0,30 99 0,40 16,95 36,56 10,03 0,79 0,67 5,72 6,0 5,7 

2,84 25,89 17,14 54,88 6,65 88 0,47 5,2 4,3 
2,14 24,09 15,85 64,92 0,25 99 0,37 5,7 4,7 
3,02 19,76 14,03 64,08 0,37 99 0,31 6,0 5,0 
2,19 22,50 14,42 61,35 2,73 96 0,37 5,5 5,3 
4,62 16,64 12,95 62,15 1,18 98 0,27 5,9 5,5 
4,47 16,38 15,85 62,47 6,39 90 0,26 5,9 5,5 

sortivo mE/1 OOg v 

Na+ Al+3 T % 
51 52 Acidez trocável T Mal, coloidal 100AI+3 100AI+ 3 

A1+3+51 Al+3+52 

NH 40Ac HCI NH 40Ac KCieHCI KCI pHS pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,02 0,55 O, 19 0,4 3,52 2,25 4,07 2,80 35 24 14 20 42 82 

0,01 0,01 0,50 0,13 0,4 3,12 2,21 3,62 2,71 26 19 14 18 44 75 
0,02 0,02 0,44 0,19 0,3 2,50 1,46 2,95 1,90 17 11 15 23 41 61 
0,01 0,01 0,45 0,11 0,3 2,51 1,35 2,95 1,80 16 9 15 25 40 73 

0,02 0,01 0,78 0,68 1,8 19,23 17,12 20,01 17,90 44 39 4 4 69 72 
0,04 0,03 0,58 0,44 0,9 12,58 8,32 13,16 8,90 19 13 4 7 60 67 
0,01 0,01 0,60 0,57 0,2 7,63 5,33 8,23 5,93 11 8 7 10 25 26 
0,01 0,01 0,55 0,46 o 6,18 2,87 6,73 3,42 8 4 8 16 o o 
0,03 0,01 0,58 0,48 o 5,10 3,73 5,68 4,31 7 5 10 13 o o 

0,01 0,01 0,46 0,41 0,8 19,86 12,38 20,32 12,,84 39 25 2 4 63 66 
0,01 0,01 0,42 0,39 0,6 16,53 8,51 16,95 8,93 26 14 2 5 58 61 
0,01 0,01 0,39 0,34 0,2 ,, ,48 6,19 11,87 6,58 16 9 o3 6 33 37 
0,01 0,01 0,41 0,35 o 9,83 4,97 10,24 5,38 15 8 4 8 o o 
0,01 0,01 0,42 0,36 o 8,64 4,04 9,06 4,46 13 6 5 9 o o 
0,01 0,01 0,48 0,38 o 8,58 4,37 9,06 4,85 15 8 5 10 o o 

' 

0,02 0,02 0,38 0,20 0,4 15,32 9,62 15,70 10,00 29 18 2 4 51 67 
0,02 0,02 0,13 0,18 0,1 10,12 7,18 10,25 7,31 16 11 1 2 43 36 
0,01 0,01 0,14 0,16 0,1 8,53 4,47 8,67 4,61 14 7 2 3 42 38 
0,03 0,01 0,31 0,12 0,1 8,16 4,41 8,47 4,72 14 8 4 7 24 45 
0,02 0,01 0,28 0,16 0,1 7,14 4,34 7,42 4,62 12 7 4 6 26 38 
0,02 0,01 0,35 0,16 0,1 7,15 3,75 7,50 4,10 12 7 5 9 22 38 
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TABELA 3 I- Continuação 

Ho'rizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

LocaJjzação No Lab Símbolo Pro f Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

AQd 5356 A1 0-20 o o o 0,05 16,50 11,29 62,50 78,70 76,31 

13°43'5 39 5357 AC 40 o o o 0,35 15,65 11,72 49,82 79,33 74,97 

59°20'WGr 5358 c 60 o o 1,95 16,18 80,91 61,87 7,56 12,59 7,25 

7668 A1 0-15 o 4,00 4,00 4,10 20,30 7,70 27,80 46,30 34,30 
PE Tb 7669 A3 30 o 6,10 2,60 5,40 19,70 9,10 20,50 47,50 35,60 
ab méd /arg 42 7670 81 60 o 5,80 1,60 2,70 12,50 5,10 20,90 39,20 27,90 
13°50'5 71171 8211 100 o 4,50 3,30 4,00 14,00 5,10 13,80 35,30 26,70 
59°55'WGr 7672 B22t 140 o 6,50 1,40 2,20 10,20 4,10 18,90 37,00 26,50 

7673 B23t 180 o 2,10 1,00 3,40 10,10 4,40 11,50 35,80 25,70 

LV d 7363 AP 0-10 o o 0,10 1,00 20,60 14,80 25,90 32,00 28,80 

arg 7364 A3 30 o o o 0,70 19,00 12,50 24,20 27,80 23,00 
13°36'5 48 7365 81 50 o o o 1,00 16,30 11,80 20,20 26,60 23,20 
57°26'WGr 7366 821 90 o o 0,10 0,80 16,10 10,60 20,90 25,30 21,20 

7367 822 150 o o o 0,80 14,40 10,30 18,20 25,30 21,90 

LV d 7253 A1 0-25 o o 0,20 3,60 48,60 38,00 32,20 35,70 33,50 
méd 7254 A3 40 o o 0,10 2,10 47,60 35,90 36,10 35,20 32,70 

13°41'5 49 7255 81 ' 70 o o 0,10 3,00 40,70 31,50 31,40 37,70 35,60 
58°26'WGr 7256 821 110 o o 0,10 2,20 46,10 35,00 35,90 35,20 32,50 

7257 822 160 o o 0,10 3,50 43,60 34,30 29,40 35,30 32,90 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

Localização No natos C/N 
lab % % % 

% 
NH40Ac KCI NH40Ae KCI NH 40Ae HCI 

AQd 5356 o 1,0 0,07 1,72 14 0,18 0,32 0,02 0,12 0,03 0,03 

13°43'5 39 5357 o 0,7 0,05 1,21 14 0,12 0,30 0,03 0,08 0,02 0,02 

59°20'WGr 5358 o 0,6 0,03 1,03 20 0,15 0,30 0,02 0,06 0,02 0,01 

PE Tb 7668 o 4,0 0,32 6,89 13 14,32 10,55 1,04 0,90 0,29 0,17 
ab méd /arg 7669 o 1,3 0,13 2,24 10 7,68 5,12 1,00 0,64 0,18 0,12 

13°50'8 42 7670 o 0,7 0,06 1,20 12 3,72 2,65 0,63 0,60 0,27 0,16 
59°55'WGr. 7671 o 0,5 0,05 0,86 10 2,95 2,30 0,73 0,70 0,24 0,16 

7672 o 0,3 0,04 0,51 8 2,67 2,00 0,68 0,60 0,19 0,11 
7673 o 0,2 0,02 0,34 10 3,62 2,10 0,53 0,48 0,22 0,13 

LV d arg 7363 o 1,6 0,12 2,76 13 0,25 0,21 0,05 0,05 0,05 0,06 
13°36'8 7364 o 1,2 0,10 2,07 12 0,30 0,26 0,02 . 0,02 0,02 0,03 
57°26'WGr. 48 7365 o 0,9 0,07 1,55 13 0,28 0,24 0,03 0,03 0,01 0,01 

7366 o 0,6 0,05 1,03 12 0,29 0,23 0,04 0,03 0,01 0,01 
7367 o 0,5 0,05 0,86 10 0,26 0,23 0,05 0,04 0,01 0,01 

LV d méd. 7253 o 0,8 0,06 1,38 13 0,30 0,24 0,05 0,04 0,02 0,02 
13°41'8 49 7254 o 0,4 0,03 0,69 13 0,18 0,14 0,04 0,03 0,01 0,01 
58°26'WGr 7255 o 0,3 0,02 0,52 15 0,30 0,26 0,05 0,03 0,01 0,01 

7256 o 0,3 0,02 0,52 15 0,26 0,23 0,06 0,05 0,01 0,01 
7257 o 0,3 0,03 o 52 10 0,24 0,21 0,06 0,05 0,01 0,01 
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Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH(1:11 
Grau 

Areia 
Silte Argila de Silte 

muito fina AI203 
~ Argila natural fio cu- 10,05- Ki Kr ---

<0,002 % I ação 0,002) Si02 AI203 Fe203 Fe203 H20 KCI 
O, 1-0,05 0,05-0,00 0,02-0,00 mm % ---

mm mm mm Argila 

18,97 3.75 1,36 3.44 1,00 71 1,09 5,5 4,0 
28.73 6,99 2,63 2,93 0,80 73 2,39 5,8 4,5 

0,60 8,26 2,92 3,58 0,83 77 2,31 5,9 4,6 

11,00 30,30 18,30 15,10 8,90 41 2,00 5,4 5,2 
17,70 25.40 13,50 19,30 7,70 60 1,31 6,0 5,5 
10,10 20,10 8,80 39,50 17,20 56 0,50 6.7 5,5 
14,50 16,50 7,90 42,80 3.40 02 0,38 6,5 5.7 
10,10 17,50 7,00 45,80 0,60 99 0,38 6.4 5,9 
15,50 17,80 7,70 46.40 0,60 99 0,38 6,5 6,1 

7,60 14,50 11,30 36,10 6,00 83 0.40 5,5 4.4 
4,60 13,30 8,50 44,70 7,00 84 0,30 5,5 4,6 
6,70 10,80 7.40 49,70 8,90 82 0,22 5.7 4.7 
4,90 10,50 6.40 52,20 5,30 90 0,20 5,9 5,2 
7,00 9,50 6,10 54,20 9,60 82 O, 18 6,0 5,5 

8,10 4,90 2,70 13,00 1,90 85 0,38 3,18 5,68 2.49 0,95 0,74 3,58 5,3 4,2 
6,10 4,30 1,80 15.40 2,50 84 0,28 4,12 8,16 2.49 0,86 0,72 5,15 5.4 4,3 

10,30 4,00 1,90 19,70 3.40 83 0,20 4.45 0,05 4,17 0,94 0.71 3,03 5,6 4,6 
5.40 4,60 1,90 16,80 3,00 82 0,27 4.42 8,51 5.42 0,88 0,63 2.47 5,5 4,3 
9,20 3,70 1,30 19,80 3,20 84 0,19 4,63 8,72 5,63 0,90 0,64 2.43 5,6 4,9 

sortivo mE/1 OOg v 
Na+ Al+3 T % 

S1 S2 Acidez trocável T Mal coloidal 1 DOAI+ 3 100AI + 3 

AI+ 3 +.S1 AI+3+S2 
NH4 0Ac HCI NH40Ac KCieHCI KCI pHB pH7 pH8 pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,05 0,01 0,28 0.48 0,2 6,18 2,84 6.46 3,12 o o 4 9 42 29 
0,05 0,01 0,22 0.41 0,2 4,10 2,08 4,32 2,30 o o 5 10 48 33 
0,05 0,01 0,24 0,38 0,2 3,58 1,51 3,82 1,75 o o 6 14 45 34 

0,08 0,06 15,73 11,68 o 8,24 1,00 23,97 16,73 159 111 66 94 o o 
0,05 0,03 8,91 5,91 o 5,18 0,23 14,09 9,14 73 47 63 97 o o 
0,04 0,02 4,66 3.43 o 4,58 3,34 9,Z4 8,00 23 20 50 58 o o 
0,04 0,02 3,96 3,18 o 4,52 3,25 8.48 7,21 20 17 47 55 o o 
0,04 0,02 3,53 2,73 o 3,53 1,54 7,11 5,12 16 11 50 70 o o 
0,03 0,02 4.40 2.73 o 3,52 0,60 7,92 5,00 17 11 56 88 o o 

0,02 0,02 0,37 0,34 0,6 10,53 6,36 10,90 I 6,73 30 19 3 6 61 64 
0,02 0,01 0,36 0,32 0,3 8,16 4.46 8,52 4,82 19 11 4 7 45 48 
0,01 0,01 0,33 0,29 o, 1 6,54 3,85 6,87 4,18 14 8 5 8 23 26 
0,02 0,01 0,36 0,28 0,1 5,18 2,76 5,54 3,12 11 6 7 12 21 26 
0,02 0,01 0,34 0,29 o 5,04 2,76 5,38 3,10 10 6 6 11 o o 

0,01 0,01 0,38 0,31 0,2 4,58 2,33 4,96 2.71 38 21 8 14 34 39 
0,01 0,01 0,24 0,19 0,1 5,25 2,04 5.49 2,28 36 15 4 11 29 34 
0,01 0,01 0,37 0,31 o 3,18 1,17 3,55 1,54 18 8 10 24 o o 
0,01 0,01 0,34 0,30 o 3,53 1.49 3,87 1,83 23 11 9 19 o o 
0,01 0,01 0,32 0,28 o 3,12 1,19 3.44 1,51 17 8 9 21 o o 

- -
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Solo Perfil Prot Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Localização No Lab Slmbolo Prol Calhau Cascalho muito média 
em 20-2cm 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

C d Tb méd 5182 A1 0-15 o o 6,50 5,70 26,90 11,20 19,60 36,50 27,00 
13°58'5 43 5183 (8) 40 o o 3,50 5,30 23,00 8,50 21,50 37,10 27.40 
59°50'WGr 5184 c 60 o o 4,10 7,20 25,30 11,50 16,60 37,10 28,10 

LE d 7368 A1 0-10 o o 0,30 1,00 16,20 10,90 16,60 18,50 15,10 

marg 7369 A3 20 o o 0,30 0,90 12,30 8,50 13,00 17.40 14,00 

13°48'5 51 7370 81 40 o o 0,10 0,60 11,20 7.40 12,50 15,60 10,80 

58°08'WGr 7371 821 100 o o 0,10 0.70 9,30 6,50 10,60 15,20 12,20 

7372 822 160 o o 0,10 0.70 9,00 6,30 9,60 14,90 11,30 

LV d 7258 A1 0-20 o o 0,20 0,90 16,70 11,80 14,20 16.40 13,60 

marg 7259 A3 35 o o 0,10 1,00 14,00 10,30 12,00 13,00 12,70 

13°34'5 52 7260 81 60 o o 0,60 0,20 11.40 7,90 10,60 12,00 10,20 

57°41'WGr 7261 821 110 o o 0,10 0,90 10,20 7.40 10,10 13.40 10,10 
7262 822 160 o o 0,10 0,80 11,50 7,70 10.40 13,20 9,00 

5411 A11 0-30 o o 1,65 5.48 43.42 29,37 25,71 26,55 23.42 
LVP d 5412 A12 65 o o 1,89 1,09 46,38 5,26 4,05 24,36 19.78 
arg 53 5413 A3 110 o o 3,91 4,03 37,68 22,17 21,31 16,91 15,92 
13°09'5 5414 81 160 o o 3,28 2,90 23,89 12,54 15,78 17,97 13,30 
55°58'WGr 5415 821 230 o o 1,29 3,39 20,23 11,81 15,56 20,11 16,09 

5416 822 280 o o 1,88 4,24 23,18 13,28 17,05 21,02 17,35 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO ca+ 2 Mg+2 K+ 

Localização No natos CIN 
Lab % % % 

% 
NH 40Ac KCI NH 40Ac KCI NH 40Ac HCI 

C d Tb méd 5182 o 2,3 0,17 3,96 14 2,0 2,52 1,8 1,02 0,3 0,28 
13°58'5 43 5183 o 1,7 0,11 2,93 15 0,9 1.71 0,2 1,00 0,2 0,16 
59°50'WGr 5184 o 0,8 0,03 1,38 27 0,7 0.46 0,3 0,38 0.4 0,13 

LE d 7368 o 3,1 0,20 5,34 16 0,20 0,18 0,06 0,05 0,12 O, 12 
marg 7369 o 1,1 0,11 1,90 10 0,24 0,18 0,05 0,04 0,06 0,06 
13°48'5 51 7370 o 0,9 0,08 1,55 11 0,35 0,21 0,06 0,04 0,04 0,04 
58°08'WGr, 7371 o 0,5 0,07 0,86 7 0,29 0,24 0,07 0,05 0,01 0,01 

7372 o 0,2 0,03 0,34 7 0,30 0,26 0,05 0,05 0,01 0,01 

L Vd 7258 o 3,1 0,20 5,34 16 0,20 0,16 0,05 0,04 0,07 0,07 
marg 7259 o 2,3 0,16 3,96 14 0,22 0,18 0,04 0,04 0,03 0,04 
13°34'5 52 7260 o 1,2 0,10 2,06 12 0,23 6,18 0,03 0,03 0,02 0,01 
57°41'WGr 7261 o 0,8 0,06 1,37 13 0,24 0,16 0,03 0,03 0,01 0,01 

7262 o 0,6 0,05 1,03 12 0,23 0,17 0,03 0,02 0,01 0,01 

LVP d 5411 o 4,2 0,13 7,24 32 0,15 0,12 0,03 0,08 0,04 0,04 
arg 5412 o 2,9 I 0,08 4,99 36 0,14 0,14 0,02 0,06 0,05 0,04 
13°09'5 53 5413 o 1,9 0,04 3,28 48 0,18 0,15 0,02 0,05 0,02 0,03 
55°5B'WGr 5414 o 1,6 0,03 2,76 40 0,18 0,18 0,02 0,08 0,01 0,02 

5415 o 1,2 I 0,03 2,07 40 0,23 0,20 0,03 0,07 0,02 0,02 
5416 o 0,7 0,02 1,21 35 0,18 0,14 0,02 0,10 0,02 0,02 

I 
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Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH(1:1) 
Grau 

Areia 
Silte Argila de Silte muito fina 

Argila natural flocu- (0,05- Ki Kr 
Al 2o 3 --<0,002 % I ação 0,002) Si0 2 Al2o 3 Fe2o 3 Fe 2o 3 H20 KCI 

O, 1-0,05 0,05-0,002 jo.o2-o.oo2 mm % ---
mm mm mm Argila 

10,90 25,30 15,80 20,80 2,90 86 1,22 5,3 4,5 
11,60 19,00 9,30 30,60 5,60 82 0,62 5,1 4,1 
14,00 26,70 17,70 19,90 8,10 59 1,34 5,2 4,1 

2,50 20,40 17,00 48,30 10,20 79 0,42 5,6 4,2 
3,69 16,70 13,30 57,00 9,10 84 0,29 5,4 4,4 
1,40 14,20 9,40 63,80 11,10 83 0,22 5,5 4,5 
3,60 10,50 7,50 68,00 13,90 80 o, 15 5,7 4,8 
3,60 9,60 6,00 70,10 13,10 81 0,14 5,9 5,2 

3,20 20,10 17,30 49,60 7,50 85 0,41 '17,58 26,57 5.41 1,12 1,00 7,71 5,1 4,1 
3,30 12,10 11,80 61,20 9,90 84 0,20 18,12 28,22 5,42 1,09 0,97 8,17 5,2 4,2 
2,30 9,10 7,30 69,30 16,80 76 0,13 19,02 30,21 5,53 1,07 0,96 8,58 5,5 4,6 
1,80 10,40 7,10 69,30 7,10 90 O, 15 20,64 30,44 6,24 1,15 1,02 7,66 5,7 5,2 
1,50 12,90 8,70 66,60 0,50 99 0,19 19,12 30,98 6,28 1,05 0,93 7,74 5,9 5,5 

4,63 16,68 13,55 16,48 0,10 99 1,01 4,3 0,81 16,78 12,20 17,06 1,46 91 
4,3 

0,98 4,4 4,4 2,18 16,82 15,83 29,58 1,02 97 0,57 4,7 4,5 2,69 20,10 15,43 42,71 0,77 98 0,47 5,4 4,3 4,27 15,87 11,85 47,81 0,67 99 0,33 5,3 5,6 4,08 12,68 9,01 46,79 0,18 99 0,27 5,2 6,0 

sortivo mE/1 OOg v 

Na+ Al+3 T % 
S1 S2 Acidez trocável T Mat. coloidal 100A1+3 100A1+3 

A1+3+S1 AI+ 3 +52 

NH40Ac HCI NH40Ac KCieHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,1 0,02 4,2 3,8 0,2 7,50 3,80 11,70 8,00 56 38 36 53 5 5 

0,1 0,01 1,4 2,9 0,5 11,00 5,60 12,40 7,00 41 23 11 20 26 15 

0,1 0,02 1,5 0,9 0,8 7,00 4,50 8,50 6,00 43 30 18 25 35 47 

0,03 0,02 0,41 0,37 0,7 17,64 11,16 18,05 11,57 37 24 2 4 63 65 

0,02 0,02 0,37 0,30 0,5 12,68 7,37 13,05 7,74 23 14 3 5 57 63 

0,03 0,03 0,48 0,32 0,3 10,24 5,70 10.72 6,18 17 10 4 8 38 48 

0,03 0,02 0,40 0,32 0,1 8,63 4,33 9,03 4,73 13 7 4 8 20 24 

0,03 0,02 0,39 0,34 o 6,54 3,33 6,93 3,72 10 5 6 10 o o 

0,01 0,01 0,33 0,28 0,8 17,51 10,05 17,84 10,38 36 21 2 3 70 74 

0,01 0,01 0,03 0,27 0,4 14,31 8,24 14,61 8,54 24 14 2 4 57 60 

0,01 0,01 0,29 0,23 0,3 9,09 4,70 9,38 4,99 14 7 3 6 50 57 

0,01 0,01 0,29 0,21 0,1 7,62 3,23 7,91 3,52 11 5 4 8 25 32 

0,01 0,01 0,28 0,21 0,1 6,16 3,13 6,44 3,41 10 5 4 8 26 32 

0,09 0,02 0,31 0,26 o 12,8 6,90 13,19 7,21 80 44 2 4 o o 
0,04 0,01 0,25 0,25 0,3 13,41 6,93 13,66 7,18 80 42 2 4 55 54 
0,03 0,01 0,25 0,24 0,1 10,32 4,33 10,57 4,58 36 15 2 6 29 29 
0,05 0,01 0,26 0,29 0,1 7,58 3,92 7,84 4,18 18 10 3 6 28 33 
0,03 0,01 0,31 0,30 o 6,18 3,37 6,49 3,68 14 8 5 8 o o 
0,05 0,01 0,27 0,27 o 5,15 3,45 5,42 3,72 12 8 5 7 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização No Lab Sim bolo Pro f Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0.2-0,05 
mm mm mm mm mm 

LE d 7268 A1 0-25 o o 0.40 1,10 19,30 11,50 40,20 63,20 55,50 
méd 7269 A3 40 o o 0,10 0,80 20,70 11,10 44,20 60,70 51.40 
13°16'S 55 7270 81 75 o o 0,10 0,70 20,30 13,00 39,50 60,20 51,60 
56°22'WGr 7271 821 110 o o 0,10 0,60 22,30 12,90 41,60 56,30 47,30 

7272 822 160 o o 0,30 1,00 21.40 14,00 36,80 57.40 49,20 

LV d 7247 A1 0-25 o o 0,30 1,60 28,80 20,70 31,10 37,00 34,00 
arg 7248 A3 40 o o 0,20 1.40 26,90 17,20 33,50 36,20 32,50 
13°16'S 56 7249 81 70 o o 0.40 1,80 28,10 19,20 32,90 37,30 35,10 
55°53'WGr 7250 821 100 o o 0.40 1,60 25,80 16,30 30,30 33,60 29.40 

7251 822 140 o o 0,60 2,30 25,00 16,80 27,10 32,30 30.40 
7252 823 160 o o 0,60 1,50 26,10 15,90 32,10 33,60 31,10 

PV d Tb 7332 A1 0-25 o o o 3,70 47.40 32,90 44.40 43,80 42,20 
aren /méd 7333 A3 35 o o 0,10 3,50 44.40 30,20 43,10 45,10 42,10 
13°23'S 58 7334 81 70 o o 0,20 2,80 45,50 30,00 44,20 41,60 39,10 
55°34'WGr 7335 8211 120 o o 0,10 3,10 38,80 27,10 39,80 46,00 42,10 

7336 8221 160 o o o 2,60 43,90 28,80 43,20 41.40 38.40 

LE a méd 7057 A1 0-20 o o 0,10 0,90 32,90 20,90 49,80 54,30 50,20 
13°24'S 59 7058 A3 40 o o 0,10 1.40 26,80 18,80 43,70 59,10 54,10 
56°50'WGr 7059 81 80 o o 0,10 1,10 30,10 19,50 46,70 55,60 49,20 

7060 821 120 o o 0,10 1,30 27,90 19,70 41,70 56,90 51,10 
7061 822 160 o o 0,10 1,20 31,70 21,10 44,70 52,30 46,60 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

No natos C/N 
Localização Lab % % % 

% 
NH4 0Ae KCI NH4 0Ae KCI NH4 0Ae .HCI 

LE d 7268 o 0,8 0,06 1,38 13 0,35 0,31 0,05 0,04 0,04 0,04 
méd 7269 o 0.4 0,03 0,69 13 0,32 0,30 0,08 0,06 0,02 0,02 
13° 16'S 55 7270 o 0,3 0,02 0,52 15 0,30 0,28 0,10 0,08 0,01 0,01 
56°22'WGr 7271 o 0,1 0,01 0,17 10 0,30 0,28 0,09 0,08 0,01 0,01 

7272 o 0,1 0,01 0,17 10 0,28 0,28 0,08 0,08 0,01 0,01 

LV d 7247 o 1.4 0,08 2.41 18 0,28 0,23 0,12 0,10 0,03 0,02 
arg 7248 o 1,0 0,06 1,72 17 O, 18 0,16 0,10 0,07 0,02 0,02 
13°16'S 56 7249 o 0,7 0,06 1,21 12 0,18 O, 15 0,08 0,06 0,01 0,01 
55°53'WGr 7250 o 0,7 0,05 1,21 14 0,19 0,15 0,07 0,06 0,01 0,01 

7251 o 0,6 0,04 1,03 15 0,20 0,14 0,08 0,06 0,01 0,01 
7252 o 0,4 0,03 0,69 13 0,23 0,18 0,07 0,06 0,01 0,01 

PV d Tb 7332 o 0,3 0,04 0,52 8 0,38 0,31 0,12 0,09 0,03 0,02 
aren /méd 7333 o 0,3 0,03 0,52 10 0.40 0,30 0,10 0,09 0,01 0,01 
13°23'S 58 7334 o 0,2 0,02 0,34 10 0.43 0,31 0,07 0,08 0,02 0,01 
55°34'WGr 7335 o 0,2 0,02 0,34 10 0.42 0,32 0,06 0,05 0,01 0,01 

7336 o 0,1 0,01 0,17 10 0.40 0,30 0,06 0,05 0,01 0,01 

LE a méd 7057 o 0,7 0,07 1,20 10 0,37 0,35 0,04 0,03 0,05 0,05 
13° 24'S 59 7058 o 0,4 0,04 0,68 10 0,20 0,18 0,05 0,05 0,02 0,02 
56°50'WGr 7059 o 0,2 0,02 0,34 10 0,18 0,18 0,03 0,03 0,01 0,01 

7060 o 0,2 0,02 0,34 10 0,20 0,20 0,02 0,02 0,01 0,01 
7061 o 0,2 0,02 0,34 10 o 30 0,28 0,02 0,02 0,01 0,01 
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Lab : 5UDE5UL 

Ataque por H25D4°/o pH11:11 

Grau 
Areia 5ilte Argila de 5ilte AI203 muito fina flocu- (0,05- Ki Kr Argila natural ---

<0,002 % I ação 0,0021 5i02 AI203 Fe203 Fe 2o3 HzO KCI 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm ( % ---

mm mm mm Argila 

21,60 16,70 9,00 8,50 2,90 66 1,96 6,02 5,35 2,10 1,91 1,53 4,00 5,3 4,2 
15,90 17,30 8,00 10,60 4,10 61 1,63 5,41 6,68 3,75 1,38 1,01 2,80 5,4 4,3 
18,60 16,30 7,70 11,80 4,90 58 1,38 5,73 6,17 3,78 1,58 1,14 2,56 5,5 4,4 
14,40 16,40 7,40 14,00 1,00 93 1,17 5,97 5,86 4,28 1,73 1,18 2,15 5,6 4,4 
18,50 15,60 7,40 13,80 0,10 99 1,13 6,39 6,10 4,31 1,78 1,23 2,22 5,7 4,5 

9,10 12,30 9,30 24,90 2,40 90 0,49 7,28 15,91 4,73 0,78 0,65 5,28 4,9 4,3 
7,10 10,70 7,00 29,90 2,50 92 0,36 7,32 16,52 5,72 0,75 0,62 4,53 5,3 4,7 
8,90 7,50 5,30 29,30 5,50 81 0,26 7,35 14,86 6,73 0,84 0,65 3,47 5,6 5,0 
6,60 9,50 5,30 35,30 5,00 86 0,27 8,1-2 17,59 6,98 0,78 0,63 3,96 5,7 5,3 
8,60 7,60 5,70 37,00 3,10 92 0,21 8,99 18,10 6,80 0,84 0,68 4,18 5,8 5,5 
7,10 7,70 5,20 35,10 2,00 94 0,22 8,41 18,26 6,10 0,78 0,65 4,70 6,0 5,7 

8,60 3,20 1,60 7,20 1,50 79 0,44 5,2 4,1 
9,60 3,60 0,60 9,90 1,90 81 0,36 5,2 4,2 
7,40 4,30 1,80 11,10 1,80 84 0,39 5,4 4,3 

10,80 5,20 1,30 13,90 1,30 91 0,37 5,6 4,8 
7,70 4,40 1,40 13,30 2,30 83 0,33 5,6 5,0 

10,90 7,40 3,30 10,00 1,70 83 0,74 3,02 3,69 1,17 1,39 1,16 4,94 3,9 3,9 
16,90 7,40 2,40 11,70 2,90 75 0,63 3,95 3,49 2,12 1,92 1,39 2,57 4,7 4,1 
11,90 9,40 3,00 11,30 4,10 64 0,83 3,48 4,48 2,02 1,32 1,03 3,46 5,1 4,1 
16,20 8,30 2,50 12,70 3,40 73 0,65 3,87 4,74 2,38 1,39 1,05 3,12 5,1 4,3 
11,20 8,50 2,80 13,20 3,30 75 0,64 3,87 4,75 3,52 1,39 0,94 2,10 5,0 4,2 

sortivo mE/1 OOg v 
Na+ 51 Al+3 T % 

52 Acidez trocâvel T Mat. coloidal 100AI+ 3 100AI+3 

A(+3+51 Al+3+52 
NH4 0Ac HCI NH40Ac KCie HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 0,45 0,40 o 4,08 1,73 4,53 2,18 53 26 10 21 o o 
0,01 0,01 0,43 0,39 o 2,53 1,32 2,96 1,75 28 17 15 25 o o 
0,01 0,01 0,42 0,38 o 2,55 1,11 2,97 1,53 25 13 14 27 o o 
0,01 0,01 0,41 0,38 o 1,54 0,60 1,95 1,01 14 7 21 41 o o 
0,01 0,01 0,38 0,38 o 1,53 0,62 1,91 1,00 14 7 20 38 o o 

0,01 0,01 0,44 0,36 0,3 11,31 4,69 11,75 5,13 47 21 4 9 40 45 
0,01 0,01 0,31 0,26 0,1 8,63 3,53 8,94 3,84 30 '13 3 8 24 28 
0,01 0,01 0,28 0,23 o 7,18 3,30 7,46 3,58 25 12 4 8 o o 
0,01 0,01 0,28 0,23 o 7,12 3,35 7,40 3,63 21 10 4 8 o o 
0,01 0,01 0,30 0,22 o 6,63 1,98 6,93 2,28 19 6 4 13 o o 
0,01 0,01 0,32 0,26 o 5,18 1,88 5,50 2,20 16 6 6 15 o o 

0,04 0,03 0,57 0,45 0,1 3,58 1,37 4,15 1,94 58 27 14 29 14 18 
0,02 0,02 0,53 0,42 o 3,18 1,29 3,71 1,82 37 18 14 29 o o 
0,02 0,01 0,54 0,41 o 3,12 1.08 3,66 1,62 33 15 15 33 o o 
0,01 0,01 0,50 0,39 o 2,54 0,93 3,04 1.43 22 10 16 35 o o 
0,01 0,01 0,40 0,37 o 1,03 0,84 1,51 1,32 11 10 32 36 o o 

0,05 0,04 0,51 0,47? 1,0 5,04 2,13 5,55 2,64 56 26 9 19 66 68 
0,02 0,01 0,29 0,26 0,7 5,31 2,92 5,60 3,21 48 27 5 9 70 73 
0,02 0,01 0,24 0,23 0,4 3,51 1,97 3,75 2,21 33 20 6 11 62 63 
0,02 0,01 0,25 0,24 0,4 2,10 1,55 2,35 1,80 19 14 11 14 61 63 
0,03 0,02 0,36 0,33 0,6 2,51 1,55 2,87 1,91 22 14 13 19 62 65 
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TABElA 3.1- Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Solo Perfil Prot 
Localização No lab Símbolo Pro f Calhau Cascalho muito média 

em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 
2-1 mn mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

mm mm mm mm mm 

lV d 7358 A1 0-15 o o 0,50 0,90 22,00 14,70 21,80 23,10 18,80 
marg 7359 A3 '25 o o 0,20 0,60 16,90 12,00 19,10 21,90 19,30 
13°35'S 60 7360 81 60 o o 0,10 0.40 41,10 9,10 16,90 19,90 15,40 
55°35'WGr 7361 821 100 o o 0,10 0,70 12,50 8,90 14,50 20,90 16,30 

7362 822 160 o o 0,10 0,50 14,10 9,20 17,30 20,30 16,90 

AQd 7337 A1 0-15 o o 0,20 4,30 36,30 24,40 38.70 58,50 56,30 
13°44'5 7338 AC 40 o o 0,10 2,20 30,80 20,80 43,50 63,60 60,60 
56°51'WGr 61 7339 C1 75 o o o 3,30 29,10 20,80 37,30 64,60 61,20 

7340 C2 115 o o 0,10 2,70 31,30 22,00 40,10 61,10 57,60 
7341 C3 160 o o o 4,20 31,60 21,80 36,20 60,90 58,00 

lV d 7302 A1 0-10 o o 0,50 1,60 18,00 12,30 15,00 17,60 15.40 
marg 7303 A3 35 o o 0,80 1,30 13,90 8,50 12,00 14,40 11.10 
13°12'5 62 7304 821 60 o o 0,60 1,10 9,20 5,70 9,70 13,60 11,10 
55°12'WGr 7305 822 100 o o 0,50 0,80 9,60 5,90 10,30 13,70 10,80 

7306 823 150 o o 0,50 0,70 9,30 6,10 10,30 19,70 14,00 

LV a 7342 A1 0-10 o o 0,10 1,00 31,70 22,80 42,60 55,30 50,60 
méd. 7343 A3 30 o o o 1,40 26,50 19,70 35,10 57,80 51.00 
13°30'5 63 7344 81 60 o o o 1,00 24,60 16,70 38,10 57,80 47,70 
55°19'WGr. 7345 821 10d o o o 1,40 21,60 15,50 32,80 59,40 51,00 

7346 822 160 o o 0,10 1,10 22,00 15,10 35,00 57,50 47,90 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO 
ca+2 Mg+2 K+ 

C/N 
Localização No lab natos % % % 

% 
NH4 0Ae KCI NH 40Ae KCI NH40Ae HCI 

LV d 7358 o 3,5 0,29 6,03 12 0,25 0,20 0,05 0,05 0,10 0,09 
marg 7359 o 1,8 0,14 3,10 13 0,24 0,18 0,06 0,06 0,05 0,06 
13°35'5 60 7360 o 1,0 0,08 1,72 13 0,23 0,16 0,06 0,05 0,01 0,02 
55'35'WGr 7361 o 0,8 0,05 1,38 16 0,25 0,18 0,05 0,04 0,01 0,01 

7362 o 0,5 0,04 0,86 13 0,30 0,20 0,03 0,03 0,01 0,01 

AOd 7337 o 0,7 0,05 1,21 14 0,30 0,24 0,06 0,05 0,02 0,02 
13°44'5 7338 o 0,4 0,03 0,69 13 0,26 0,22 0,05 0,04 0,01 0,01 
56'51'WGr 61 7339 o 0,3 0,02 0,52 15 0,25 0,20 0,05 0,04 0,01 0,01 

7340 o 0,1 0,01 0,17 10 0,28 0,21 0,04 0,03 0,01 0,01 
7341 o 0,1 0,01 0,17 10 0,23 0,20 0,04 0,03 0,01 0,01 

LV d 7302 o 3,3 0,23 5,69 14 0,28 0,23 0,12 0,06 0,09 0,06 
marg. 7303 o 1,8 0,14 3,10 13 0,24 0,19 0,06 0,05 0,04 0,05 
13'12'5 62, 7304 o 1,2 0,10 2,07 12 0,25 0,19 0,05 0,03 0,02 0,02 
55'12'WGr 7305 o 0,9 0,07 1,55 13 0,26 0,24 0,04 0,03 0,02 0,02 

7306 o 0,8 0,05 1,38 16 0,30 0,28 0,04 0,03 0,01 0,01 

LV a 7342 o 0,7 0,07 1,21 10 0,40 0,24 0,08 0,07 0,11 0,06 
méd 7343 o 0,6 0,04 1,03 15 0,25 0,20 0,06 0,06 0,04 0,03 
13°30'5 63 7344 o 0,3 0,03 0,52 10 0,26 0,21 0,06 0,05 0,03 0,02 
55°19'WGr. 7345 o 0,2 0,02 0,34 10 0,15 0,14 0,05 0,04 0,03 0,02 

7346 o 0,1 0,02 0.17 5 0,12 0,12 0,05 0,04 0,02 0,01 
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Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH11:11 

Grau 
Areia 

S1lte Argila de Silte muito fina 
natural flocu- (0,05- Ki Kr 

AI203 
Argila ---

<0,002 % I ação 0,0021 Si02 AI203 Fe203 Fe203 H20 KCI 
0,1-0,05 0,05-0,002 p,02-0,002 mm % ---

mm mm mm Argila 

2,90 13,30 9,00 45,90 3,30 93 0,23 4,4 4,3 
4,30 9,30 6,70 54,50 3,50 94 0,17 4,5 4,3 
3,00 10,20 5,70 60,30 7,60 87 0,17 5,2 4,7 
4,60 11,00 6,40 60,20 5,10 92 0,18 5,6 5,1 
3,90 8,80 5,40 60,20 0,20 99 0,14 5,7 5,5 

25,00 2,70 0,50 4,70 0,90 81 0,57 3,9 3,6 
24,80 3,70 0,70 4,90 1,00 ao 0,75 4,8 4,2 
28,90 3,90 0,50 5,80 1,40 76 0,67 5,3 4,3 
24,00 4,30 0,80 6,80 2,10 69 0,63 5,4 4,4 
27,40 3,40 0,50 7,00 2,10 70 0,48 5,3 4,4 

4,00 18,20 16,00 48,40 8,20 83 0,38 5,2 4,2 
2,40 15,60 12,30 59,40 7,10 88 0,26 5,4 4,6 
3,20 13,10 10,60 66,60 7,30 89 0,20 5,6 4,9 
2,90 9,90 X 66,80 6,00 91 0,15 5,7 5,3 
5,70 17,10 11,40 59,60 6,20 90 0,29 5,9 5,8 

15,80 8,70 4,00 9,00 1,40 84 0,97 5,1 4,0 
21,30 11,10 4,30 11,40 1,90 83 0,97 5,0 4,0 
16,50 14,00 3,90 13,70 3,30 76 1,02 5,1 4,0 
23,40 12,20 3,80 15,20 2,90 81 0,80 5,2 4,1 
18,60 13,70 4,10 16,40 2,00 88 0,84 5,3 4,2 

sortivo mE/1 OOg v 

Na+ 51 52 A1+3 Acidez trocável T 
T o/o 

Mal. coloidal 100AI+3 100A1+3 

AI+3+S1 AI+3+S2 

NH4 0Ac HCI NH40Ac KCieHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,02 0,43 0,36 0,3 17,63 12,18 18,06 12,61 39 27 2 3 41 45 
0,02 0,02 0,37 0,32 0,5 12,58 7,11 12,95 7,48 24 14 3 5 57 61 
0,01 0,01 0,31 0,24 0,3 8,63 4,32 8,94 4,63 15 8 3 7 49 56 
0,02 0,02 0,33 0,25 o 7,18 3,41 7,51 3,74 12 6 4 9 o o 
0,02 0,01 0,36 0,25 o 6,12 2,96 6,48 3,32 11 6 6 11 o o 

0,02 0,01 0,40 0,32 0,3 5,58 2,32 5,98 2,72 127 58 7 15 42 48 
0,02 0,01 0,34 0,28 0,1 2,73 1,69 3,07 2,03 63 41 11 17 22 26 
0,02 0,01 0,33 0,26 o 2,18 1,18 2,51 1,51 43 26 13 22 o o 
0,01 0,01 0,34 0,26 o 1,54 0,97 1,88 1,31 28 19 18 26 o o 
0,01 0,01 0,29 0,25 o 2,12 0,95 2,41 1,24 34 18 12 23 o o 

0,03 0,03 0,52 0,38 0,5 18,54 12,12 19,06 12,64 39 26 3 4 49 57 
0,02 0,02 0,36 0,31 0,1 11,68 7,81 12,04 8,17 20 14 3 4 21 24 
0,01 0,01 0,33 0,25 o 10,72 5,91 11,05 6,24 17 9 3 5 o o 
0,02 0,01 0,34 0,30 o 8,58 4,80 8,92 5,14 13 8 4 7 o o 
0,01 0,01 0,36 0,33 o 7,14 3,58 7,50 3,94 13 7 5 9 o o 

0,02 0,01 0,61 0,38 0,4 5,61 2,57 6,22 3,18 69 35 10 19 39 51 
0,02 0,01 0,37 0,30 1.0 5,67 2,84 5,94 3,21 52 28 6 12 73 77 
0,02 0,01 0,37 0,29 0,6 4,58 2,27 4,95 2,64 36 19 7 14 61 67 
0,02 0,01 0,25 0,21 0,6 3,52 2,06 3,77 2,31 25 15 7 11 70 74 
0,02 0,01 0,21 0,18 0,9 3,18 1,97 3,39 2,18 21 13 6 10 81 83 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte " Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização No Lab Slmbolo Prol Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

LV d 7288 A1 0-10 o o 0,10 1,20 23,90 17,30 25,80 31,40 27,80 

arg 7289 A3 20 o o 0,10 0,70 25,30 17,10 29,10 29,40 25,70 

1 3°45'S 64 7290 81 60 o o 0,20 1,10 22,10 15,80 24,80 29,90 27,00 

54°51 'WGr 7291 821 100 o o o 0,80 20,50 13,50 23,90 26,60 23,50 
7292 B22 160 o o o 1,10 19,60 14,20 22,60 28,90 26,20 

7298 A1 0-8 o o 0,20 0,50 10,20 5,00 66,30 82,60 80,50 
AQd 66 7299 AC 25 o o 0,10 0,10 11,20 4,40 72,10 80,90 77,70 
13°58'S 7300 C1 70 o o o 0,20 8,30 4,00 61,90 82,70 79,30 
54°38'WGr 7301 C2 150 o o o o 7,90 3,90 61,70 81,50 77,70 

PVL d 5522 A1 0-10 o o 1,20 4,90 28,90 18,00 29,00 41,10 35,90 
arg 5523 A3 30 o o 0,70 2,70 23,40 16,50 26,80 37,40 32,20 
14°03'S 68 5524 81 50 o o 1,00 3,50 19,70 11,70 21,70 36,20 30,40 
59°53'WGr 5525 B21t 90 o o 0,70 2,40 17,10 10,20 23,00 32,20 28,90 

5526 B22t 140 o o 0,80 2,40 15,00 9,}0 20,10 37,20 20,90 

BV arg 5533 A1 0-25 o o 6,00 6,20 18,70 5,10 9,00 34,50 21,20 
14°20'S 5534 A3 45 o o 2,10 3,50 10,70 3,90 9,80 40,30 19,70 
59°36'WGr 70 5535 B21t 62 o o 4,20 3,60 12,30 3,60 7,00 21,60 15,20 

5536 B22t 100 o o 1,00 1,70 9,20 4,70 12,00 35,30 23,30 
5537 B3t 125 o o 0,20 1,80 6,40 3,20 8,10 39,90 21,80 
5538 c 170 o o 0,20 1,80 7,50 3,80 12,70 48,30 26,50 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

Localização No natos C/N 
lab % % % 

% 
NH40Ae KCI NH 40Ac KCI NH40Ac HCI 

LV d arg 7288 o 2,8 0,18 4,83 16 0,30 0,28 0,06 0,05 0,08 0,07 
13°45'S 7289 o 1,8 0,14 3,10 13 0,33 0,31 0,05 0,05 0,04 0,04 
54°51 'WGr 64 7290 o 1.1 0,09 1,90 12 0,32 0,30 0,05 0,06 0,02 0,03 

7291 o 0,7 0,05 1,21 14 0,30 0,28 0,06 0,06 0,01 0,01 
7292 o 0,6 0,04 1,03 15 0,32 0,28 0,06 0,06 0,01 0,01 

AOd 7298 o 0,8 0,06 1,38 13 0,32 0,30 0,06 0,05 0,11 0,08 
13°58'S 66 7299 o 0,4 0,03 0,69 13 0,30 0,28 0,05 0,05 0,08 0,05 
54°38'WGr 7300 o 0,3 0,02 0,52 15 0,28 0,26 0,04 0,03 0,03 0,02 

7301 o 0,2 0,02 0,34 10 0,24 0,24 0,06 0,04 0,01 0,01 

PVL d arg 5522 o 1,1 0,12 1,90 9 1,20 0,86 0,30 0,12 0,14 0,10 
14°03'5 5523 o 1,0 0,09 1.72 11 0,55 0,20 0,10 0,05 0,11 0,10 
59°53'WGr 68 5524 o 0,8 0,05 1,38 16 0,25 0,18 0,05 0,10 0,08 0,10 

5525 o 0,4 0,03 0,69 13 0,40 0,30 0,10 0,12 0,10 0,12 
5526 o 0,2 0,02 0,34 10 0,50 0,24 0,10 0,06 0,10 0,10 

BV arg 5533 o 4,0 0,27 6,90 15 34,55 20,40 6,45 5,28 0,37 0,18 
14"20'5 5534 o 1,2 0,10 2,07 12 18,05 14,20 6,55 4,24 0,32 0,18 
59"36'WGr 70 5535 o 0,7 0,06 1,21 12 16,55 13,52 6,65 4,92 0,41 0,20 

5536 o 0,3 0,02 0,52 15 16,25 14,60 11,50 7,88 0,14 0,20 
5537 o 0,2 0,02 0,34 10 17,35 12,80 12,05 9,60 0,12 0,18 
5538 o 0,2 0,02 0,34 10 16,05 13,60 12,75 9,80 0,11 0,10 
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Lab : SUDESUL 

A.taque por H2S04% pH!1:11 
Grau 

Areia 
Stlte Argila de Silte AI203 muito fina 

Argila natural flocu- (0,05- Ki Kr ---
<0,002 % I ação 0,002) Si02 AI203 Fe203 Fe 203 H20 KCI 

O, 1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % ---
mm mm mm Argila 

7,30 14,00 10,40 34,30 4,00 88 0,41 9,12 18,99 5,31 0,82 0,69 5,61 5,1 4,0 
4,00 11,30 7,60 37,70 7,10 81 0,30 10,24 18.48 0,72 0,94 0,92 40,30 5,3 4,2 
7,20 8,70 5,80 42,20 5,30 87 0,21 11,54 19,07 1,35 1,03 0,98 22,18 5.4 4.4 
5,80 8,40 5,30 47,60 7,60 84 O, 18 11,98 23,86 2,29 0,85 0,80 16,36 5,6 5,0 
7,90 7,70 5,00 46,50 4,80 90 0,17 11.41 26,62 2,29 0,73 0,69 18,25 5,6 5.4 

18,70 3.70 1,60 5,60 1,00 82 0,66 4,8 3,8 
12,20 4,90 1,70 6,20 2,00 68 0,79 4,9 4,1 
21,50 4.70 1,30 7.70 1,80 77 0,61 5,2 4,3 
20,00 5,20 1,40 9,20 2,00 78 0,57 5,5 4,3 

11,70 8,90 3,70 26,30 1,50 94 0,34 4,5 4,0 
8,90 13,50 8,30 30,90 1,90 94 0,44 4,7 4,1 

12,20 16,20 10,40 33,70 1,50 96 0,48 5,1 4,2 
9,70 9,50 6,20 44,50 0,20 99 0,21 5,6 5,3 
3,50 24.40 8,10 39,70 0,20 99 0,61 5,8 5,7 

13,60 44,30 31,00 15,80 7,60 52 2,8 6,9 6,0 
11,10 39,40 18,80 30,20 21,00 30 1,3 6,9 5.4 

9,10 26,40 20,00 46,10 16.40 64 0,57 6,6 5,1 
13,10 31,20 19,20 36,30 14,50 60 0,86 6,7 4,7 
15,50 39,00 20,90 32,80 4,80 85 1,20 6,8 4,6 
15,50 44.40 22,60 21,60 5,50 74 2,05 5,6 4,8 

sorti v o mE/1 OOg v 

Al+3 T % 
Na+ S1 S2 Acidez trocável T Mat. coloidal 100AI+ 3 100AI+3 

A1+3+S1 AI+ 3+S2 
NH4 0Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 0.45 0,41 1,0 17,92 12,97 18,37 13.42 54 39 2 3 69 71 
0,01 0,01 0.43 0.41 0.4 11,28 7,51 11,71 7,94 31 21 4 5 48 49 
0,01 0,01 0,40 0,40 0,1 8,13 5,72 8,53 6,12 20 15 5 7 20 20 
0,01 0,01 0,38 0,36 o 6,58 4,16 6,96 4,54 15 10 5 8 o o 
0,01 0,01 0,40 0,36 o 6,18 3,31 6,58 3,71 14 8 6 11 o o 

0,01 0,01 0,50 0,44 0,2 6,53 3,62 7,03 4,12 126 74 7 12 28 31 
0,01 0,01 0.44 0,39 0,1 4,18 1,66 4,62 2,10 75 34 10 21 18 20 
0,01 0,01 0,36 0,32 0,1 2,51 1.42 2,87 1,78 37 23 13 20 21 24 
0,01 0,01 0,32 0,30 o 2,53 1,36 2,85 1,68 31 18 11 19 o o 

0,03 0,02 1,67 1,10 0,2 7,01 4,43 8,68 6,10 33 23 19 27 11 15 
0,03 0,01 0,49 0,36 0,6 7,03 5,51 7,52 6,00 24 19 7 8 55 63 
0,04 0,02 0.42 0,40 o 6,10 4,99 6,52 5.41 19 16 6 8 o o 
0,08 0,03 0,68 0,57 o 3,31 2,34 3,99 3,02 9 7 17 23 o o 
0,04 0,02 0,74 0.42 o 3,51 1,36 4,25 2,10 11 5 17 35 o o 

O, 17 0,06 41,54 25,92 o 5,52 0,46 47,06 42,00 300 265 88 99 o o 
0,10 0,04 25,02 18,66 o 6,01 0,98 31,03 26,00 103 86 81 96 o o 
0,09 0,03 23,60 18,67 o 6,01 0,40 29,61 24,00 64 52 80 98 o o 
0,10 0,04 27,99 22,27 o 6,10 0,01 34,09 28,00 94 77 82 100 o o 
0,11 0,12 30,23 22,50 o 4,50 0,09 36,73 30,32 112 92 87 100 o o 
0,13 0,06 29,04 23,56 o 4,10 0,08 33,14 29,12 153 134 88 100 o o 
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TABELA 3.1- Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização No Lab Sim bolo Pro f Calhau Cascalho muito média 
em 20-2cm 2·0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5·0,25 

0,25·0.1 0,2·0,02 0,2·0,05 2-1 mm mm mm mm 
mm mm mm 

LV d 7198 A1 0·10 o o 0,50 3,20 37,20 27,30 32,20 45,00 41,50 
méd 7199 A3 35 o o 0,60 1,60 34,00 23,70 36,10 44,50 39,80 
14°22'S 71 7200 81 65 o o 0,50 2,00 31,80 23,50 30,90 44,30 41,50 
59°54'WGr 7201 821 120 o o 0,10 1,20 25,70 19,30 29,20 48,00 43,60 

7202 822 160 o o 0,40 1,50 29,20 20,60 32,60 44,10 39,90 

se d C/ 8 cêmb. 5539 Ap 0·20 o o 1,00 2,60 13,10 6,80 26,40 46,90 41,40 
Tb méd 75 5540 A3cn 50 o 61,60 3,60 2,50 14,00 4,80 22,20 40,50 33,40 
14°40'S 5541 IB)21cn 70 o 86,80 7,90 6,00 22,90 6,80 13,90 39,30 23,20 
59°26'WGr 5542 18)22cn 100 o 87,30 13,50 6,20 27,80 6,10 14,10 35,00 26,60 

PV d Tb 7327 A1 0·15 o o 4,50 15,20 42,20 19,10 19,40 36,20 28,70 
méd 7328 A3 25 o o 3,40 11,30 40,50 20,60 26,60 40,10 31,70 
14°44'S 79 7329 81 60 o o 2,90 10,40 31,60 15,00 21.00 43,70 34,10 
59°43'WGr 7330 821t 110 o o 2,60 8,50 29,30 14,40 21,00 43,40 30,10 

7331 8221 170 o o 3,70 10,30 31,10 14,10 18,70 42,00 30,60 

7347 A1 0-7 o o o 0,20 24,20 16,50 45,80 68,00 63,60 
AO a 90 7348 AC 15 o o o 0,20 25,10 16,30 47,30 67,00 63,00 
14°19'S 7349 C1 60 o o o 0,10 28,70 16,10 52,20 62,60 57,60 
57°17'WGr 7360 C2 100 o o o 0,20 21,30 14,40 42,70 66,90 62,00 

7351 C3 160 o o o 0,30 22,10 14,90 42,30 68,20 61,10 

Complexo 

Solo Perfil Prot Garbo- c N MO ca+ 2 Mg+2 K+ 
C/N 

Localização N o Lab natos % % % 
% 

NH4 0Ac i< CI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

7198 o 1,0 0,08 1,72 13 0,95 0,80 0,55 0,50 0,07 0,08 
LV d 7199 o 0,8 0,06 1,38 13 0,32 0,30 0,13 o, 12 0,03 0,03 
méd 

71 7200 o 0,4 0,03 0,69 13 0,35 0,28 0,13 0,11 0,01 0,01 
14°22'S 

7201 o 0,3 0,03 0,52 10 0,45 0,26 0,10 0,10 0,02 0,01 
59°54'WGr 

7202 o 0,3 0,03 0,52 10 0,45 0,24 0,11 0,09 0,02 0,01 

SC d c/8 camb 5539 o 1,6 0,10 2,76 16 3,40 2,00 1,35 0,51 0,21 0,18 
Tb méd. 75 5540 o 1,1 0,06 1,90 18 2,10 0,80 0,40 0,40 0,11 0,08 
14°40'S 5541 o 0,7 0,05 1,21 14 1,30 0,80 0,20 O, 12 0,03 0,04 
59°26'WGr 5542 o 0,3 0,03 0,52 10 1,18 0,54 0,18 0,10 0,01 0,04 

PV d Tb 7327 o 1,5 0,12 2,59 13 0,20 0,18 0,05 0,05 0,15 0,10 
méd. 7328 o 1,2 0,09 2,07 13 0,30 0,23 0,05 0,04 0,08 0,05 
14°44'5 79 7329 o 0,5 0,04 0,86 13 0,32 0,25 0,08 0,06 0,04 0,04 
59°43'WGr 7330 o 0,2 0,02 0,34 10 0,33 0,26 0,07 0,05 0,06 0,05 

7331 o 0,1 0,01 0,17 10 0,35 0,25 0,10 0,08 0,06 0,03 

AO a 7347 o 0,5 0,06 0,86 8 0,12 0,10 0,08 0,07 0,04 0,03 
14°19'S 7348 o 0,3 0,04 0,51 8 0,13 0,11 0,07 0,06 0,01 0,01 
57°17'WGr 90 7349 o 0,2 0,03 0,34 7 0,15 0,11 0,06 0,06 0,02 0,02 

7350 o 0,1 0,02 0,17 5 0,20 0,12 0,08 0,06 0,02 0,02 
7351 o 0,1 0,02 0,17 5 0,22 0,13 0,10 0,08 0,03 0,02 
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Lab.: SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH11:1l 

Grau 
Areia 

Silte Argila de Silte AI203 muito fina flocu- (0,05- Ki Kr Argila natural ---
<0,002 % I ação 0,002) Si02 AI203 Fe203 Fe203 H20 KCI 

0,1-0,05 0,05-0,00 0,02-0,00 mm % ---
mm mm mm Argila 

15,50 7.40 3,90 13,90 0,20 99 0,53 4,2 3,7 
11,80 7,70 3,00 18,50 3.40 82 0.42 4,5 3,8 
16.40 4,90 2,10 21,80 2,70 88 0,22 4,8 3,8 
19,10 6,30 1,90 24.40 2,30 91 0,26 5,1 4,1 
14,00 6,10 1,90 24,80 2,50 90 0,25 5,4 4,5 

17,70 12,00 6,50 33,50 2,10 94 0,36 5,5 4,7 

14,30 19,60 12,50 33,00 2,50 92 0,59 5.4 4,3 

11,50 29,80 13,70 24,10 1,90 92 1,24 5,6 4,8 
14,50 24,40 16,00 21,20 1,70 92 1,15 5,5 5,3 

12,70 17.40 9,90 11,70 2,30 80 1.49 4,9 4,3 
10,30 17,00 8,60 10,80 2,30 79 1,57 4,9 3,9 
16.40 18,50 8,90 15,80 3,80 76 1,17 5,2 4,2 
12,90 21,50 8,20 19,10 3,40 82 I, 13 5.4 4,5 
14,90 19,70 8,30 18,60 2,60 86 1,06 5,6 4,6 

-
25,30 6,90 2,50 5,30 1,30 75 1,30 4,3 4,1 
24,30 6,30 2,30 5,60 1,60 71 1,12 4,9 4,2 
17,90 6,80 1,80 6,90 2,50 64 0,98 5,3 4,2 
26,00 6,50 1,60 10,20 2,90 71 0,63 5,3 4,2 
25,70 8,80 1,70 8,00 1,30 84 1,10 5,5 4.4 

sortivo mE/1 OOg v 
Na+ 51 Al+3 T % 

52 Acidez trocável T Mat coloidal - 100AI+3 100AI+3 

AI+3+S1 AI+ 3+52 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pHB pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 0,01 1,58 1,39 0,3 6,18 3,52 7,76 5,10 56 37 20 31 16 18 

0,01 0,01 0.49 0,46 0,4 3,52 2,69 4,01 3,18 22 17 12 15 44 47 

0,01 0,01 0,50 0,41 0.4 4,10 2,71 4,60 3,21 21 15 11 16 44 49 

0,02 0,01 0,59 0,38 0,2 5,10 2,93 5,69 3,52 23 14 10 17 25 34 

0,01 0,01 0,59 0,35 0,1 5,13 2,59 5,72 3,18 23 13 10 19 14 22 

0,08 0,01 5,04 2,70 o 6,01 2,01 11,05 7,05 33 21 46 71 o o 
0,02 0,01 2,63 1,29 o 6,52 2,49 9,15 5,12 28 16 29 51 o o 
0,02 0,01 1,55 0,95 o 6,54 2,96 8,09 4,51 34 19 19 34 o o 
0,01 0,01 1,38 0,69 o 6,12 3,24 7,50 4,62 35 22 18 30 o o 

0,02 0,02 0,42 0,35 0,6 8,12 2,32 8,54 2,74 73 23 5 15 58 63 
0,02 0,01 0.45 0,33 0,7 6,54 1,93 6,99 2,38 65 22 6 19 60 68 
0,01 0,01 0,45 0,36 0,3 5,58 1,76 6,03 2,21 38 14 7 20 40 45 
0,03 0,02 0.49 0,38 o 3,54 1,44 4,03 1,93 21 10 12 25 o o 
0,02 0,01 0,53 0,37 o 3,51 1,28 4,04 1,81 22 10 13 29 o o 

0,02 0,02 0,26 0,22 0,4 3,10 2,25 3,36 2,51 63 47 8 10 60 65 
0,02 0,01 0,23 0,19 0.4 3,08 1,60 3,31 1,83 59 33 7 13 63 68 
0,02 0,02 0,25 0,20 0.4 3,06 1,67 3,31 1,92 48 28 8 13 61 67 
0,03 0,02 0,33 0,22 0,5 2,51 1,50 2,84 1,83 28 18 12 18 60 69 
0,02 0,02 0,37 0,25 0,2 1,53 0,85 1,90 1,22 24 15 19 30 35 44 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil ?rot Areia 

Localização No Lab Símbolo Pro f Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm rnm 

PE Tb ab 9082 A1 0-20 o o o 1,40 30.40 23,00 40,80 63,00 58,30 
aren /méd 92 9083 A2 50 o o 0,10 0,80 31,20 18,10 53,80 61,00 56,00 
14°32'5 9084 82t 130 o o o 0,70 18,60 13,80 28,00 47,10 41,90 
57°25'WGr 

TR e 7129 A 0-20 o o 2,20 1,00 6,20 2,10 4,20 21,30 5,20 

proern 7130 B1 40 o o 0,30 0,50 2,90 1.40 2,90 18,40 4,70 
arg 94 7131 B21 60 o o 1,00 1,30 5,40 2,10 4,50 21,80 5,70 
14°36'5 7132 B22t 100 o o 0,60 0,90 3,70 1,60 3,10 18,40 5,10 
57"31'WGr 7133 B23 160 o o 0,30 0,40 2,60 1,30 3,40 21,20 5.40 

7139 A1 0-20 o o 0,10 2,60 41,00 28,80 40,00 46,60 42,80 
LV d 7140 A3 40 o o 0,10 3.40 39,00 29,00 32,30 45,00 40,80 
méd 96 7141 B1 60 o o 0,20 2,00 36,10 25,90 35,90 46,00 41,30 
14"40'5 7142 B21 80 o o 0,20 3,50 38,30 28,80 28,90 43,00 38,30 
57°00'WGr 7143 B22 120 o o 0,10 2,70 40,20 29,90 33,00 40,60 36,00 

7144 823 150 o o 0,10 3,40 38,20 28,60 30,00 41,90 37,40 

LV e 7951 A1 0-15 o o 0,10 0,70 19.40 13,60 34,10 63,60 58,20 
méd 7952 A3 40 o 0,10 0,20 0,40 20,00 10,60 49,70 60,10 57,30 
14°39'5 97 7953 B1 60 o 0,10 0,10 0,50 15,30 10,50 29.40 62,10 55,70 
57°23'WGr 7954 B21 120 o 0,10 0,50 0,40 16.40 8,30 42,20 60,00 53,60 

7955 B22 160 o 0,10 0,10 0,60 17.40 11,70 30,30 59,20 43,30 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO ca+ 2 Mg+2 I<+ 

Localização No natos CIN 
Lab % % % 

% 
NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40A HCI 

PE Tb ab 9082 o 0,1 0,03 0,17 3 1,12 1,06 0,40 0,30 0,06 0,06 
aren /méd 92 9083 o 0,3 0,04 0,52 8 1.42 1,12 0,40 0,40 0.44 0,40 
14°32'5 9084 o 0,3 0,05 0,52 6 3,40 2,86 3,20 1,94 0,32 0,30 
57°25'WGr 

TA e 7129 o 2.4 0,30 4,14 8 13,85 9,98 2,28 2,03 0,39 0,38 
proem 7130 o 1,3 0,11 2,24 12 5,32 3,65 1,03 1,00 0,46 0,45 
arg 94 7131 o 1,2 0,10 2,07 12 3,68 2,51 0,45 0,38 0,33 0,32 
14°36'5 7132 o 1,0 0,07 1,72 14 1,58 1,18 0,50 0.48 0,17 0,14 
51•31'WGr 7133 o 0,8 0,06 1,38 13 1.09 0,88 0,32 0,31 0,09 0,06 

LV d 7139 o 0,8 0,11 1,38 7 1,38 1,04 0,70 0,63 0,33 0,31 
méd 7140 o 0,5 0,05 0,86 10 0.41 0,31 0,09 0,08 0,05 0,05 
14°40'5 96 7141 o 0,4 0,04 0,69 10 0,28 0,27 0,10 0,09 0,02 0,02 
s7•oo'WGr 7142 o 0,3 0,03 0,52 10 0,30 0,29 0,10 0,09 0,02 0,02 

7143 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 0,30 0,11 0,11 0,02 0,02 
7144 o 0,2 0,02 0,34 10 0,33 0,31 0,12 0,11 0,02 0,01 

LV e 7951 o 0,8 0,05 1,72 16 0,84 0,75 0,12 0,10 0,02 0,01 
méd. 7952 o 0,6 0,05 1,03 12 0.43 0.40 0,24 0,18 0,07 0,01 
14°39'5 97 7953 o 0,3 0,03 0,52 10 0,38 0,30 0,26 0,18 0,03 0,01 
57°23'WGr. 7954 o 0,3 0,03 0,52 10 0,35 0,32 0,17 0,12 0,01 0,01 

7955 o 0,3 0,03 0,52 10 0.35 0,33 0,15 0,12 0,01 0,01 
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Lab : 5UDE5UL 

Ataque por H2S04% pHI1:1) 

Grau 
Areia Sdte Argila de Silte AJ 2o3 muito fina 

Argila natura flocu- (0,05- Ki Kr ---
<0,002 % !ação 0,002) 5i0 2 AI203 Fe203 Fe 2o3 H20 KCI 

O, 1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % ---
mm mm mm Argila 

23,50 8,60 3,90 2,70 0,90 67 3,18 5,04 2,63 1,07 3,26 2,59 3,86 7,0 6,4 
14.40 9,10 4,10 3,70 2,80 24 2,46 4,03 2,10 0,95 3,26 2,53 3,47 6,0 5,8 
18,00 7,70 2,50 31,80 14,10 56 0,24 32,25 10,07 1,10 5,44 5,09 14,37 5,8 4,5 

1,90 48,80 32,70 39,80 5,10 87 1,23 9,93 25,09 24,19 0,67 0,42 1,63 6,9 6,0 
2,50 36,20 22,50' 56,20 4,30 92 0,64 9,98 28,30 26,28 0,60 0,38 1,69 7,0 5,9 
2,20' 35,80 19.70 53,10 6,30 88 0,67 9,62 28,86 28,31 0,57 0,35 1,60 6,8 5,8 
2,60 29,70 16,40 61,50 3,40 94 0,48 8,71 29,01 28,34 0,51 0,31 1,61 6,7 5,7 
2,60 33,50 17.70 58,50 ,1,00 98 0,57 8,71 29,65 28,38 0,50 0,31 1,64 6,5 5,8 

12,30 6,50 2.70 9,70 1,20 89 0,67 4,24 3,85 3,25 1,87 1,22 1,86 5,6 4,7 
15,00 5,60 1,40 14,60 2,20 85 0,38 5,46 4,40 3,72 2,11 1,37 1,86 5,3 4,1 
13.40 6,10 1,40 16,50 2,20 87 0,37 6,07 5,37 4,57 1,92 1,25 1,84 5,4 4,2 
15,20 6,30 1,60 17,10 2,30 87 0,39 6,29 5,89 4,68 1,82 1,21 1,98 5,4 4,2 
10,50 5,60 1,00 18,20 2,70 85 0,31 6,32 5,44 5,10 1,97 1,24 1,67 5,4 4,3 
13,50 6,00 1,50 18,40 2,70 85 0,33 7,17 6,38 5,18 1,91 1,26 1,93 5,4 4,5 

29,10 10,80 5,40 11,60 2,30 80 0,93 3,18 6,78 4,30 0,80 0,57 2,35 6,0 4,6 
16.40 8,30 5,50 14,40 2,00 86 0,57 3,20 7,39 4,03 0,74 0,55 2,83 5.7 4,5 
30,50 11,50 5,10 17,50 3,10 82 0,65 3,82 9,00 4,31 0,72 0,55 3,26 5,4 5,0 
18,60 10,60 4,20 19,40 0,90 95 0,54 4,10 9,74 4,33 0,72 0,56 3,52 5,4 5,4 
28,00 9,80 3,90 19,50 0,60 97 0,50 4,18 9,63 3,74 0,74 0,59 3,92 5,5 5,5 

sortivc mE/1 OOg v 
No+ At+3 T % 

51 52 Acidez trocével T Mat coloidal 100AJ+3, 100AJ+3 

A1+3+51 Ai+ 3+52 

NH40Ac HCI NH 40Ac KCieHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

I· 

0,09 0,08 1,67 1,50 o 0,52 0,33 2,19 2,00 81 74 76 83 o o 
o, 12 0,10 2,38 2,02 o 1,03 0,40 3,41 2,78 92 75 70 86 o o 
0,02 0,03 6,94 5,13 0,3 5,16 1,06 12,10 8,00 38 25 57 87 4 5 

0,08 0,06 16,60 12,45 o 7,53 0,50 24,13 17,10 61 43 69 97 o o 
0,06 0,05 6,87 5,15 o 9,51 0,93 14,66 7,80 26 14 47 88 o o 
0,03 0,03 4,49 3,24 o 11,53 1,61 16,02 6,10 30 11 28 74 o o 
0,03 0,02 2,28 1,82 o 9,54 2,85 11,82 5,13 19 8 19 44 o o 
0,02 0,02 1,52 1,27 o 7,51 2,48 9,03 4,00 15 7 17 38 o o 

0,03 0,02 2,44 2,00 o 2,51 0,84 4,95 3,28 51 34 49 74 o o 
0,02 0,02 0,57 0,46 0,3 4,12 2,04 4,69 2,61 32 18 12 22 34 39 
0,02 0,02 0,42 0,40 0,3 2,58 1,96 3,00 2,38 18 14 14 18 41 43 
0,02 0,02 0,44 0,42 0,2 3,54 2,17 3,98 2,61 23 15 11 17 31 32 
0,02 0,02 0,47 0,45 0,1 2,56 1,53 3,03 2,00 17 11 16 24 17 18 

0,02 0,02 0,49 0,45 0,1 2,53 1,34 3,02 1,83 16 10 16 27 16 18 

0,08 0,06 1,06 0,92 o 3,52 0,57 4,58 1,63 39 14 23 65 o o 
0,06 0,05 0,80 0,64 o 3,55 1,02 4,35 1,82 30 12 18 44 o o 
0,06 0,03 0,73 0,52 o 2,58 0,12 I 3,31 0,85 18 4 22 86 o o 
0,08 0,03 0,61 0.48 o 1,54 0,13 2,15 0,74 11 3 28 82 o o 
0,08 0,06 0,59 0,52 o 2,51 0,21 3,10 0,80 15 4 19 74 o o 
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TABELA 3.1- Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prol Areia 

Localização No Lab Slmbolo Prol Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

LV d 7134 A1 0-20 o o 0-30 0,90 30,40 20,20 41,40 57,30 44,00 
méd 7135 A3 40 o o 0,30 1,20 26,80 18,80 37,70 52,90 49,40 

14°46'5 98 7136 81 60 o o 0,10 1,10 30.40 20,50 38,80 46,90 43,20 
57°05'WGr 7137 821 100 o o 0,30 1,10 25,00 17,80 35,60 51,70 48,10 

7138 822 140 o o 0,10 0,80 25,30 15,90 39,30 51,10 46,20 

PETa 7219 A1 0-10 o o 0,40 0,80 2,30 0,80 1,30 6,80 2,30 
proem 7220 A3 25 o o 0,10 0,50 1,70 0,80 1,30 8,30 2,30 
marg 99 7221 B21 60 o o 0,20 0,40 1,60 0,70 1,00 8,50 2,40 
14°46'5 7222 6221 100 o o o 0,10 0,60 0,20 0,60 7,30 1,10 
57°40'WGr 7223 B23t 130 o o 0,20 0,10 0,70 0,20 0,60 7,50 1,60 

7224 83 160 o o 0,10 0,30 1.40 0,60 2,30 15,10 4,80 

AQa 7352 A1 0-10 o o 0,30 0,80 27,30 11,60 72,20 68,50 64,60 
14°03'5 7353 AC 25 o o 0,10 0,90. 22,30 11,40 64,00 71,30 67,90 
56°09'WGr 106 7354 C1 60 o o 0,20 0,70 26,40 10,90 68,00 66,60 61,20 

7355 C2 90 o o 0,10 1,00 22,10 10,90 64,40 71,20 67,20 
7356 C3 140 o o 0,10 0,90 27,50 11,20 67,80 64,80 59,90 
7357 C4 160 o o 0,10 1,00 22,20 10,90 63,60 70,00 66,30 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

C/N 
Localização No lab natos 

% % % 
% 

NH40Ac I<CI NH40Ae KCI NH 40Ac HCI 

LVd 7134 o 1,0 0,08 1,72 13 1.48 1,03 0,28 0,26 0,04 0,03 
méd 7135 o 0,6 0,04 1,03 15 0,58 0,43 0,10 0,08 0,03 0,02 
14°46'5 98 7136 o 0,3 0,03 0,52 10 0,48 0,38 0,13 0,11 0,03 0,02 
57°05'WGr 7137 o 0,2 0,02 0,34 10 0,32 0,30 0,12 0,10 0,02 0,01 

7138 o 0,1 0,01 0,17 10 0,30 0,26 0,10 0,10 0,01 0,01 

PETa 7219 o 2,7 0,14 4,65 19 7,19 6,58 3,72 3,28 0,72 0,60 
proem 7220 o 2,0 0,10 3,45 20 5,44 5,00 7,82 6,23 0,29 0,24 
marg. 99 7221 o 1,4 0,09 2.41 16 4,63 4,25 7,76 5,25 0,23 0,20 
14°46'5 7222 o 1,1 0,09 1,90 12 4,63 3,82 8,45 5,83 0,23 0,20 

' 57°40'WGr 7223 o 0,8 0,06 1,38 13 6,73 4,63 16,33 14,28 0,27 0,21 
7224 o 0,7 0,06 1,21 12 6,04 4,82 16,40 13,10 0,32 0,28 

AQa 7352 o 0,8 0,07 1,38 11 0,20 0,19 0,05 0,05 0,07 Q,05 
14°03'5 7353 o 0,5 0,05 0,86 10 0,18 0,17 0,07 0,06 0,02 0,02 
66°09'WGr. 106 7354 o 0,4 0,03 0,69 13 0,12 0,11 0,08 0,07 0,01 0,01 

7355 o 0,3 0,02 0,52 15 0,20 0,18 0,05 0,05 0,01 0,01 
7356 o 0,3 0,02 0,52 15 0,24 0,21 0,04 0,04 0,01 0,01 
7357 o 0,2 0,02 0,34 10 0,30 0,26 0,03 0,03 0,01 0,01 
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Lab.: SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH(1:1) 

Grau 
Areia Silte Argila de Silte AI203 

muito fina Argila natural flocu- (0,05- Ki Kr ---
<0,002 % I ação 0,002) Si02 AI203 Fe203 Fe203 H20 KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % --
mm mm mm Argila 

11,60 15,40 2,10 10,20 1,20 88 1,51 4,80 4,00 4,3G 2,04 1,20 1,44 6,0 5,1 

18,20 5,20 1,70 18,60 1,70 91 0,28 7,17 6,34 5,10 1,92 1,27 1,95 5,6 4,2 

13,10 5,30 1,60 21,10 1,20 94 0,25 8,16 7,65 2,87 1,81 1,46 4,18 5,5 4,1 

18,30 4,90 1,30 22,00 3,20 85 0,22 8,21 7,70 2,93 1,81 1,46 4,13 5,3 4,1 

15,40 5,50 0,60 23,00 5,70 75 0,24 8,24 8,10 3,51 1,73 1,36 3,62 5,5 4,2 

1,30 35,70 31,20 59,70 26,60 55 0,60 30,88 17,85 15,73 2,94 1,88 1,78 5,1 4,0 
1,30 26,80 20,80 69,20 28,60 59 0,39 28,91 19,68 15,54 2,49 1,66 1,99 5,1 3,8 
1,70 28,00 21,90 68,00 23,80 65 0,41 31,55 21,87 13,51 2,45 1,75 2,54 5,0 3,8 
0,80 20,90 14,70 77,40 30,40 61 0,27 35,35 21,75 13,67 2,76 1,97 2,50 5,2 3,8 
1,20 21,00 15,1Çl 76,70 27,70 64 0,27 35,81 22,00 17,02 2,77 1,85 2,02 5,3 3,8 
2,90 37,70 27,40 56,10 23,70 58 0,67 35,82 19,20 17,21 3,17 2,02 1,75 5,1 3,9 

7,00 5,40 1,50 2,70 0,60 22 2,00 5,4 4,1 
13,80 5,70 2,30 4,10 0,10 98 1,39 5,9 4,4 

7,80 7,30 1,90 5,10 0,50 90 1,43 5,8 4,4 
12,90 5,40 1,40 5,30 0,80 85 ~.02 5,9 4,4 

7,40 6,50 1,60 6,10 1,20 80 1,07 6,0 4,5 
12,90 5,30 1,60 6,20 1,00 84 0,85 6,1 4,5 

sortivo mE/1 OOg v 
Na+ 51 52 Al+3 Acidez trocável T 

T % 
Mal coloidal 100AI+ 3 100AI+3 

Ai+3+51 AI+ 3 +52 

NH4 0Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pHB pH7 pHB pH7 pi-ÍB pH7 pHB pH7 

0,02 0,02 1,82 1,34 o 2,10 0,48 3,92 2,30 38 23 46 79 o o 
0,02 0,02 0,73 0,55 o 2,51 1,68 3,24 2,41 17 13 23 30 o o 
0,02 0,02 0,66 0,53 0,4 3,18 1,77 3,84 2,43 18 12 17 27 38 43 
0,02 0,02 0,48 0,43 0,3 3,10 2,22 3,58 2,70 16 12 13 18 38 41 
0,02 0,02 0,43 0,39 0,3 2,51 2,05 2,94 2,48 13 11 15 17 41 43 

0,06 0,05 11,69 10,51 1,0 21,56 16,24 33,25 27,93 56 47 35 42 7 9 
0,05 0,03 13,60 11,50 3,4 22,83 12,70 36.43 26,38 53 38 37 52 20 23 
0,06 0,04 12,08 9,74 3,3 23,16 15,64 35,84 28,32 53 42 35 45 20 25 
0,04 0,03 13,35 9,88 3,2 23,18 16,02 36,53 29,37 47 38 37 45 19 24 
0,04 0,03 23,37 19,15 3,7 22,04 5,95 45,41 29,32 59 38 51 80 13 16 
0,06 0,03 22,82 18,23 2,0 18,75 8,11 41,57 30,93 74 55 55 74 8 10 

0,04 0,02 0,36 0,31 0,2 3,68 2,74 3,94 3,10 146 115 9 12' 35 39 
0,04 0,02 0,31 0,27 0,4 3,01 2,29 3,32 2,60 81 63 9 12 56 60 
0,01 0,01 0,22 0,20 0,3 2,54 1.08 2,76 2,10 54 41 8 10 57 60 
0,01 0,01 0,27 0,25 0,4 2,48 1,67 2,75 1,94 52 37 10 14 59 62 
0,02 0,01 0,31 0,27 0,3 1,51 0,92 1,82 1,23 30 20 17 25 49 53 
0,02 0,01 0,36 0,31 0,8 1,50 0,76 1,86 1,12 30 18 1!Í 32 69 72 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização N o Lab Slmbolo Prol Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

0,25-0,1 0,2-0,05 2-1 mm mm 0,2-0,02 
mm mm mm mm mm 

PV d Tb 5406 A11 0-15 o o 0,50 3,60 51,30 37,30 28,60 30,50 25,90 
méd 5407 A12 35 o o 0,50 3,20 51,10 35,00 36,10 32,10 29,30 
14°22'5 112 5408 A2 70 o o 0,10 3,20 38,40 26,90 30,80 34,20 32,30 
56°08'WGr 5409 B21t 110 o o 0,50 3,50 41,40 28,00 31,00 32,20 27,80 

5410 B22t 190 o o 0,10 4,10 39,80 27,80 27,00 33,00 28,30 

LR d 7108 A1 0-20 o o 3,50 4,00 15,50 6,20 9,30 17,80 12,50 
arg 7109 A3 40 o o 5,80 2,70 13,20 3,20 7,10 14,10 8,30 
14°23'5 113 7110 81 70 o o 4,20 3,50 11,30 2,90 5,20 17,20 9,10 
56°22'WGr 7111 821 110 o o 3,20 1,90 8,90 2,50 7,00 22,40 11,20 

7112 822 150 o o 2,90 2,10 8,00 2,20 5,90 27,30 13,00 

7113 A1 0-20 o o 1,40 6,00 48,10 27,70 45,00 43,90 39,50 
PV d Tb 7114 A3 40 o o 1,40 6,60 44,70 27,20 39,90 45,60 40,90 
aren /méd 119 7115 81 60 o o 1,50 3,70 36,40 21,30 41,20 49,30 41,60 
14°39'5 7116 B21t 100 o o 1,20 3,80 31,90 20,00 35,10 50,60 42,20 
56°38'WGr 7117 B22t 120 o o 0,70 3,90 35,70 22,00 37,30 46,50 38,20 

7118 83 150 o o 0,70 3,30 28,90 18,20 35,20 52,60 43,80 

PV a Tb 7920 A1 0-10 o o 0,20 0,50 14,60 4,90 51,50 65,00 53,00 
méd 7921 A3 35 o o 0,30 0,40 12,50 6,50 40,00 65,30 53,20 
14°41'5 121 7922 81 60 o o 0,30 0,50 13,80 5,30 43,50 59,00 46,30 
56°22'WGr 7923 B21t 100 o o o 0,70 12,30 7,10 29,70 57,00 42,20 

7924 B22t 160 o o 0,50 0,40 9,90 3,60 33,90 58,30 41,20 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO ca+ 2 Mg+2 K+ 
natos C/N 

Localização No lab % % % % 
NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH 40Ae HCI 

PV d Tb 5406 o 1,8 0,06 3,10 30 0,24 0,18 0,06 0,08 0,07 0,07 
méd 5407 o 1,3 0,04 '2,24 33 0,12 0,12 0,03 0,06 0,02 0,03 
14'22'5 112 5408 o 0,7 0,03 1,21 23 0,12 0,12 0,03 0,10 0,01 0,01 
56°08'WGr 5409 o 0,7 0,03 1,21 23 0,18 0,16 0,02 0,06 0,01 0,01 

5410 o 0,3 0,01 0,52 30 0,18 0,10 0,03 0,08 0,01 0,01 

LR d 7108 o 2,7 0,20 4,65 14 0,37 0,36 0,08 0,07 0,09 0,08 
arg 7109 o 1,9 0,14 3,28 14 0,36 0,35 0,06 0,06 0,04 0,03 
14'23'5 113 7110 o 1,1 0,08 1,90 14 0,28 0,26 0,07 0,04 0,02 0,02 
56°22'WGr 7111 o 0,9 0,06 1,55 15 0,32 0,30 0,06 0,05 0,01 0,01 

7112 o 0,9 0,06 1,55 15 0,34 0,31 0,06 0,05 0,01 0,01 

PV d Tb 7113 o 0,3 0,03 0,52 10 0,55 0,50 0,05 0,04 0,10 0,10 
aren /méd 7114 o 0,2 0,02 0,34 10 0,23 0,22 0,06 0,05 0,04 0,04 
14°39'5 119 7115 o 0,2 0,02 0,34 10 0,30 0,28 0,07 0,06 0,03 0,03 
56°38'WGr 7116 o 0,1 0,01 0,17 10 0,32 0,26 0,07 0,07 0,03 0,02 

7117 o 0,1 0,01 0,17 10 0,33 0,28 0,08 0,08 0,02 0,01 
7118 o 0,1 0,01 0,17 10 0,35 0,29 0,08 0,08 0,02 0,01 

PV a Tb 7920 o 0,5 0,06 0,86 10 0,35 0,30 0,08 0,06 0,09 0,07 méd, 7921 o 0,5 0,05 0,86 10 0,32 0,30 0,09 0,07 0,04 0,03 14'41'5 121 7922 o 0,4 0,04 0,69 10 0,33 0,29 0,11 0,10 0,03 0,02 56'22'WGr. 7923 o 0,3 0,03 0,52 10 0,28 0,20 0,20 0,10 0,03 0,02 
7924 <l 0,2 0,03 0,34 7 0,32 0,22 0,18 0,13 0,03 0,02 
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Lab : 5UDE5UL 

Ataque por H2S04% pH(1:1l 
Grau 

Areia 
Sllte Argila de Silte AI203 muito fina 

Argila natural flocu- (0,05-
Fe2o3 

Ki Kr ---
<0.002 % lação 0,002) Si02 AI203 Fe203 H20 KCI 

O, 1-0,05 0,05-0,002 p.o2-o.oo2 mm % ---
mm mm mm Argila 

7,20 10,50 5,90 12,30 1,26 92 0,28 4,6 4,2 
5,60 6,60 3,80 13,00 0,64 95 0,62 4,9 4,3 
9,70 5,80 3,90 23,50 0,47 96 1,24 5,1 4,7 
6,20 7,20 2,80 23,60 0,76 97 0,46 5,4 5,3 
8,20 8,50 3,80 23,40 0,80 97 0,36 5,5 5,5 

5,00 33,40 28,10 38,60 4,20 89 0,87 5,40 28,96 22,34 0,32 0,21 2,04 5,5 4,4 
2,70 32,50 26,70 46,00 12,20 73 0,71 5,84 29,19 21,73 0,34 0,23 2,11 5,7 4,6 
4,60 34,50 26,40 45,10 7,90 82 0,76 6,34 30,98 21,75 0,35 0,24 2,24 5,9 5,3 
5,50 35,50 24,30 44,40 0,30 99 0,80 5,93 31,44 23,19 0,32 0,22 2,13 6,0 5,7 
7,90 39,20 24,90 39,80 4,10 90 0,98 5,8~ 31.74 24,18 0,31 0,21 2,06 6,2 6,0 

7,50 6,80 2,40 5,60 1,00 82 1,21 3,46 1,90 0,88 3,10 2,39 3,39 5,7 4,7 
10,50 7,30 2,60 7,10 1,50 79 1,03 2,64 2,93 1,39 1,53 1,18 3,31 6,0 4,5 
10,30 10,60 2,90 11,40 1,90 83 0,93 4,91 4,56 2,10 1,83 1,42 3.41 6,1 4,4 
14,00 11,40 3,00 14,50 1,50 90 0,79 5,62 6,12 2,12 1,56 1,28 4,53 6,0 4,6 
10,00 11,60 3,30 14,50 3,00 79 0,80 5,70 6,14 2,06 1,58 1,30 4,68 5,9 4,7 
15,30 12,50 3,70 14,80 1,60 89 0,84 5,79 6,70 .2,10 1,47 1,22 5,01 5,8 4,8 

10,50 17,90 5,90 14,50 3,30 77 1,23 4,8 4,0 
18,50 17,90 5,80 16,40 3,80 77 1,09 5,0 4,1 
10,50 19,40 6,70 20,50 3,40 83 0,95 i 5,1 4,1 
17,00 21,00 6,20 24,50 0,90 96 0,86 4,6 4,2 
12,70 23,80 6,70 25,10 0,20 99 0,95 4,7 4,2 

sortivo mE/1 OOg v 
T % 

Na+ 51 52 Al+3 Acidez trocével T Mat. coloidal 100AI+ 3 100AI+3 

Al+3+51 AI+ 3 +52 

NH40Ac HCI NH4 0Ac KCio HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,01 0,40 0,34 0,4 6,58 3,32 6,95 3,72 46 24 6 11 50 54 
0,06 0,01 0,23 0,22 - 4,62 2,95 4,85 3,18 39 26 5 7 - o 
0,05 0,01 0,21 0,24 3,58 2,07 3,79 2,28 25 15 6 9 - o 
0,02 0,01 0,23 0,24 o 3,15 2,08 3,38 2,31 15 10 7 10 o o 
0,06 0,01 0,28 0,20 o 2,62 1,82 2.90 2,10 12 9 10 13 o o 

0,02 0,02 0,56 0,53 o 15,15 10,07 15,71 10,63 41 28 4 5 o o 0,02 0,02 0,48 0,46 o 11,61 3,70 12,09 4,18 26 9 4 11 o o 
0,02 0,02 0,39 0,34 o 8,12 4,32 8,51 4,71 19 10 5 8 o o 
0,02 0,02 0,41 0,38 o 7,10 6,12 7,51 6,53 17 15 5 6 o o 
0,02 0,02 0,43 0,39 o 4,53 3,57 4,96 4,00 12 10 9 11 o o 

0,03 0,03 0,73 0,67 o 2,10 1,27 2,83 2,00 51 36 26 37 o o 
0,02 0,02 0,35 0,33 o 2,08 1,48 2,43 1,83 34 26 14 19 o o 
0,02 0,02 0,42 0,39 o 1,58 1,01 2,00 1,43 18 13 21 29 o o 
0,01 0,01 0,43 0,36 o 2,51 0,80 2,94 1,23 20 8 15 35 o o 
0,01 0,01 0,44 0,38 o 2,10 1,37 2,54 1,81 18 12 17 24 o o 
0,01 0,01 0,46 0,39 o 1,18 0,54 1,64 1,00 11 7 28 46 o o 

0,01 0,01 0,53 o 44 0,8 4,08 2,37 4,61 2,90 32 20 11 18 60 65 
0,01 0,01 0,46 0,41 0,8 4,10 2,34 4,56 2,80 28 17 11 16 63 66 
0,01 0,01 0,48 0,42 1,2 4,53 2,33 5,01 2,81 24 14 10 17 71 74 
0,01 0,01 0,52 0,33 1.0 4,12 2,11 4,64 2,63 19 11 11 20 65 75 
0,01 0,01 0,54 0,3,8 0,8 3,51 2,06 4,05 2,60 16 10 13 21 59 68 

I 
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TABELA 3 I - Continuaeão 

Solo 
Localização 

C a Tb 
méd 
14°47'5 
56°21'WGr 

c 
m 

a Tb 
éd 

14°05'5 
54°13'WGr 

LV d 
arg 
14°17'5 
54°27'WGr 

V d Tb p 
m éd /arg 
14°17'5 
54°08'WGr 

Solo 
Localização 

C a Tb 
méd 
14°47'5 
56°21'WGr 

C a Tb 
méd 
14°05'5 
54°13'WGr 

LV d 
arg 
14°17'5 
54°27'WGr 

PV d Tb 
méd /arg 
14°17'5 
54°08'WGr 
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Perfil Prot 
No Lab 

5401 
5402 

122 5403 
5404 
5405 

8293 
-a294 

123 8295 
8296 
8297 
8298 

8321 
8322 

124 8323 
8324 
8325 

7002 
7003 

125 7004 
7005 
7006 

Perfil Prot 
No Lab 

5401 
5402 

122 5403 
5404 
5405 

8293 
8294 

123 8295 
8296 
8297 
8298 

8321 
8322 

124 8323 
8324 
8325 

7002 
7003 

125 7004 
7005 
7006 

Horizonte 

Símbolo Pro f Calhau 
em 20-2em 

A1/A3, 0-27 -
(8)11 67 -
(8)12 112 -
(8)21 182 -
(8)22 212 -

A1 0-8 o 
A3 17 o 
(8)1 28 o 
(8)2 42 o 
(8)3 59 o 
c 90 o 

A1 0-15 o 
A3 25 o 
81 60 o 
821 100 o 
822 150 o 

A1 0-10 o 
A3 25 o 
81 40 o 
821 60 o 
B22t 140 o 

Carbo- c N 
natos 

% % 
% 

o 0,9 0,05 
o 0,6 0,04 
o 0,3 0,02 
o 0,3 0,02 
o 0,2 0,01 

o 1,1 0,08 
o 0,8 0,08 
o 0,8 0,08 
o 0,6 0,06 
o 0,4 0,04 
o 0,3 0,03 

o 2,3 0,12 
o 1,6 0,09 
o 0,7 0,05 
o 0,5 0,04 
o 0,3 0,02 

o 2,7 0,14 
o 1,6 0,10 
o 0,8 0,06 
o 0,5 0,04 
o 0,4 0,03 

Granulometria % 

Areia 
Areia grossa 

Areia 
Areia fina 

Cascalho muito média 
2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

- 5,40 11,50 36,20 15,60 20,00 45,90 27,50 
- 4,00 6,40 22,80 9,70 14,60 48,70 25,60 
- 5,10 8,50 25,40 9,80 13,20 47.40 26,80 
- 5,60 7,00 23,70 8,80 14,20 47,30 25,00 
- 4,00 8,30 22,10 8,20 11,30 48,10 25,10 

0,20 0,30 0,30 1,90 0,60 20,20 65,70 49,50 
o 0,40 0,40 2,40 0,50 30,50 63,20 47,90 

0,20 0,40 0,50 2,30 0,70 16,60 57,40 42,10 
o 0,30 0,20 1,80 0,30 27,70 55,30 38,20 
o 0,10 0,10 3,60 1,50 23,50 63,40 48,50 
o o 0,10 2,10 0,30 38,40 63,40 48,10 

o 1,10 0,40 2,50 0,60 11,20 45,00 33,80 
o 0,30 0,20 1,20 0,30 17,40 47,10 33,40 
o 0,20 o 0,70 0,20 9,40 47,30 32,30 

0,10 0,30 0,20 0,90 0,20 16,50 47,10 34,10 
o 0,10 0,10 0,40 0,10 8,80 47,20 32,30 

o 2,20 2,00 7,10 2,20 8,30 43,20 24,10 
o 2,10 0,80 3,90 0,60 5,30 41,80 20,50 
o 0,90 0,80 2,70 0,70 6,20 39,90 24,60 
o 0,40 0,30 1,30 0,30 5,40 39,10 20,90 
o 0,50 0,40 1,40 0,30 3,80 39,80 20,50 

Complexo 

MO ca+ 2 Mg+2 K+ 
CIN 

% 

NH 40Ac KCI NH 40Ae KCI NH 40Ae HCI 

1,55 18 0,18 0,15 0,10 0,05 0,01 0,01 
1,03 15 0,15 0,12 0,12 0,07 0,01 0,01 
0,52 15 0,18 0,13 0,15 0,06 0,01 0,01 
0,52 15 0,12 0,10 0,08 0,04 0,02 0,01 
0,34 20 o 18 0,08 0,20 0,03 0,02 0,01 

1,90 14 0,50 0,42 0,22 0,18 0,13 0,10 
1,38 10 0,35 0,26 0,25 0,13 0,07 0,06 
1,38 10 0,30 0,24 0,32 0,16 0,07 0,05 
1,03 10 0,47 0,30 0,16 0,10 0,06 0,04 
0,69 10 0,37 0,31 O, 13 0,11 0,05 0,03 
0,52 10 0,30 0,23 0,18 0,12 0,05 0,04 

3,96 19 0,45 0,40 0,12 0,10 0,10 0,09 
2,76 18 0,40 0,32 0,10 0,08 0,08 0,05 
1,21 14 0,52 0,43 0,08 0,07 0,02 0,03 
0,86 13 0,60 0,50 0,10 0,08 0,02 0,02 
0,52 15 0,42 0,40 0,18 0,12 0,02 0,02 

4,65 19 0,75 0,50 0,05 0,04 -0,11 0,10 
2,76 16 0,28 0,20 0,02 0,02 0,05 0,05 
1,38 13 0,29 0,21 0,02 0,03 0,02 0,02 
0,86 13 0,26 0,22 0,04 0,04 0,01 0,01 
0,69 13 0,20 0,19 0,05 0,04 0,01 0,01 



Lab : 5UDE5UL 

Ataque por H2S04 o/o pH(l:ll 

Areia 
Grau 

de 5ilte muito fina Silte Argila Al2o3 
Argila natural flocu- (0,05- Ki Kr ---

p,o5-o.oo2 
<0,002 % \ação 0,002) 5i0 2 Al2o3 Fe2o3 Fe 2o3 H20 KCI 

O, 1-0,05 p,02-0,002 mm % ---
mm mm mm Argila 

11,50 28,90 10,50 7,10 1,64 77 4,07 4,8 4,1 13,70 39,20 16,10 12.40 1,36 89 3,16 5,1 '4,1 15,60 36,10 15,50 11,70 1,19 90 3,09 5.4 4,3 13,00 38,90 16,60 12.40 1,28 90 3,14 5,3 4,3 15.40 40,00 17,00 12,80 1,19 91 3,13 5.4 4,3 

30,00 30,20 14,00 18,40 8,80 52 1.64 5,0 4,0 18,50 29,50 14,20 20,20 6,90 66 1.46 4,9 4,0 26,20 32,20 16,90 23.40 12,20 48 1,38 4,9 4,0 11,50 34,30 17,20 25,70 9,10 65 1,33 5,0 4,0 26,90 31,10 16,20 16,80 6,20 63 1,85 5,3 4,0 11.40 33,50 18,20 16,30 6,20 62 2,06 5,5 4,0 

23,00 26,00 14,80 37,70 6,80 82 0,69 9,51 20,58 5,16 0,79 0,68 6,26 5,2 4,2 
16.40 27,30 13,60 38.10 5.40 86 0,72 11,22 21.35 5,58 0,89 0,77 6,00 5,3 4,4 
23,20 28.40 13.40 38,60 0,30 99 0,73 11,14 21.43 6,92 0,88 0,73 4,86 5,7 5,1 
17,80 25,60 12,60 39.40 0,20 99 0,65 10,87 21.57 6,91 0,86 0,71 4,90 6,0 5,6 
23,60 26,90 12,00 40.40 0.40 99 0,67 10,91 21,95 7,32 0,84 0,70 4,70 6,0 5,8 

16,50 43,10 24,00 25,70 3,70 86 1.68 7,88 22,23 2,71 0,60 0,56 12,88 4,2 4,1 
15,60 37,10 16,20 38,10 10,80 72 0,97 8,02 22,08 4,67 0,61 0,54 7.42 5,6 4,2 
18,70 36,30 21.00 36.40 1.80 95 0,99 8,22 23,51 5.43 0,59 0,52 6,79 5,9 4,9 
15,80 38,20 20,00 39,60 0,20 99 0,96 8,55 24,07 5,54 0,60 0,53 6,82 6,0 5,5 
16,90 31,90 12,60 46,20 0,20 99 0,69 8,20 25,39 5,72 0,55 0.48 6,97 6,1 5,7 

sortivo mE/1 OOg v 

AJ+3 T % 
Na+ 51 52 Acidez trocável T Mat. coloidal lOOAI+ 3 lOOAI + 3 

AJ+3+S1 AI+ 3 +52 

NH4 0Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,04 0,01 0,33 0,22 0,2 2,12 0,99 2.45 1,32 34 19 14 25 38 48 
0,07 0,01 0,35 0,21 0,5 2,61 1,06 2,96 1.41 23 11 12 25 59 71 
0,05 0,01 0,39 0,21 0,2 2,58 1 '13 2,97 1,52 23 12 13 26 34 49 
0,03 0,01 0,25 O, 16 0,3 2,55 0,97 2,80 1,22 26 11 9 21 55 65 
0,05 0,01 0.45 0,13 0,2 2,60 0,63 3,05 1.08 22 8 15 42 31 61 

0,09 0,03 0,95 0,73 1,8 9,54 6,18 10.48 7,12 57 39 9 13 65 71 
0,04 0,03 0,71 0.48 2,2 9,50 5,61 10,21 6,32 51 31 7 11 75 82 
0,05 0,03 0,74 0.48 2,8 9.48 5,99 10,22 6,73 44 29 7 11 79 85 
0,06 0,03 0,75 0.47 2,2 9,10 5,25 9,85 6,00 38 23 8 13 74 82 
0,06 0,03 0,59 0,48 2,9 8,12 4,59 8,71 5,18 52 31 7 11 83 86 
0,03 0,03 0,56 0.42 3,3 8,38 4,44 8,94 5,00 55 31 6 11 85 89 

0,03 0,02 0,70 0,61 0,8 13,10 8,17 13,80 8,87 37 24 5 8 53 57 
0,06 0,02 0,64 0.47 0,5 10,58 6,99 11,22 7,63 29 20 6 8 43 52 
0,03 0,02 0,65 0,55 0,1 7 62 4,53 8,27 5,18 21 13 8 13 13 15 
0,02 0,01 0,74 0,61 o 6,09 2,97 6,83 3,71 17 9 11 20 o o 
0,02 0,01 0,64 0,55 o 5,57 2.46 6,21 3,10 15 8 10 21 o o 

0,02 0,01 0,93 0,65 1,1 14,38 10,07 15,31 11,00 59 43 6 8 54 63 
0,02 0,02 0,37 0,29 1,2 9,63 7,67 10,00 8,04 26 21" 4 5 76 81 
0,03 0,02 0,36 0,28 o 6,32 4,57 6,68 4;93 18 14 5 7 o o 
0,02 0,01 0,33 0,28 o 5,13 3,77 5.48 4,10 14 10 6 8 o o 
0,02 0,01 0,28 0,25 o 4,54 3,43 4,82 3,71 10 8 6 8 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granu!ometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização N" Lab Simbolo Prof Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

C a Tb 7007 A1 0-10 o o 0,90 0,40 1,80 0,30 7,20 61,10 31,60 
méd 7008 A3 20 o o 0,90 0,40 1,90 0,40 9,60 61,60 35,30 
14"20'5 126 7009 (8)1 60 o o 0,40 0,30 1,20 0,30 7,60 61,20 31,30 
54"05'WGr 7010 18121 110 o o 0,50 0,40 1,30 0,20 12,40 60,50 34,80 

7011 (8)22 160 o o 0,90 0,20 1,50 0,20 5,90 57,60 29,10 

AQd 7017 A1 0-10 o o 0,30 1,10 34,60 22,30 53,70 58,50 55,90 
14"56'5 132 7018 AC 30 o o o 1,20 28,00 20,20 53,30 63,90 60,40 
54"05'WGr 7019 C1 100 o o o 1,00 32,20 21,20 48,70 55,00 52,40 

7020 C2 160 o o o 1,20 27,60 19,80 54,00 60,20 56,60 

PV d Tb 7230 A1 0-10 o o 0,60 2,30 22,50 10,20 46,70 53,70 50,70 
méd /arg 7231 A3 25 o o 1,40 1,00 17,00 9,10 39,00 55,20 51,1 o 
15"01'5 136 7232 81 55 o o 0,80 0,80 14,60 6,90 35,00 49,00 40,80 
59"26'WGr 7233 821t 100 o o 1,40 1,00 12,10 6,00 27,70 46,50 40,70 

7234 8221 145 o o 1,90 0,80 12,80 5,10 31,30 47,50 40,20 
7235 823 180 o o 1,10 0,80 12,60 5,50 32,70 48,60 41,30 

LA a 5772 Al 0-20 o o 0,60 2,50 37,60 19,60 53,10 49,60 45,00 
méd 5773 A3 40 o o 0,90 3,10 35,60 20,50 47,90 51,30 46,30 
15"02'5 137 5774 81 70 o o 1,40 3,10 38,10 20,50 47,90 45,30 41,40 
59"43'WGr 5775 821 100 o o 1,00 2,50 32,70 19,70 41,80 47,70 41,80 

5776 822 140 o o 1,50 2,70 35,00 18,80 45,80 46,10 40,60 
5777 823 170 o o 1,00 2,40 28,70 16,20 42,00 51,10 43,10 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c Ca +2 Mg+2 K+ N MO Localização N" Lab natos 
% 

C/N 
% % % 

NH 40Ac KCI NH 40Ae KCI NH 40Ae HCI 

C a Tb 7007 o 0,7 0,07 méd 1,21 10 0,58 0,50 0,40 0,36 0,17 (\,14 7008 o 0,6 
14"20'5 126 

0,06 1,03 10 0,30 0,28 0,18 O, 18 0,11 0,10 7009 o 0,5 
54"05'WGr 0,05 0,86 10 0,30 0,24 O, 16 O, 16 O, 10 0,08 7010 o 0,5 0,05 0,86 10 

7011 o 0,35 0,30 O, 14 0,14 O, 15 O, 14 O, 1 0,02 0,17 5 0,35 0,32 0,14 0,14 0,19 0,16 

AQd 7017 o 0,4 0,04 0,69 10 14"56'5 0,38 0,30 O, 12 O, 12 0,04 0,04 132 7018 o 0,3 Õ,03 
54"05'WGr 0,52 10 0,20 O, 18 O, 10 0,09 0,02 0,02 7019 o 0,2 0,02 0,34 10 0,20 O, 18 0,09 0,09 0,01 0,01 7020 o 0,1 0,01 O, 17 10 O, 15 O, 14 0,09 0,08 0,01 0,01 

PV d Tb 7230 "o 2,7 0,27 4,65 10 5,63 4,85 0,94 0,88 0,20 0,18 

méd /arg 7231 o 0,9 0,09 1,55 10 1,37 1,25 0,74 0,65 0,08 0,07 

15"01'5 136 7232 o 0,6 0,06 1,03 10 0,24 0,22 0,09 0,08 0,08 0,06 

59"26'WGr 7233 o 0,4 0,04 ,, 0,69 10 0,23 0,20 0,09 0,08 0,03 0,04 

7234 o 0,4 0,03 0,69 13 0,23 0,18 0,09 0,08 0,04 0,04 

7235 o 0,3 0,03 0,52 10 0,24 0,18 0,09 0,07 0,03 0,03 

LA a 5772 o 3,0 0,22 5,17 14 0,18 0,15 0,06 0,06 0,02 0,02 
méd 5773 o 0,4 0,04 0,69 10 0,15 0,16 0,03 0,04 0,02 0,03 
15"02'5 137 5774 o 0,3 0,03 0,52 10 0,13 0,12 0,07 0,05 0,01 0,01 
59"43'WGr 5775 o 0,2 0,03 0,34 7 o, 18 0,13 0,04 0,03 0,03 0,01 

5776 o 0,1 0,02 0,17 5 0,12 0,12 0,06 0,02 0,01 0,01 
5777 o 0,1 0,01 O, 17 10 0,12 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 
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Lab : 5UDE5UL 

Ataque por H2S04% pH\1:1) 

Grau 
Areia de Silte muito fina Sllte Argila AI203 

Argila natural flocu \0,05- Ki Kr ---
<0.002 % lação 0,0021 5i0 2 AI203 Fe203 Fe 2o3 H20 KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,00 mm % ---
mm mm mm Argila 

24,60 44,10 14,60 22,50 10.90 52 1,96 8,94 8,44 2,71 1,80 1,49 4,89 4,4 3,8 
25,90 39,40 13,60 23,40 9,20 61 1,68 9,56 7,90 2,73 2,06 1,69 4,54 5,0 3,8 
23,90 43.40 13,50 24,10 7,50 69 1,80 10,28 8,46 2,81 2,07 1,70 4,73 4,9 3,8 
22,60 38,70 13,00 25,20 10,90 57 1,54 10,30 8,51 2,84 2,06 1.70 4.70 5,0 3,9 
23.40 42,50 14,00 26,90 6,80 75 1,58 10,33 9.43 2,91 1,86 1,56 5,09 5.4 3,9 

13,10 4,90 2,30 4,60 0,70 85 1,07 2,16 2,01 0,76 1,83 1.47 4.15 4,9 3,9 
13,70 4.70 1,20 6,90 0,80 88 0,68 2,26 2,03 0,77 1,92 1,54 4.14 5,3 4,1 
13,70 3,70 1,10 11.70 2,20 81 0,32 2,84 2,18 0,78 2,21 1,80 4,39 5,5 4,3 
9,20 4,60 1,00 11,20 1,20 89 0.41 3,61 3,04 0,80 2,02 1.73 5,97 6,0 4,2 

13,40 12,80 9,80 14,00 3,10 78 0,91 6,83 7,54 3,29 1,54 1,20 3,60 4,9 4,7 
17,60 10,50 6,40 21,40 4,90 77 0.49 7,04 9,38 3,99 1,28 1,00 3,69 4,9 4,3 
11,90 '12,30 4,10 32,30 5,60 83 0,38 9.48 15.45 4,95 1,04 0,87 4,58 4,9 4,2 
16,70 10,10 4,30 37,10 5,50 85 0,27 9,90 16,26 5,78 1,04 0,84 4.42 5,3 4,7 
13,90 11,30 4,00 35,70 1,20 97 0,32 9,92 15,75 5,77 1,07 0,87 4,29 5,3 5,0 
13,80 11,90 4.60 34,20 0,50 99 0,35 9,30 16,26 6,28 0,97 0,78 4,06 5,5 5,3 

6,80 5,60 1,00 11,80 0,50 96 0.47 4,9 4,1 
! 9,50 7,50 2,50 10,60 1,10 90 0.71 5,3 4,2 

6,60 6,50 2,60 14,00 0,60 96 0,46 5,0 4,0 
9,50 8,90 3,00 16,60 1,30 92 0,54 5,3 4,2 
6,80 7.40 1,90 17,00 1,60 91 0,44 5,5 4,3 

10,20 11,00 3,00 17,20 0,70 96 0,64 5.4 4,3 

sortivo mE/1 OOg 
v 

Na+ 51 52 AI' 3 T % 
Acidez trocável T coloidal Mal 1 OOAI + 3 1 OOAI + 3 

A1+3+51 AI t 3 +52 
NH4 0Ac HCI NH 4 0Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH1 

0,03 0,02 1,18 1,02 2,8 6,54 4,00 7,72 5,18 34 23 15 23 70 73 
0,03 0,02 0,64 0,58 2,8 7,53 4,46 8,17 5,10 35 22 8 13 81 83 
0,04 0,03 0,59 0,51 3,0 7,18 4,45 7,77 5,04 32 21 8 12 84 85 
0,05 0,03 0,71 0,61 2,6 7,51 4,32 8,22 5,03 33 20 9 14 79 81 
0,05 0,04 0,77 0,66 2,8 6,65 4,21 7,32 4,98 27 19 11 15 78 81 

0,03 0,03 0,57 0,49 0,4 5,51 4,14 6,08 4.71 132 102 9 12 41 45 
0,03 0,03 0,35 0,32 0,2 2,18 1,65 2,53 2,00 37 29 14 18 36 38 
0,02 0,02 0,32 0,30 O, 1 2,03 1,51 2,35 1,83 20 16 14 17 24 25 
0,02 0,02 0,27 0,25 0,1 1,01 0,60 1,28 0,87 11 8 21 31 27 29 

---

0,03 0,03 6,80 5,94 0,1 6,13 1,18 12,93 7,98 92 57 53 85 1 2 
0,02 0,02 2,21 1,99 0,1 8,12 2,73 10,33 4,94 48 23 21 45 4 5 
0,01 0,01 0.42 0,37 0,4 8,10 3,76 8,52 4,18 26 13 5 10 48 52 
0,01 0,01 0,36 0,33 0,2 7,08 3,15 7.44 3,51 20 9 5 10 35 38 
0,01 0,01 0,37 0,31 o 6,14 3.46 6,51 3,83 18 11 6 10 o o 
0,01 0,01 0,37 0,29 o 4,53 2,95 4,90 3,32 14 10 8 11 o o 

0,01 0,01 0,27 0,24 0,9 4,13 2,23 4,40 2,60 X X 6 10 77 79 
0,02 0,03 0,22 0,26 0,5 3,15 1.42 3,37 1,64 X X 7 13 69 66 
0,01 0,01 0,22 O, 19 0,3 2,18 1,79 2.40 2,01 X X 9 11 58 61 
0,01 0,01 0,26 0,18 0,5 2,10 1.74 2,36 2,00 X X 11 13 66 73 
0,01 0,01 0,20 o, 16 0,3 3,09 1,83 3,29 2,03 X X 6 10 60 65 
0,01 0,01 0,20 0,15 0.4 2,61 1,80 2,81 2,00 X X 7 10 33 72 

----
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TABELA 3 l - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia Areia 

Localização N" Lab Símbolo Prof Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

I 
--

LA d 5778 A1 0-20 o o 0,40 1,90 36,90 20,90 30,60 29,10 24,20 
pllnt 5779 A3 40 o o 0,50 2,00 28,20 17,00 38,30 52,40 42,00 
méd 140 5780 81 70 o o 0,50 1,70 29,00 15,90 43,00 44,70 40,50 
15"03'5 5781 821pl 100 o o 0,60 1,80 25,40 14,80 38,90 48,10 44,30 
59"47'WGr 5782 822pl 140 o o 0,60 1,90 28,70 15.40 42,60 45,10 40,60 

5783 83 160 o o 0,90 1,70 29,00 15,00 42,80 46,10 41,00 

PV d Tb 7225 A1 0-15 o o 0,80 3,50 37,70 25,50 32,90 43,50 35,60 
méd I 7226 A3 25 o o 0,60 2,20 31,60 19,00 35,30 41,90 34,60 
méd case 155 7227 61 55 o o 0,70 2,30 23,70 15,70 26,20 43,30 34,10 
15"21'5 7228 821! 110 o o 0.40 2,20 23,90 16,00 26,90 38,30 34,50 
59" 26'WGr 7229 822t 160 o 39,80 0,50 1,90 20,60 12,80 25,90 45,90 31,00 

LV d 7203 A1 0-15 o o 0,10 0,70 4,70 2,60 21,30 58,70 44,50 
méd 7204 A3 30 o o 0,20 0,90 4,30 1,80 24,80 60,20 45,00 
15"44'5 172 7205 81 55 o o 0,20 0,50 3,00 1.40 18.70 58,50 43,50 
59' 26'WGr 7206 821 95 o o 0,20 0,30 3,00 1,30 20,50 54,60 38,60 

7207 822 160 o o 0,20 0,40 2,30 1,10 15,40 54,90 39,30 

I 

PVL a 7322 A1 0-10 o o 2,60 16,90 I 45,30 22,60 12,60 26,20 14,50 
méd 7323 A3 25 o o 5,50 13,20 42,10 19,80 12,50 23,70 12,50 
15'59'5 185 7324 81 45 o o 7,70 15,20 43,00 17,10 11,10 22,30 11,00 
59'06'WGr 7325 821 80 o o 8,30 18,80 43,80 14,70 12,00 21,90 10,90 

7326 B22t 110 o o 7,90 13,80 37,10 13,00 9,90 23,90 11,20 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo-
c N MO 

ca+ 2 Mg+2 K+ 
C/N 

Localização N" lab natos 
% % % % 

NH4 0Ae KCI NH 40Ae KCI NH 40Ae HCI 

LA d 5778 o 1,1 0,07 1,90 16 0,25 0,22 0,05 0,07 0,03 0,04 

plínt 5779 o 0,5 0,06 0,86 8 0,18 0,18 O, 12 0,06 0,02 0,02 

méd 140 5780 o 0,3 0,02 0,52 15 0,13 0,16 0,15 0,06 0,01 0,01 

15'03'5 5781 o O, 1 0,01 O, 17 10 0,12 0,12 O, 16 0,04 0,01 0,01 

59'47'WGr 5782 o O, 1 0,01 O, 17 10 O, 12 0,12 0,14 0,04 0,01 0,01 
5783 o O, 1 0,01 O, 17 10 O, 18 0,10 0,18 0,04 0,01 0,01 

PV d Tb 7225 o 1,6 0,11 2,76 15 5,08 4,30 1,21 1,20 0,22 0,18 

méd /méd case 7226 o 0,7 0,05 1,21 14 1.41 1,26 0,70 0,68 0,25 0,20 

15'21 '5 155 7227 o 0,7 0,05 1,21 14 1,15 0,85 0,23 0,24 0,23 0,19 

59'26'WGr 7228 o 0,3 0,04 0,52 8 0,65 0,54 0,25 0,23 O, 15 0,13 
7229 o 0,3 0,03 0,52 10 0,54 0,50 0,28 0,23 0,15 O, 12 

LV d 7203 o 3,0 0,20 5,17 15 0,68 0,55 0,02 0,06 0,19 0,12 
méd 7204 o 2,2 O, 14 3.79 16 0,20 0,18 0,08 0,05 0,10 0,10 
15'44'5 17:! 7205 o 1,2 0,09 2,07 13 0,18 0,16 0,02 0,03 0,05 0,06 
59'26'WGr 7206 o 0,7 0,05 1,21 14 0,15 0,13 0,04 0,02 0,04 0,05 

7207 o 0,5 0,04 0,86 13 0,15 0,13 0,05 0,03 0,03 0,03 

PVL a 7322 o 0,8 0,07 1,38 11 0,62 0,58 0,38 0,28 0,21 0,13 
méd 7323 o 0,5 0,05 0,86 10 0,40 0,29 0,12 0,09 0,12 0,09 
15'59'5 185 7324 o 0,4 0,04 0,69 10 0,45 0,28 0,15 0,08 0,10 0,07 
59'06'WGr 7325 o 0,3 0,03 0,52 10 0,30 0,20 0,12 0,08 O, 10 0,06 

7326 o 0,2 0,02 0,34 10 0,25 0,24 0,15 0,07 O, 12 0,06 
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Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH(1:11 

Grau 
Areia 

Silte Argila de Silte Al 2o3 muito fina 
Argila natural flocu- (0,05- Ki Kr ---

<0,002 % lação 0,002) Si0 2 Al 2o3 Fe 2o3 Fe 2o3 H2o KCI 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % ---

mm mm mm Argila 

7,30 24,90 20,00 14,00 3.70 74 1,78 5.4 4,5 
12.40 15,00 4,60 14,80 4,90 67 1,01 5,5 4,9 

8.40 8,90 4.70 21,60 1,60 93 0.41 5,9 5,1 
13,60 6.70 2,90 23,60 2,00 92 0,28 5,6 5,0 

8,80 8,30 3,80 22.40 1,80 92 0,37 6,1 5,0 
9,60 9,10 4,00 20,90 1,50 93 0.44 5.7 4,9 

10,60 16,60 8.70 10,10 2,80 72 1,64 6,50 9,32 1,99 1,19 1,04 7,35 5,8 5,3 
9,10 12,90 5,60 20,90 4,70 78 0,62 5,31 9,12 2,52 0,99 0,84 5,68 5.7 4,8 

12,90 15,10 5,90 27,10 4.70 83 0,56 10,18 11,17 2,84 1,55 1,33 6,17 5,2 4.4 
12,90 8,90 5,10 32.70 2,90 91 0,27 12,93 12,18 2,84 1,80 1,57 6.73 5,5 4,6 
10,50 20,90 6,00 27,50 0,70 97 0.76 10,24 11,73 3,05 1.48 1,27 6,04 5,5 4,8 

24,50 34,00 19,80 16,80 3,60 79 2,02 9,07 14,73 3,14 1,05 0,92 7,36 5,0 4,1 
21,60 31.40 16,20 19,30 1.80 91 1,63 5,31 13,38 3,16 0,67 0,59 6,65 5,1 4,1 
25.70 33,20 18,20 20,30 3,10 85 1,64 5,59 15,65 4,93 0,61 0,51 4,98 5,3 4,5 
19,60 33,10 17,10 25,30 0,80 97 1,31 5,80 16,52 4,95 0,60 0,50 5,24 5,7 5,2 
24,50 30,80 15,20 27,60 0,60 98 1,12 5,58 16,37 4,97 0,58 0.49 5,17 5,7 5,5 

5,10 28,30 16,60 11,90 3,50 71 2,37 5,2 4,0 
3,60 28,20 17,00 17,20 6,00 65 1.63 5,1 3,9 
2,90 27,20 15,90 18,80 6,70 64 1.44 5,2 4,0 
0,90 26,90 15,90 18.40 7,00 62 1.46 5.4 4,0 

3.70 30,70 18,00 21.00 8,20 61 1.46 5.4 4,1 

sortivo mE/1 OOg v 

Na+ Al+3 T % 
51 52 Acidez trocável T Mat. coloidal 100A1+3 100AI+ 3 

I Al+3+51 Al+ 3 +52 

NH4 0Ac HCI NH4 0Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,01 0,36 0,34 0,1 4,18 2,17 4,54 2,53 X X 8 14 22 23 
0,02 0,01 0,34 0,27 o 3,09 2,37 3.43 2.71 X X 10 13 o o 
0,01 0,01 0,30 0,24 o 3,12 1,22 3.42 1,52 X X 9 20 o o 
0,02 0,01 0,31 0,18 o 2,61 1.69 2,92 2,00 X X 11 16 o o 
0,03 0,01 0.40 o, 18 o 2,10 1,21 2,50 1,61 X X 16 25 o o 
0,02 0,01 0,39 O, 16 0,2 2,04 0,93 2.43 1,32 X X 16 30 34 55 

0,03 0,03 6,54 5,71 o 6,63 2,29 13,17 8,83 130 87 50 74 o o 
0,02 0,02 2,38 2,16 o 8,13 2,20 10,51 4,58 50 22 23 52 o o 
0,02 0,02 1,63 1.30 o 7.41 3,50 9,04 5,13 ~3 19 18 32 o o 
0,01 0,01 1.~6 0,91 o 6,18 3,57 7,24 4,63 22 14 15 23 o o 
0,01 0,01 0,98 0,86 o 6,12 2,83 7,10 3,81 26 14 14 26 o o 

0,02 0,01 0,91 0,74 0,8 18,36 10,95 19,27 11,86 115 71 5 8 46 52 
0,01 0,01 0,39 0,34 0.7 18,28 8,36 14,67 8,76 76 45 3 4 64 67 
0,01 0,01 0,26 0,26 0,2 9,63 4,12 9,89 4,38 49 22 3 6 43 43 
0,01 0,01 0,24 0,21 o 6,64 3,32 6,88 3,56 27 14 3 7 o o 
0,01 0,01 0,24 0,20 o 6,18 3,76 6.42 4,00 23 14 4 6 o o 

0,02 0,02 1,23 1,01 0,1 4,16 2,20 5,39 3.43 45 29 23 36 7 9 

0,02 0,02 0,66 0.49 0.7 4,53 2,62 5,19 3,28 30 19 13 20 51 59 

0,01 0,01 0.71 0.44 0,7 4,51 2,20 5,22 2,91 28 15 14 24 49 61 

0,02 0,02 0,54 0,36 0,9 3,58 2,09 4,12 2,63 22 14 13 21 62 71 

0,02 0,02 0,54 0,39 0,7 3,50 2,17 4,04 2,71 19 13 13 20 56 64 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa Areia fina 
Areia Areia 

Solo Perfil Prot 
Pro f Calhau Cascalho muito média 

Localização No Lab Slmbolo 
20-2em 2-0,2 em 0,5-0,25 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

PE Tb 7208 Ap 0-10 o o 0,60 2,60 17,90 10,30 22,40 44,90 28,80 

méd./marg 7209 A3 25 o o 0,50 2,20 14,70 9,10 19,50 45,10 30,40 

15°11'5 194 7210 81 50 o o 0,30 1,30 12,00 6,90 17,90 35,90 27,70 

58°05'WGr 7211 821t 80 o o 0,40 1,20 7,70 4,50 9,80 22,60 14,90 
7212 822t 120 o o 0,40 0,70 6,90 3,60 10,10 20,20 13,10 
7213 823t 170+ o o 0,50 1,50 9,10 5,30 10,60 23,30 15,80 

PE Tb 7088 Ap 0-20 o o 1,00 3,80 23,70 14,60 22,80 41,40 29,60 
méd /ar9 7089 A3 50 o o 0,70 2,20 18,90 11,50 21,80 35,10 25,10 
15° 17'5 197 7090 81 80 o o 0,60 2,20 14,70 9,00 15,70 28,50 21,00 
58°03'WGr 7091 821t 110 o o 0,50 1,50 14,20 8,50 17,70 27,80 20,20 

7092 822t 140 o o 0,50 0,90 13,20 8,80 16,70 31,20 22,10 

PV a Tb 7242 A1 0-10 o o 0,40 5,00 43,30 31,10 34,10 43,00 36,30 
méd 7243 A3 30 o o 0,10 5,00 33,70 24,30 29,10 46,40 39,00 
15°19'5 201 7244 81 55 o o 0,20 4,00 33,80 24,10 30,30 43,80 35,10 
58°10'WGr 7245 821t 100 o o 0,20 4,70 29,10 20,40 26,60 47,00 38,30 

7246 822t 150 o o 0,20 3,90 29,40 19,80 30,00 46,70 36,60 

PE Tb 7083 Ap 0-10 o o 2,30 4,50 16,70 7,70 10,00 31,60 14,60 
arg /marg 7084 A3 25 o o 2,30 4,10 13,80 5,90 7,80 30,10 14,50 
15°20'5 202 7085 81 45 o o 1,30 2,00 9,50 4,40 7,10 22,50 10,60 
57°59'WGr 7086 821t 85 o o 0,80 2,10 6,60 2,80 4,20 19,70 8,70 

7087 822t 110 o o 1,40 1,50 6,30 2,30 4,30 17,70 7,20 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+2 Mg+2 K+ 

natos C/N 
Localização No lab % % % % 

NH40Ae KCI NH40Ae KCI NH40Ae HCI 

PE Tb 7208 o 3,7 0,28 6,38 13 16,47 11,31 3,24 2,68 0,74 0,68 
méd /marg 7209 o 1,4 0,11 2,41 13 8,03 6,21 1,51 1,30 0,39 0,35 
15°11 'S 7210 o 0,8 0,07 1,38 11 6,67 5,83 1,46 1,31 0,39 0,33 
58°05'WGr 194 7211 o 0,6 0,06 1,03 10 6,68 5,63 2,55 2,10' 0,74 0,66 

7212 o 0,4 0,04 0,69 10 5,01 4,25 2,48 2,00 0,66 0,60 
7213 o 0,3 0,03 0,52 10 4,47 3,82 2,78 1,83 0,55 0,50 

PE Tb 7088 o 1,6 0,12 2,76 13 4,55 4,30 0,95 0,85 0,07 0,07 
méd /arg 7089 o 0,7 0,07 1,21 10 3,42 3,32 0,60 0,73 0,03 0,03 
15° 17'5 197 7090 o 0,5 0,05 0,86 10 2,82 2,75 0,93 0,90 0,03 0,03 
58°03'WGr 7091 o 0,3 0,03 0,52 10 2,42 2,38 0,94 0,90 0,02 0,02 

7092 o 0,2 0,02 0,34 10 2,10 2,03 0,90 0,88 0,02 0,02 

PV a Tb 7242 o 0,9 0,07 1,55 13 0,64 0,58 0,09 0,08 0,10 0,08 
méd 7243 o 0,6 0,05 1,03 12 0,33 0,28 0,08 0,07 0,15 0,10 
15°19'5 201 7244 o 0,4 0,04 0,69 10 0,35 0,29 0,09 0,07 0,16 0,10 
58°10'WGr 7245 o 0,3 0,03 0,52 10 0,37 0,29 0,08 0,06 0,13 0,11 

7246 o 0,2 0,03 0,34 7 0,37 0,27 0,08 0,06 0,10 0,09 

PE Tb 7083 o 2,0 0,13 3,44 15 9,15 6,68 3,45 3,04 0,56 0,39 
arg /marg 7084 o 1,1 0,10 1,89 11 6,60 5,88 2,55 2,12 0,47 0,31 
15°20'5 202 7085 o 0,8 0,07 1,37 11 4,90 4,60 2,10 1,83 0,56 0,50 
57°59'WGr 7086 o 0,5 0,04 0,86 13 2,61 2,18 1,27 1,03 0,58 0,51 

7087 o 0,4 0,03 0,68 13 2,35 2,02 1,01 0,93 0,48 0,23 
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Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pHt1:11 

Grau 
Areia 

Silte Argila de Silte At 2o 3 muito fina 
Argila natural flocu- 10,05- Ki Kr ---

<0,002 % I ação 0,002) 5i0z At 2o 3 Fe 2o 3 Fe 203 HzO KCI 
0,1-0,05 0,05-0,002 p,o2-o.ooz mm % ---

mm mm mm Argila 

10,80 40,30 24,20 13,00 4,10 68 3,10 11,34 10,30 13,10 1,87 1,03 0,78 6,2 5,6 
13,80 34,80 20,10 20,10 8,10 60 1,73 12,80 10,31 13,52 2,11 1,15 0,76 6,3 5,5 
13,30 21,60 13,40 38,70 18,00 53 0,55 14,32 10,65 16,09 2,29 1,16 0,66 6,3 5,3 

6,70 16,30 8,60 61,10 22,40 63 0,26 19,38 17,54 16,83 1,88 1,17 1,04 6,4 5,7 
5,20 13,10 6,00 66,90 3,60 95 0,19 22,73 19,48 16,16 1,98 1,30 1,20 6,0 5,2 
7,00 15,80 6,00 61,60 1,30 98 0,25 22,91 17,92 15,02 2,17 1,42 1,19 5,6 5,0 

11,10 28,50 16,70 18,20 6,20 66 1,57 9,88 6,63 9,46 2,53 1,33 1.10 5,4 4,9 
7,80 22,50 12,50 33,50 11,00 67 0,67 10,58 9,69 9,53 1,86 1,14 1,60 5,8 5,1 
9,20 17,10 9,60 47,20 6,20 87 0,36 15,63 13,20 12,87 2,01 1,24 1,61 5,9 5,3 
6,20 15,10 7,50 50,50 1,90 96 0,30 16,74 14,28 12,94 1.9~ 1,26 1,73 6,0 5,6 
8,40 18,10 9,00 46,60 3,30 93 0,39 15,47 14,33 13,52 1,84 1,15 1,67 6,3 6,0 

9,00 12,30 5,60 8,10 1,90 77 1,52 4,41 3,91 1,06 1,92 1,63 3,69 4,9 3,9 
14,20 13,70 6,30 13,60 4,00 71 1,00 5,58 4,94 1,07 1,92 1,69 4,62 5,0 3,9 
10,30 14,60 5,90 16,50 4,60 72 0,88 7,03 6,06 1,47 1,97 1,71 4,12 5,0 3,9 
15,50 15,30 6,60 17,30 5,20 70 0,88 7,29 6,75 1,99 1,84 1,55 3,39 5,0 3,9 
12,10 16,70 6,60 17,30 5,40 69 0,96 9,14 7,26 2,19 2,14 1,80 3,32 5,0 4,0 

6,80 39,80 22,80 28,90 11,70 60 1,37 12,21 11,04 4,14 1,88 1,52 4.18 6,5 5,9 
8,20 34,00 18,40 37,70 16,60 56 0,90 16,04 15.40 5,53 1,77 1.44 4,37 7,0 6,0 
5,30 24,50 12,60 55,40 20,10 64 0,44 24,51 20,62 6,59 2,02 1,68 4,91 7,0 6,0 
5,40 18,70 7,70 66,00 9,60 85 0,28 24,42 24,17 7,71 1,72 1,43 4,92 6,5 5,6 
4,00 16,50 6,00 70,00 1,60 98 0,23 27,12 25,02 8,02 1,84 1,53 4,89 6,2 5,5 

sortivo mE/1 OOg v 

At+3 T % 
Na+ 51 52 Acidez trocável T Mat. coloidal 100AI + 3 100AI + 3 

At+3+51 At+3+52 

NH4 0Ac HCI NH 40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,08 0,05 20,53 14,72 o 12,48 5,79 33,01 26,32 254 202 62 78 o o 
0,06 0,03 9,99 7,89 o 12,73 3,11 22,72 13,10 113 65 44 76 o o 
0,05 0,02 8,57 7.49 o 10,37 3,56 18,94 12,13 49 31 45 71 o o 
0,06 0,02 10,03 8.41 o 12,31 6,68 22,34 16,71 36 27 45 60 o o 
0,06 0,02 8,21 6,87 o 13,84 8,09 22,05 16,30 33 24 37 50 o o 
0,06 0,02 7,86 6.17 o 13,93 7,37 21,79 15,23 35 25 36 52 o o 

0,06 0,05 5,63 5,27 o 7,53 3,00 13,16 S,63 72 47 43 65 o o 
0,05 0,03 4,10 4,11 o 6,18 2,61 10.28 6,71 31 20 40 61 o o 
0,05 0,03 3,83 3,71 o 8,31 3,49 12.14 7,32 26 16 32 52 o o 
0,04 0,02 3,42 3,32 o 7,58 3,31 11,00 6,73 22 13 31 51 o o 
0,04 0,02 3,06 2,95 o 7,38 3,04 10.44 6,10 22 13 29 50 o o 

0,01 0,01 0,84 0,75 0,9 7,14 3,49 7,98 4,33 98 53 10 19 51 54 
0,01 0,01 0,57 0,46 1,7 7,13 3,06 7,70 3,63 57 27 7 16 74 78 
0,01 0,01 0,61 0,47 2,0 7,12 4,51 7,73 5,12 47 31 8 12 76 81 
0,01 0,01 0,59 0,47 1,8 6,18 4,39 6,77 4,98 39 29 9 12 75 79 
0,01 0,01 0,56 0,43 1,9 6,10 4,02 6,66 4,58 38 26 8 12 77 81 

0,09 0,05 13,25 10,16 o 5!54 0,75 18,79 14,00 65 48 71 95 o o 
0,07 0,03 9,69 8,34 o 6,18 0,29 15,87 9,98 42 26 61 97 o o 
0,05 0,02 7,61 6,95 o 6,53 1,60 14,14 9,21 26 87 54 83 o o 
0,04 0,02 4,50 3,74 o 8,31 4,52 12.81 9,02 19 14 35 50 o o 
0,04 0,02 3,88 3,20 o 8,33 4,25 12,21 8,13 17 12 32 48 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

Solo 
Localização 

p VL d 
m éd 
1 
5 

5°37'5 
7°54'WGr 

PVL a 
endocn méd 
15°59'5 
57°31'WGr 

PV a Tb 
méd 
15°39'5 
55°58'WGr 

LV d pllnt 
arg 
15°12'5 
54°04'WGr 

Solo 
Localização 

PVL d 
méd 
15°37'5 
57°54'WGr 

PVL a 
endocn méd 
15°59'5 
57°31'WGr 

PV a Tb 
méd 
15°39'5 
55°58'WGr 

LV d plint 
arg 
15° 12'5 
54°04'WGr 
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Perfil 
No 

209 

222 

232 

247 

Perfil 
No 

209 

222 

232 

247 

Prot 
Lab 

7078 
7079 
7080 
7081 
7082 

7098 
7099 
7100 
7101 
7102 

5396 
5397 
5398 
5399 
5400 

7021 
7022 
7023 
7024 
7025 

Prot 
lab 

7078 
7079 
7080 
7081 
7082 

7098 
7099 
7100 
7101 
7102 

5396 
5397 
5398 
5399 
5400 

7021 
7022 
7023 
7024 
7025 

Horizonte 

Símbolo Pro f Calhau Cascalho 

em 20-2em 2-0,2 em 

Ap 0-15 o o 
A3 40 o o 
81 80 o o 
8211 120 o o 
822t 160 o o 

A1 0-10 o o 
A3 30 o o 
81 60 o o 
821 100 o o 
822en 140 o 30,60 

A1 0-10 o o 
A3 25 o o 
81 50 o o 
821 95 o o 
822t 150 o o 

A1 0-15 o o 
A3 30 o o 
81 60 o o 
821 100 o o 
822pl 160 o o 

Carbo- c N MO 
natos 

% 
% % % 

o 0,4 0,04 0,68 
o 0,3 0,03 0,51 
o 0,3 0,03 0,51 
o 0,2 0,02 0,34 
o 0,1 0,01 O, 17 

o 0,6 0,05 1,03 
o 0,5 0,05 0,86 
o 0,3 0,03 0,52 
o 0,3 0,03 0,52 
o 0,2 0,02 0,34 

o 1,3 0,10 2,24 
o 0,8 0,04 1,38 
o 0,4 0,03 0,69 
o 0,3 0,02 0,52 
o 0,3 0,01 0,52 

o 2,1 O, 13 3,62 
o 1,3 0,08 2,24 
o 1,0 0,07 1,72 
o 0,7 0,07 1,21 
o 0,4 0,04 0,69 

Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Areia 
muito média 

grossa 1-0,5 2-0,2 0,5:0,25 
0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

1,30 4,70 25,00 14,50 25,10 53,60 39,00 

1,20 3,50 24,10 13,30 27,30 51,10 35,10 

1,30 3,80 20,90 11,90 22,80 49,90 36,70 

1,70 3,30 22,60 12,50 26,80 50,00 36,00 

1,60 4,00 21,50 12,20 23,10 53,00 38,00 

1,00 4,00 23,50 14,30 28,10 50,90 41,80 

1,80 3,90 23,50 13,10 27,80 47,10 36,70 

2,70 5,90 23,00 11,90 18,50 43,60 32,40 

2,30 3,30 17,20 8,80 19,80 44,80 30,80 

2,40 4,40 17,10 8,50 13,20 41,80 27,80 

0,30 2,79 31,04 21,44 14,78 51,67 44,29 
0,70 2,30 32,29 20,93 11,16 49,24 42,40 
0,47 2,87 26,98 18,21 14,47 53,41 40,34 

0,62 2,32 20,67 12,55 15,50 49,08 38,07 
0,67 2,49 19,59 12,94 19,38 49,80 39,01 

0,70 2,00 22,50 14,50 17,40 21,80 16,90 
0,40 2,20 17,20 11,40 15,20 21,60 17,30 
1,70 2,00 16,40 9,20 13,10 17,90 13,70 
1,10 2,20 13,90 8,20 11,70 19,70 15,20 
2,70 2,00 14,40 6,90 11,40 18,30 13,60 

Complexo 

ca+ 2 Mg+2 K+ 
C/N 

NH40Ae KCI NH40Ae KCI Nl'l40Ae HCI 

10 3,98 2,84 0,54 0,50 0,04 0,03 
10 2,32 2,10 0,38 0,36 0,04 0,03 
10 1,38 1,18 0,36 0,30 0,07 0,06 
10 0,99 0,89 0,30 0,28 0,11 0,10 
10 0,98 0,88 0,32 0,28 0,10 0,10 

12 0,42 0,38 0,30 0,28 0,09 0,09 
10 0,38 0,36 0,20 0,18 0,06 0,06 
10 0,52 0,50 0,20 0,18 0,04 0,04 
10 0,58 0,52 0,18 0,16 0,05 0,04 
10 0,60 0,53 0,16 o, 14 0,07 0,06 

13 0,60 0,92 0,55 0,30 0,14 O, 13 
20 0,25 0,20 0,30 0,18 0,09 0,08 
13 0,28 0,12 0,12 0,10 0,01 0,03 
15 0,12 0,10 0,10 0,08 0,02 0,02 
30 0,12 0,12 0,10 0,10 0,01 0,02 

16 0,28 0,26 0,07 0,06 0,09 0,09 
16 0,20 0,18 0,06 0,06 0,03 0,03 
14 0,15 O, 15 0,06 0,06 0,02 0,02 
10 0,15 0,14 0,06 0,05 0,01 0,01 
10 0,14 0,13 0,05 0,05 0,01 0,01 



Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH(1:1) 

Grau 
Areia 

Silte Argila de Silte Al2o3 _multo fin flocu- (0,05- Ki Kr Argila natural ---
<0,002 % I ação 0,002) Si0 2 Al2o3 Fe2o3 Fe 2o3 H2o KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,00 mm % 
~ mm mm mm 

18,40 23,40 8,80 12,60 3,40 73 1.85 6,87 4,69 0,21 2,49 2,42 35,06 6,1 5,2 
13,90 22,70 6,70 )8,10 4,40 76 1,25 7,98 6,19 0,23 2,99 2,14 42,25 6,0 5,1 
17,80 18,60 5,40 23,80 4,60 81 0,78 9,30 8,46 0,85 1,87 1,76 15,62 5,6 4,6 
14,30 19,60 5,60 21,80 3,00 86 0,89 8,72 7,82 1,17 1,90 1,73 10,49 6,0 4,7 
18,60 20,50 5,50 20,00 1,80 91 1,02 8,83 7,85 1,19 1,91 1,74 10,35 6,0 5,1 

' 
17,90 16,20 7,10 18,50 5,90 68 0,88 8,21 6,52 1,91 2,14 1,80 5,36 4.4 4,0 
13,60 18,20 7,80 21,60 7,20 67 0,84 9,30 6,96 1,48 2,27 2,00 7,38 4,6 3,9 
16,40 18,80 7,60 25,80 6,10 76 0,73 10.46 8,26 1,59 2,15 1,92 8,16 4.7 4,0 
13,80 21,60 7,60 30,40 5,30 83 0,71 13,4<9 10,07 2,23 2,28 2,00 7,09 4,9 4,0 
16,40 21,50 7,50 33,60 4,50 87 0,64 14,65 11,85 3,19 2,10 1,79 5,83 5,1 4,0 

14,78 10,89 3,51 13.48 1,82 87 0,79 5,3 4,3 
11,16 12,46 5,62 12,85 1,92 85 0,97 5,2 4,1 
14,47 17,69 4,62 14,99 1,11 93 1,18 5,2 4,1 
15,50 17,43 6,42 23,83 1,05 96 0,73 5,4 4,1 
19,38 18,37 7,58 23,03 1,10 95 0,80 5,5 4,2 

4,80 26,10 21,20 34,50 9,30 73 0,76 7,71 26,77 2,17 0,49 0,47 19,37 5,0 4,2 
5,30 16,40 12,10 49,10 9,00 82 0,33 7,83 27,66 2,22 0,48 0,46 19,56 5,1 4,3 
4,10 16,20 12,00 53,70 4,10 92 0,30 8,12 28,99 2,31 0,48 0,45 19,70 5,0 4,5 
5,90 14,80 10,30 56,10 1,80 97 0,26 0,43 30,44 2,32 0,47 0,45 20,60 5,7 5,1 
5,00 12,10 7,40 59,90 2,80 95 0,20 9,15 32,53 2,34 0,48 0,46 21,83 6.4 6,0 

sortivo mE/1 OOg v 

Al+3 T % 
Na+ S1 S2 Acidez trocável T Mat. coloidal 100AI+ 3 100AI+ 3 

AI+3+S1 AI+3+S2 

f~H40Ac HCI NH 40Ac KCieHCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,05 0,04 4,61 3,41 o 2,51 1,10 7,12 5,71 57 45 65 81 o o 
0,04 0,03 2,78 2,52 o 2,50 1,65 5,28 4,43 29 24 53 63 o o 
0,04 0,03 1,85 1,57 o 3,10 2,36 4,95 4,21 21 18 37 44 o o 
0,03 0,03 1,43 1,30 o 2,53 1,65 3,96 3,08 18 14 36 46 o o 
0,03 0,02 1,43 1,28 o 2,54 1,60 3,97 3,03 20 15 36 47 o o 

0,03 0,02 0,84 0,77 1,7 6,10 3,47 6,94 4,31 38 23 12 19 66 69 
0,03 0,02 0,67 0,62 2,2 6,08 3,63 6,75 4,30 31 20 10 16 76 78 
0,03 0,02 0,79 0,74 1,8 5,53 3,83 6,32 4,62 24 18 13 17 69 71 
0,04 0,03 0,85 0,75 1,4 4,53 2,83 5,38 3,68 18 12 16 23 62 65 
0,05 0,03 0,88 0,76 1,3 5,10 3,12 5,98 4,00 18 12 15 22 59 63 

0,04 0,01 1,33 1,36 o 5,55 1,88 6,88 3,21 50 23 19 41 o o 
0,05 0,02 0,69 0,48 0,2 2,38 1,40 3,07 2,09 24 16 23 33 22 29 
0,03 0,01 0,44 0,26 0,7 2,30 1,39 2,74 1,38 18 12 16 24 61 73 
0,05 0,01 0,29 0,21 1,0 3,41 2,54 3,70 2,83 16 12 8 10 78 83 
0,03 0,01 0,29 0,25 1,0 3,62 2,42 3,91 2,71 17 12 7 11 78 80 

0,05 0,04 0,49 0,45 0.4 13,18 8,83 13,67 9,32 40 27 4 5 45 47 
0,04 0,04 0,33 0,31 0,2 10,52 6,85 10,85 7,18 22 15 3 5 38 39 
0,03 0,03 0,26 0,26 o 6,31 4,84 6,57 5,10 12 9 4 5 o o 
0,03 0,02 0,25 0,22 o 5,10 3,96 5,35 4,21 10 8 5 6 o o 
0,02 0,02 0,22 0,21 o 3,06 2,61 3,28 2,83 5 5 7 8 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização No Lab Sim bolo Pro f Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0.)02' 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

SC d c/ B câmb 5393 A en 0-20 o 89,20 19,76 7,74 43,87 7,90 22,03 43,87 34,29 
Tb méd 237 5394 61en 45 o 91,00 12,55 5,81 47,89 8,52 25,77 47,89 42,29 
15°42'S 5395 62en 80 o 98,30 10,76 5,00 48,02 8,16 23.46 48,02 36,21 
55°51'WGr 

LV d 6992 A1 0-11 o o 0.40 2,70 28,10 19,10 26,90 30,80 27,90 
arg 6993 A3 30 o o 0,20 1,70 25,50 16,70 29,00 29,40 27,30 
15°14'S 248 6994 B1 60 o o 0,20 2,00 22,40 15,70 24,50 30,60 27,30 
55°06'WGr 6995 621 80 o o 0,20 1,70 22,40 14,40 26,20 29,10 25,50 

6996 622 120 o o 0,10 2,20 21.40 14,60 23,70 30,00 26,70 

LE d 7041 A1 0-10 o o 0,10 2,00 27,00 17,80 28,60 32,30 27,60 
arg 7042 A3 30 o o 0,10 3,00 24,70 16,90 22,30 27,00 23,60 
15°29'S 250 7043 61 70 o o 0,10 1,90 20,70 13,30 22,10 25,40 21,40 
54°53'WGr 7044 621 110 o o 0,30 3,00 19,80 13,10 18,50 25,60 21,30 

7045 B22 160 o o 0,20 2,30 20,60 12,10 21,50 24,30 20,30 

LV d 6987 A1 0-10 o o 1,50 9,30 40,90 25,00 23,10 30,80 25,70 
méd 6988 A3 25 o o 1,40 6,00 34,00 20,50 24,60 31,70 24,20 
15°30'S 251 6989 61 60 o o 2,60 5,80 33,00 19,20 21,60 28,90 22,70 
55°15'WGr 6990 621 100 o o 2,30 6,70 30,90 18,20 18,60 28,80 22,80 

6991 622 150 o o 2,70 5,80 30,20 16 .• 80 20,10 27,40 20,60 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+ 2 K+ 

Localização No Lab natos CIN 
% 

% % % 

NH 4 0Ae KCI NH 40Ae KCI NH40Ae HCI 

SC d e/6 eàmb 5393 o 2,3 0,08 3,97 29 0,45 0,62 0,25 0,32 0,21 O, 15 
Tb méd 5394 o 0,9 0,04 1,55 23 0,15 0,12 0,20 0,10 0,10 0,09 
15°42'S 237 5395 o 0,7 0,04 1,21 18 0,20 0,15 0,22 0,08 0,09 0,07 
55°51'WGr 

LV d 6992 o 1.4 0,10 2,41 14 0,50 0,48 0,10 0,09 0,07 0,06 
arg 6993 o 1,3 0,07 2,24 19 0,65 0,45 O, 15 0,10 0,04 0,04 
15°14'S 248 6994 o 0,8 0,05 1,38 16 0,45 0,40 O, 15 0,10 0,02 0,02 
55°06'WGr 6995 o 0,4 0,03 0,69 13 0,40 0,30 0,12 0,09 0,01 0,01 

6996 o 0,3 0,03 0,52 10 0,39 0,30 0,11 0,09 0,01 0,01 

LE d 7041 o 1,5 0,11 2,59 14 0,20 O, 16 0,06 0,06 0,06 0,05 
arg 7042 o 1,2 0,08 2,07 15 0,21 O, 16 0,07 0,06 0,08 0,03 
15°29'S 250 7043 o 0,7 0,05 1,21 14 0,22 0,17 0,07 0,06 0,01 0,01 
54°53'WGr 7044 o 0,5 0,04 0,86 13 0,33 0,28 0,06 0,06 0,01 0,01 

7045 o 0,3 0,03 0,52 10 0,30 0,26 0,06 0,06 0,01 0,01 

LV d 6987 o 1,3 0,11 2,24 12 0,65 0,55 0,15 0,09 0,09 0,08 
mêd. 6988 o 1,0 0,08 1,72 13 0,35 0,30 0,10 0,08 0,08 0,07 
15°30'S 251 6989 o 0,7 0,05 1,21 14 0,40 0,33 0,10 0,08 0,04 0,03 
55°15'WGr 6990 o 0,4 0,04 0,69 10 0,45 0,32 0,09 0,07 0,02 0,02 

6991 o 0,3 0,03 0,52 10 0.40 0,30 O, 10 0,07 0,01 0,01 
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Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH(1:11 

Grau 
Areia 

S1lte Argila de Silte 
muito fina Al 2o3 

Argila natural flocu- (0,05- Ki Kr ---
<0,002 % I ação 0,0021 SiOz Al 2o3 Fe 2o3 Fe 2o3 HzO KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % ---
mm mm mm Argila 

14,76 16,81 7,23 11,02 1,64 85 1,53 5,2 4,1 
19,85 15,52 9,92 11,98 2,86 76 1,30 5,4 4,2 
15,76 22,42 10,61 14,44 3,00 79 1,55 5,5 4,3 

6,90 13,90 11,00 30,10 13,30 56 0,46 7,97 13,03 3,18 1,04 0,90 6,43 4,0 4,0 
5,20 9,80 7,70 37,40 6,00 84 0,26 7,14 15,86 3,97 0,77 0,66 6,27 5,0 4,2 
7,30 8,40 5,10 41,90 o 100 0,20 10,71 17,13 4,73 1,06 0,90 5,69 5,5 4,4 
5,50 7,70 4,10 44,40 0,30 99 O, 17 11,54 18,25 5,79 1,07 0,89 4,95 5,4 4,7 
7,50 6,60 3,30 45,30 5,60 88 0,15 12,26 18,87 6,18 1,10 0,91 9,79 5,6 5,1 

6,10 14,30 9,60 31,10 2,30 93 0,46 10,49 16,60 5,21 1,07 0,90 5,00 4,1 4,0 
6,00 12,50 9,10 39,20 9,60 76 0,32 10,38 17,16 7,06 1,03 0,81 3,82 5,2 4,3 
4,70 10,40 6,40 47,50 5,00 89 0,22 10,38 19.48 8,15 0,91 0,72 3,75 5,6 4,7 
6,20 9,20 4,90 49,70 0,10 99 0,19 13,26 20,45 8,17 1,10 0,88 3,93 5,8 5,1 
4,80 8,40 4,40 50,70 o 100 0,17 13,38 20,98 8,20 1,08 0,87 4,02 6,1 5,6 

7,70 19,30 14,20 14,10 1,90 87 1,37 4,04 15,30 4,31 0,45 0,38 5,57 5,0 4,4 
5,90 21,20 13,70 20,60 5,20 75 1,03 5,2'3 15,96 6,13 0,56 0,45 4,09 5,7 5,0 
6,50 19,40 13,20 24,90 0,10 99 0,78 5,00 15,23 7,38 0,56 0,43 3,24 5,9 5,6 
7,90 17,90 11,90 28,40 4,10 85 0,63 4,70 18,76 7,41 0,43 0,34 3,97 6,0 6,0 
5,40 19,90 13,10 29,30 4,30 85 0,68 5,08 19,96 7,27 0,43 0,35 4,31 6,2 6,3 

sortivo mE/1 OOg v 

Na+ Al+3 T % 
S1 52 Acidez trocável T Mat coloidal 100A1+3 100AI+3 

A1+3+S1 AI+3+S2 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,06 0,01 0,97 1,10 0,1 6,58 4,56 7,55 5,53 69 46 13 18 9 8 
0,06 0,01 0,51 0,32 0,5 4,53 3,10 5,04 3,61 42 30 10 14 50 60 
0,04 0,01 0,55 0,31 0,1 3,62 2,45 4,17 3,00 29 21 13 18 15 24 

0,01 0,01 0,68 0,64 0,8 13,51 7,42 14,19 8,10 47 27 5 8 54 56 
0,01 0,01 0,85 0,60 0,3 11,06 4,33 11,91 5,18 32 14 7 16 26 33 
0,01 0,01 0,63 0,53 0,1 7,14 4,00 7,77 4,63 19 11 8 14 14 16 
0,01 0,01 0,54 0,41 o 6,54 3,76 7,08 4,30 16 10 8 13 o o 
0,01 0,01 0,52 0,41 o 5,18 3,58 5,70 4,10 13 9 9 13 o o 

0,03 0,03 0,35 0,30 0,7 10,63 8,18 10,98 8,53 35 27 3 4 67 70 
0,03 0,03 0,39 0,28 0,2 7,18 5,33 7,57 5,72 19 15 5 7 34 42 
0,03 0,02 0,33 0,26 O, 1 4,13 3,98 4,46 4,31 9 9 7 8 23 28 
0,03 0,02 0,43 0,37 o 4,00 2,59 4,43 3,02 9 6 10 14 o o 
0,03 0,02 0,40 0,35 o 2,12 1,60 2,52 2,00 5 4 16 20 o o 

0,01 0,01 0,90 0,73 0,1 11,23 5,23 12,13 6,13 86 43 7 15 10 12 
0,01 0,01 0,54 0,46 o 7,15 3,74 7,69 4,28 37 21 7 13 o o 
0,01 0,01 0,55 0,45 o 6,12 2,63 6,67 3,18 27 13 8 17 o o 
0,01 0,01 0,57 0,42 o 3,80 2,43 4,37 3,00 15 11 13 19 o o 
0,01 0,01 0,52 0,39 o 3,10 2,39 3,62 2,91 12 10 14 18 o o 
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TABELA 3.1- Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Areia grossa 
Areia 

Areia fina 
Solo Perfil Prot Areia 

Localização No Lab Slmbolo Prol Calhau Cascalho muito média 

em 20·2cm 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 
0,25-"0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 

2~1 mm mm mm mm mm mm mm 

LV d 5432 A1 0-20 o X 1,10 4,70 26,50 16,10 23,20 34,90 32,70 

arg. 5433 A3 35 o X 1,60 2,90 14,10 7,50 13,90 26,80 17.40 

15°37'S 252 5434 81 70 o X 0,80 1,20 7,20 3,90 11,70 27,60 18,20 

54°02'WGr 5435 821 110 o X 0,40 0,70 5,10 2,80 10,60 30,60 14,30 

5436 822 170 o X 0,80 1,00 6,20 2,80 11,70 29,90 16,90 

LV d 7031 A1 0-10 o o 0,40 3,40 35,70 23,60 30,50 30,10 26,80 
arg 7032 A3 25 o o 0,20 4,60 32,60 22,00 24,90 26,90 24,80 
15°37'S 253 7033 81 50 o o 0,50 4,00 30,50 19,60 24,50 25,80 22,20 
54°02'WGr 7034 821 110 o o 0,30 4,70 28,70 18,80 21,50 24,10 22,50 

7035 822 150+ o o 0,30 3,60 28,90 18,60 24,30 24,70 2,2,20 

PV d 5427 AP 0-25 o o 3,25 11,87 37,62 19,18 17,00 24,16 19,86 
méd /arg 5428 A3 45 o o 4,34 6,49 24,95 11,37 10,60 19,60 10,47 
15°43'S 256 4529 81 80 o o 1,43 3,72 12,89 6,18 9,22 15,44 11,27 
55°21'WGr 5430 821t 120 o o 0,17 2,31 9,89 5,74 9,06 13,51 11,47 

5431 B22t 160 o o 1,11 3,46 12,21 6,05 10,12 20,25 14,28 

LE d 7036 A1 0-10 o o 0,10 1,40 37,80 27,90 35,70 36,40 33,70 
méd 7037 A3 25 o o 0,40 2,70 40,30 26,10 37,90 31,50 29,60 
15°45'S 258 7038 81 60 o o 0,40 3,80 35,40 24,00 30,80 30,60 28,30 
55'11'WGr 7039 821 130 o o 0,70 3,10 35,50 22.90 31,20 28,10 25,50 

7040 822 160 o o 0,30 4,30 35 20 23,70 28,80 29,00 26,40 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+2 K+ 

CIN 
Localização No lab natos 

% % % 
% 

NH 40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

LV d 5432 o 7,8 0,22 13.45 35 3,75 3,88 1,83 1,10 0,18 0,10 
arg 5433 o 3,8 0,10 6,55 38 0,52 0,95 0,28 0,38 0,09 0,07 
15°37'S 252 5434 o 1,8 0,06 3,10 30 0,20 0,18 0,05 0,10 0,02 0,03 
54'02'WGr 5435 o 1,3 0,04 2,24 33 0,18 0,15 0,04 0,12 0,01 0,04 

5436 o 1.0 0,03 1,72 33 0,25 0,16 0,05 o 12 0,02 0,03 

LV d 7031 o 1,5 0,09 2,59 17 0,50 0,42 0,05 0,04 0,09 0,09 
arg 7032 o 1,5 0,06 1,72' 17 0,45 0.40 0,05 0,04 0,02 0,03 
15'38'S 253 7033 o 0,7 0,05 1,21 14 0,30 0,28 0,05 0,03 0,01 0,01 
54°05'WGr 7034 o 0,5 0,05 0,86 10 0,25 0,23 0,04 0,03 0,01 0,01 

7035 o 0,5 0,04 0,69 10 0,20 0,18 0,04 0,02 0,01 0,01 

PV d Tb 5427 o 5,2 0,15 8,96 35 o 12 0,15 0,03 0,08 0,05 0,06 
méd/arg 5428 o 3,5 0,10 6,03 35 0,15 0,12 0,05 0,06 0,02 0,03 
15°43'S 256 5429 o 1,8 0,08 3,10 23 0,15 0,13 0,05 0,07 0,02 0,02 
55'21 'WGr 5430 o 1.4 0,07 2.41 20 0,15 0,14 0,05 0,04 0,01 0,03 

5431 o 1,2 0.{14 2,07 30 0,12 0,17 0,08 0,05 0,02 0,02 

LE d 7036 o 1,1 0,08 1,90 14 0,27 0,24 0,05 0,05 0,04 0,04 
méd 7037 o 0,9 0,07 1,55 13 0,18 0,16 0,07 0,06 0,02 0,02 
15°45'S 258 7038 o 0,7 0,05 1,21 14 0,32 0,26 0,07 0,06 0,01 0,01 
55°11'WGr 7039 o 0,5 0,04 0,86 13 0,33 0,26 0,06 0,04 0,01 0,01 

7040 o 03 0,03 0,52 10 0,33 0,25 0,06 0,04 0,01 0,01 
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lab : 5UDE5UL 

Ataque por H25D4% pHI1:11 
Grau 

Areia 
S•lte Argila de 5ilte AI203 muito fina 

Argila natural flocu- (0,05- Ki Kr ---
<0,002 % I ação 0,0021 5i02 AI203 Fe203 Fe 203 H20 KCI o, 1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % ---

mm mm mm Argila 

14,10 20.40 18,20 20,40 0,51 98 1,00 5,5 5,2 
5,60 33,70 24,30 34,80 0,62 98 0,97 5,8 4,8 7,80 31,90 22,50 42,70 o, 15 99 0,75 6,0 5,3 4,90 39,10 22,80 41,50 0,15 99 0,94 5,8 5,8 6,80 34,70 21,70 42,20 0,62 99 0,82 5,5 6.4 

4,60 15,70 12.40 21,80 2.40 90 0,72 8,22 14,96 4,89 0,93 0,77 4,80 4,2 4,0 
5,70 8,70 6,60 33,90 5,50 84 0,26 9,56 15,58 5.43 1,04 0,85 4,50 5,5 4,3 
4,10 7,70 4,10 39,60 4.40 89 0,19 11.41 17,72 5,97 1,09 0,90 4,53 5,7 4,5 
5,90 5,80 4,20 43,00 11,00 74 0,13 11,52 18.20 5,98 1,08 0,89 4,78 6,0 4,8 
4,30 6,00 3,50 42,90 o 100 0,14 11,31 18,99 6,01 1,01 0,84 4,96 6,0 5.4 

6,18 19,37 15,07 23,15 5,56 76 0,84 4,7 4.4 
2,68 34,40 25,27 30,18 4,63 85 1,14 4,9 4,6 
3,61 27,80 3,63 48,04 1,80 96 0,58 5,1 5.4 
4,08 19,38 17,34 59,26 20,3 97 0,33 5,5 6,0 
5,75 24,92 18,95 48,59 6.40 87 0,51 5,7 6,3 

6,40 12,80 10,10 15,70 0,90 94 0,82 
2,80 7,20 5,30 22,90 3,50 85 0,31 
4,70 6,70 4,40 29,60 7,10 76 0,23 
3,10 6,50 3,90 32,50 3,20 90 0,20 
4,50 5,90 3,30 32,50 0,10 99 o, 18 

sortivo mE/1 OOg 
v 

Al+3 T % Na+ 51 52 Acidez trocflvel T Mat coloidal 100AI+3 100AI+ 3 

Al+3+51 AI+ 3+52 
NH4 0Ac HCI NH 40Ac KCieHCI KCI pHB pH7 pH8 pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,12 0,02 5,88 5,10 o 22,63 12,75 28,51 18,63 1,40 92 20,6 32 o o 0,04 0,04 0,93 1,41 o 15,84 9,98 16,77 10,91 59 39 5,5 9 o o 0,04 0,01 0,31 0,32 o 8,63 5,67 8,94 5,98 30 20 3,5 5 o o 0,05 0,01 0,28 0,32 o 6,58 3,66 6,86 3,94 19 12 4,1 7 o o 0,05 0,01 0,37 0.32 o 6,18 3,25 6,55 3,62 18 10 5,6 10 o o 

0,04 0,03 0,68 0,58 0,8 10,10 6,55 10,78 7,23 49 33 6 9 54 58 0,04 0,03 0,56 0,50 0,2 6,12 4,16 6,68 4,72 20 14 8 12 26 29 0,04 0,03 0.40 0,35 0,1 4,53 3,63 4,93 4,03 12 10 8 10 20 22 0,03 0,03 0,33 0,30 o 3,82 2,67 4,15 3,00 10 7 8 11 o o 0,03 0,03 0,28 0,24 o 3,10 2,52 3,38 2,80 8 7 8 10 o o 

0,06 0,01 0,26 0,30 0,1 15,45 9,84 15,71 10,10 68 44 2 3 28 25 0,06 0,01 0,28 0,24 0,1 12,68 7.45 12,96 7,73 43 26 2 4 26 29 0,05 0,01 0,27 0,23 0,1 7,62 4,91 7,89 5,18 16 11 3 5 27 30 0,05 0,01 0,26 0,22 o 6,12 3,55 6,44 3,81 11 6 4 7 o o 0,05 0,01 0,27 0,78 o 5,16 4,21 5.43 4.48 11 9 5 6 o o 

0,03 0,03 0,39 0,36 0,3 9,18 5,35 9,57 5,74 61 37 4 7 43 45 0,04 0,03 0,31 0,27 0,2 7,13 4,22 7.44 4,53 32 20 4 7 39 43 0,04 0,03 0.44 0,36 o 6,51 2,87 5,95 3,31 20 11 7 13 o o 0,04 0,04 0.44 0,36 o 4,38 2,36 4,82 2,80 15 9 9 16 o o 0,04 0,04 0.44 0,34 o 3,52 2,36 3,96 2,80 12 9 11 16 o o 
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TABELA 3 I - Continuação 

Honzonte Granulometria o/o 

Areia grossa Areia fina 

Solo Perfil Prot Areia Areia 

Localização N, Lab Símbolo Pro f Calhau Cascalho muito média 
em 20-2em 2-0,2 em grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 0,2-0,05 

2-1 mm mm 0,25-0,1 0,2-0,02 
mm mm mm mm mm 

LV d 5388 Al 0-10 o 21,90 4,80 10,50 34,70 15,80 16,40 22,90 20,60 

mêd 5389 A3 30 o o 4,50 9,70 34,60 17,40 15,80 36,30 20,70 

15'50'S 262 5390 81 60 o o 6,90 11,40 37,20 16,20 15,20 24,30 19,80 

55'27'WGr 5391 821 95 o o 7,70 13,00 37,80 14,60 13,30 26,40 19,20 
5392 822 140 o o 5,30 11,60 32,80 13,70 13,20 25,10 20,00 

LE d 7046 Ap 0-20 o o 1,00 1,60 6,60 3,10 4,80 16,20 8,50 

marg 7047 A3 30 o o 1,30 1,10 6,30 2,70 5,20 16,10 7,30 

15'57'S 264 7048 81 50 o o 1,60 1,30 5,80 2,20 4,00 16,60 8,10 

54'51'WGr 7049 821 80 o o 1,90 1,20 6,30 2,30 4,90 16,50 7,60 
7050 822 110 o o 1,70 1,10 5,80 2,20 4,40 18,70 7,50 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 
ca+ 2 Mg+ 2 K 

C iN 
Localização N, Lab natos % % % 

% 
NH 40Ac KCI NH 40Ac KCI NH 40Ac HCI 

LV d 5388 o 1,3 0,07 2,24 19 0,30 0,76 0,12 0,40 0,11 0,06 

méd 5389 o 0,8 0,05 1,38 16 0,35 0,59 0,18 0,27 0,08 0,06 

15°50'S 262 5390 o 0,7 0,04 1,21 18 0,24 0,57 0,10 0,60 0,08 0,05 

55°27'WGr 5391 o 0,7 0,04 1,21 18 0,30 0,34 0,20 0,2b 0,08 0,06 
5392 o 0,6 0,02 1,03 30 0,35 0,38 0,27 0,18 0,05 0,05 

LE d 7046 o 1,2 0,12 2,07 10 0,94 0,80 0,60 0,45 0,38 0,31 

marg 7047 o 0,9 0,09 1,55 10 0,38 0,30 0,20 0,18 0,23 0,20 

15° 57'S 264 7048 o 0,6 0,06 1,03 10 0,20 0,15 0,18 0,16 0,23 0,20 

54°51'WGr 7049 o 0,4 0,04 0,69 10 0,20 0,15 0,18 0,16 0,17 0,14 

7050 o 0,4 0,04 0,69 10 0,21 0,16 0,18 0,16 0,10 0,09 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Ataque por 
d~1,47 

Argila 
Grau Silfe 

H2S04% 
Solo 

Perfil Prot de 
locali- Areia Areia Silte 

Argila natu- -- Eq 

zação 
N' Lab Prol Calhau Case grossa fina 0,05- ral 

fio cu-
Argila umid 

Slmb >20 20-2 <0,002 lação em 2-0,2 0,2-0,05 0,002 % 
mm mm mm mm mm mm % Si02 AI203 Fe203 Ti02 . 

AQa 2407 Al 0-2( o o 65 24 3 8 4 50 0,38 5 2,6 2,5 0,8 0,18 
14°59'S 105 2408 C2 100-12( o o 68 19 1 12 7 42 0,08 8 3,8 4,2 1,0 0,29 
57'28'WGr 

LE a 2371 Ali 0-6 o o 17 8 7 68 27 60 0,10 26 17,1 26,2 10,5 0,77 
marg 2372 A12 17 o o 17 8 6 69 31 55 0,09 25 14,5 27,4 10,6 0,82 
14°08'S 107 2373 A13 34 o o 14 8 3 75 48 36 0,04 25 18,6 29,2 10,9 0,92 
56°38'WGr 2374 81 61 o o 12 6 4 78 44 44 0,05 26 19,2 30,5 11,3 0,95 

2375 821 92 o o 11 6 ::; 80 o 100 0,04 26 20,1 31,6 11,7 0,95 
2376 822 305 o o 12 6 4 78 o 100 0,05 28 20,1 31,7 11,8 1,01 

LV a 2377 A11 0-6 o o 46 21 5 28 10 64 0,18 13 7,9 10,8 3,8 0,46 
arg 2378 A12 17 o o 47 23 5 25 13 48 0,20 12 6,8 10,1 3,6 0,41 
14'13'S 108 2379 A3 31 o o 47 23 4 26 11 58 0,15 12 7,4 10,8 3,9 0,45 
56°35'WGr. 2380 81 49 o o 38 24 5 33 15 55 0,15 14 9,4 13,5 4,1 0,50 

2381 821 84 o o 35 22 4 39 22 44 0,10 15 10,5 15,3 5,0 0,54 
2382 822 225 o o 36 20 3 41 o 100 0,07 17 10,8 16,0 5,1 0,56 
2383 823 305 o o 34 20 3 43 o 100 0,07 18 11,6 16,4 5,5 0,50 
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Lab : 5UDE5UL 

Ataque por Hz5D4% pH11 :11 
Grau 

Areia 
Silte Argila de 5ilte Al2o 3 muito fina Argila natural flocu· (0,05- Ki Kr --

<0.002 % lação 0,0021 5i0z Al2o 3 Fe2o 3 Fe 2o 3 HzO KCI 
0,1-0,05 0,05-0,002 p.o2-o.oo2 mm % ---

mm mm mm Argila 

7,80 13,90 11,60 30,80 3,81 88 0.41 5,0 4,3 
7,90 16,10 10,50 28,60 3,60 87 0,62 5,3 4,2 
7,30 13,80 9,30 29,20 3,31 88 0,56 5,0 4,2 
8.40 15,20 8,00 27,80 2,88 89 0,51 5,1 4,3 
9,00 13,70 8,60 33,50 2,50 92 0,53 5.4 4,2 

4,60 24,30 16,60 60,60 18.40 70 0.40 17,79 22,98 8,69 1,32 1,06 4,15 4,8 4,0 
3,30 23,90 15,10 62,50 5,80 91 0,38 19,23 22,72 10,32 1.44 1,12 3,46 4,9 4,0 
4,80 21.40 12.90 64,70 1,10 98 0,33 18,30 23,79 10,86 1,31 1,01 3,44 5.4 4,2 
3,60 21.30 12.40 64,80 o 100 0,33 18,33 23,38 10,93 1,33 1,03 3,36 5,5 4,3 
3,90 23,80 12,60 62,90 o 100 0,38 17,17 23,12 10,98 1,26 0,97 3,31 5,6 4.4 

sortivo mE/1 OOg 
v 

Al+3 T % 
Na+ 51 52 Acidez trocâvel T coloidal Mat. 100AI+ 3 100AI + 3 

Al+3t51 Al+3+52 
NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,03 0,01 0,58 1,23 0,6 6,18 4,73 6,76 5,31 21 17 9 11 51 33 
0,04 0,01 0,65 0,93. 0,8 5,53 3,53 6,18 4,18 23 15 11 16 55 46 
0,03 0,01 0,45 1,23 0,9 5,54 3,37 5,99 3,82 22 14 8 12 67 42 
0,03 0,02 0,61 0,62 0,3 5,12 2,91 5,73 3,52 21 13 11 17 33 33 
0,03 0,01 0,70 0,62 0,3 4,13 2,21 4,83 2,91 16 9 15 24 30 33 

0,03 0,03 1,95 1,59 0,6 13,03 8,08 14,98 10,03 25 17 13 19 24 27 
0,03 0,03 0,84 0,71 0,6 10,62 7,89 11,46 8,73 18 14 7 10 42 46 
0,05 0,04 0,66 0,55 0.4 9,83 6,65 10.49 7,31 16 11 6 9 38 42 
0,04 0,03 0,59 0,48 0.4 8,12 6,44 8,71 7,03 13 11 7 8 40 45 
0,03 0,02 0,52 0,43 o 6,51 5,66 7,03 6,18 11 10 7 8 o o 

Lab · 5NLC5 .. 
1 

pH(1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

Al2o 3 c N MO 
100AI+ 3 

v --- p --- Ki Kr % % % C/N 
Fe2o 3 % AI+ 3+5 ppm 

H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ 5 H+ A1+3 T 

4,90 17,7 1.47 :;1,9 3,5 0,95 0,05 1,64 19 0,3 0,3 0,02 0,02 0,3 2,7 0,9 3,9 8 75 2 
6,63 1,54 1,34 4,7 4,0 0,24 0,02 0,41 12 0,3 0,3 0,02 0,02 0,3 1,5 0,6 2.4 13 67 2 

3,89 1,10 0,88 4,9 4,2 2,93 0,15 5,05 20 0,6 0,6 0,14 0,03 0,8 9,2 Ul 11,9 7 70 2 
4,08 0,09 0,72 4,9 4,2 2,06 0,12 3,55 17 0,3 0,3 0,11 0,02 0,4 7,9 1,5 9,8 4 79 2 
4,21 1,08 0,88 4,9 4.4 1,65 0,07 2,84 24 0,2 0,2 0,09 0,02 0,3 5,9 1,1 7,3 4 79 1 
4,21 1,07 0,86 5,2 4,6 1,05 0,06 1,81 18 0,2 0,2 0,06 0,02 0,3 3,9 0,6 4,8 6 67 1 
4,18 i,10 0,89 5,3 4,9 0,80 0,03 1,38 27 0,1 0,1 0,04 0,02 0,2 2,8 0,3 3,3 6 80 1 
4,20 1,08 0,87 6,0 5.4 0,50 0,02 0,86 25 0,2 0,2 0,02 0,02 0,3 2,3 o 2,6 12 o 1 

4.42 1,25 1,02 5,5 4,3 1,37 0,07 2,36 20 0.4 0.4 0,12 0,01 0,5 1.7 1,1 3,3 15 69 2 
4,30 1,14 0,93 5,5 4.4 1,10 0,06 1,90 18 0,2 0,2 0,10 0,02 0,3 3,7 0,9 4,9 6 75 1 
4.42 1,16 0,95 5,6 4,5 0,85 0,04 1,46 21 0,2 0,2 0,04 0,01 0,3 3,0 0,7 4,0 8 70 1 
5,08 1,19 0,99 5,5 4,6 0,73 0,04 1,26 18 0,2 0,2 0,05 0,01 0,3 2,8 0,5 3,6 8 63 1 
4,84 1,17 0,97 5.4 4,8 0,56 0,03 0,96 19 0,1 0,1 0,04 0,01 0,2 2,0 0,3 2,5 8 60 1 
4,91 1,15 0,95 5,7 5.4 0,44 0,02 0,76 22 0,1 0,1 0,04 0,01 0,2 1,5 o 1,7 12 o 1 
4,74 1,20 0,99 5,8 6,0 0,27 0,02 0,46 14 0,1 0,1 0,05 0,01 0,2 0.7 o 0,9 22 o 1 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Amostra seca Composição granulométrica 
ao ar% (terra fina seca ao ar)% Ataque por 

d~1.47 

Argila 
Grau Silte 

H2so4 % 
Solo de Perfil Prot Areia Areia Silte na tu- -- Eq 

Localí- N, Lab Prol Calhau Case fina 0,05- Argila flocu- umid grossa ral Argila zação Slmb em >20 20-2 2-0,2 0,2-0,05 0,002 <0,002 laçi!o 
% 

mm mm mm mm mm mm % SiOz Al 2o 3 Fe2o3 Ti0 2 

LR d 1256 A1 0-20 o 2 11 11 24 54 8 85 0,44 28 6,3 29,3 21,0 1,69 
marg 1257 A3 45 o 2 8 10 20 62 14 77 0,32 26 6,2 31,0 21,7 1,75 
14'20'S 110 1258 81 130 o 3 8 9 11 72 o 100 0,15 27 6,2 32,2 23,1 1:as 
56'27'WGr 1259 821 220 o 4 7 10 19 64 27 68 0,30 27 5,9 :Í2,8 22,9 1,96 

1260 822 280 o 4 9 9 13 69 25 64 0,19 26 5,8 31,8 23,3 1,94 
1261 823 310+ o 4 8 8 15 69 24 65 0,22 27 6.4 33,6 23,1 2,11 

LE a 2384 A11 0-6 o o 50 12 5 33 14 58 0,14 15 9,7 12,2 6,6 0,46 
arg 2385 A12 12 o o 47 13 5 35 23 34 O, 15 15 10,3 13,8 6,9 0,50 
14'08'S 114 2386 A3 24 o o 48 13 4 35 27 23 0,11 15 10,3 13,9 7,1 0,53 
56'39'WGr 2387 81 42 o o 48 12 3 37 29 22 0,08 16 11,1 15,1 7,3 0,55 

2388 821 64 o o 46 12 3 39 5 87 0,08 16 10,9 15,2 7,4 0,57 
2389 822 310+ o o 39 14 4 43 o 100 0,09 17 10,9 14,9 7,4 0,55 

BV arg 1262 A 0-10 o X 10 17 42 31 12 61 1,35 23 11,8 9,9 3,8 0,35 
14'40'S 120 1263 B2t 40-50 o X 8 9 35 48 23 52 0,73 27 20,7 18.4 5,8 0,45 

56'19'WGr 1264 c 65-75 o X 7 12 35 46 28 39 0,76 26 19,2 16,7 5,4 0,40 

PV d Tb 2405 A1 0-15 o 12 19 21 21 39 26 33 0,54 24 18,9 13,9 10,5 0,55 
chern 225 2406 Bt 40-60 o X 6 11 17 66 2 97 0,26 31 26,8 19,5 10,5 0,69 
marg. 
15'09'S 
56'46'WGr 

PV a Tb 2352 A11 0-8 o o 41 35 11 13 10 23 0,85 10 5,7 4,1 0,7 0,17 
pllnt 2353 A12 19 o 1 42 34 10 14 7 50 0,71 9 5,9 4,6 1,5 0,18 
méd 230 2354 A3 34 o 1 40 35 9 16 5 69 0,56 10 6.4 5,1 1,0 O, 19 
15'38'S 2355 8211 49 o 2 33 33 12 22 o 100 0,55 11 9,6 7,9 1,6 0,27 
56'01 'WGr 2356 B22tpl 112 o 1 29 34 12 25 o 100 0.48 12 10,2 8,4 1,8 0,28 

2357 B3t 154 o 1 29 34 13 24 o 100 0,54 11 9,9 8,1 1,6 0,27 

se a 2345 A1cn 0-9 6 73 19 23 33 25 23 8 1,32 22 12,1 7,3 7,0 0,27 
c/B lat 2346 A3cn 19 5 72 13 26 29 32 29 9 0,91 20 12,8 8,4 6,9 0,29 
pllnt. 2347 B1cn 33 7 70 12 23 29 36 35 3 0,81 21 15,0 9,9 5,4 0,39 
arg 233 2348 B21cn 49 o 46 16 18 31 35 3 91 0,98 22 15,7 12,1 12,7 0,31 
15'40'S 2349 B22cn 67 o 21 13 19 30 38 1 97 0,79 23 16,2 11,9 9,5 0,37 
56'26'WGr 2350 83 85 o 6 5 18 35 42 1 98 0,83 26 17,2 12,0 6,8 0,39 

2351 c 120+ o o 1 13 41 45 1 98 0,91 35 23,2 14,5 7,8 0,40 

HL a 2339 A1 0-10 o 1 34 21 14 31 9 71 0.45 20 10,2 8,7 1,3 0,34 
Tb 2340 A2 34 o 6 26 21 18 35 20 43 0,51 17 12,6 10,9 4,5 0,28 
arg. 238 2341 IIB21t 49 o 1 13 14 17 56 1 98 0,30 26 21,0 17,1 7.4 0,35 
15'42'S 2342 11822tpl 76 o 2 12 15 16 57 X 100 0,28 27 21,3 16,8 4,8 0,24 
55'46'WGr 2343 118231 115 o 2 13 14 16 57 1 98 0,28 27 21,9 17,1 6,7 0,31 

2344 IIB3t 135+ X 3 15 16 17 52 1 98 0,33 27 19,3 15.4 10,0 0,31 

AQa 2325 A1 0-13 o 1 62 28 4 6 2 67 0,67 4 1,0 3,3 3,9 o, 16 
15'49'S 2326 AC 32 o 1 59 31 4 6 2 67 0,67 5 0,8 3,1 4,2 O, 15 
55'09'WGr 261 2327 C1 57 o 2 57 30 3 9 5 44 0,33 5 0,9 4,9 4,0 0,19 

2328 C2 300 o 3 62 24 3 11 7 36 0,27 6 1,3 6,4 4,0 0,24 

PE Tb méd 800061 A1 0-20 o o 7 45 34 14 10 29 2.43 19 7,2 5,3 2,1 0,32 
15'52'S 263 800062 82t 80-100 o o 6 43 25 26 22 15 0,96 18 13,3 9,3 3,6 0.45 
54'24'WGr 
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Lab.: SNLCS 

pH(1 :2,51 Complexo sortivo mE/l OOg 

Al 2o 3 c MO 
100AI+3 

--- Ki Kr 
N C/N v --- p 

Fe2o 3 
'!(, '!(, '!(, % Al+3+s ppm 

HzO KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ A1+3 T 

2,19 0,37 0 , 25 5,2 4,3 2.08 0.11 3.68 19 0.7 0,7 0,07 0,07 0,8 7,3 0.7 8,8 9 47 1 

2,24 0,34 0,24 5.4 4,5 1.37 0,08 2,36 17 0.6 0.6 0,03 0,07 0,7 5,1 0,3 6,1 11 30 1 

2,19 0 ,33 0,22 5,5 5, 1 0 ,70 0,04 1 ,21 18 0 ,6 0,6 0,01 0.08 ·0,7 3,1 o 3. 8 18 o X 

2,25 0,31 0,21 5,5 6,1 0.36 0,02 0,82 18 0.6 0,6 0,01 0,06 0,7 1,2 o 1, 9 37 o X 

2,14 0.31 0.21 5,7 8.4 0,26 0,01 0,45 26 0,6 0,6 0,01 0,07 0,7 1,1 o 1,8 39 o " 
2.28 0,32 0,23 5.8 6,2 0 ,25 0,01 0.43 25 0,6 0,6 0,01 0,06 0 .7 1.0 o 1.7 41 o X 

2.93 1,35 1,01 6,2 4,2 1,35 0.08 2.33 17 0,4 0,4 0,09 0,01 0.5 4,8 1,2 8, 5 8 71 2 

3.14 1,27 0,97 5,2 4,3 1,16 0,07 2,00 17 0.2 0,2 0,08 0,01 0.3 4,3 1,2 5,8 5 80 1 
3,09 1,26 0,96 5,2 4,3 0 ,89 0.05 1,53 18 0.2 0,2 0,09 0,02 0 ,3 3,6 0.9 4,8 6 75 1 

3.22 1,25 0,95 5,3 4.4 0 ,73 0.04 1.26 18 0, 2 0.2 0,11 0,02 0,3 2.6 0.7 3,6 8 70 1 

3.24 1.22 0,93 5.5 4,7 0,43 0 ,03 0,74 14 0,2 0,2 0,06 0.01 0,3 1,8 0.4 2,5 12 57 1 
3 ,17 1,25 0,95 5.7 5,3 0 ,37 0,02 0,64 19 0.2 0,2 0.03 0,01 0,2 1,1 0,2 1,5 13 50 1 

4,09 2,03 1.63 5,9 5.3 1,78 0,14 3,07 13 14,8 4,6 0,24 0,06 19,8 3,6 . o 23,2 84 o 8 
4,98 1,91 1,59 6 .7 5.6 0,78 0,08 1,34 10 11,4 4,9 0,12 0,09 18,5 1,5 o 18,0 92 o 3 
4,86 1,95 1,62 8,8 6.0 0 ,48 0.03 0,83 18 9,2 4,0 0,09 0,09 13,4 0,8 o 14,0 96 o 4 

2,06 0,32 1,56 6,2 5.2 1,61 0 , 12 2.77 13 4,5 2, 1 0,04 0,02 6,7 3.3 o 1Q,O 67 o 4 
2.89 2,34 1,74 5,5 4,2 0,5(> 0 ,05 0,86 10 1, 5 0, 7 0 . 21 0,02 2,4 2,2 1,7 8,3 38 41 1 

9,33 2,37 2,14 6,0 4,7 0,55 0 ,03 0,94 18 1.0 0 , 9 0,13 0.02 - 2,1 1,6 0,2 3,9 54 9 3 
4,84 2,18 1,81 5,4 4,3 0.41 0,03 0 , 71 14 0,5 0,5 0.07 0,02 1 , 1 1,2 0.6 2,9 38 35 2 
8,06 2, 13 1,90 5,3 4.2 0,34 0,02 0,59 17 0,8 0,8 0.05 0.02 0.9 1,1 0,7 2,7 33 44 2 
7,74 2,07 1,83 4,9 4.2 0 ,23 0,02 0,40 12 0 , 6 0,6 0,03 0,03 0,7 0.8 0,8 2,3 30 53 1 
7,35 2,07 1,82 5.4 4.3 0,13 0.01 0,22 13 0.3 0 , 3 0,04 0.03 0,4 0,7 1,0 2, 1 19 71 1 
7,94 2.08 1,85 5,1 4.3 0 , 18 0,02 0.31 9 0 ,3 0,3 0,03 0,03 0,4 0,8 1,0 2,2 18 71 1 

I 
1.6!i 2,82 1,75 5,9 4,6 1,61 0,12 2,77 13 2.2 1,2 0, 27 0,03 3, 7 4.1 0.4 8,2 45 10 5 
1.91 2,59 1,70 5,2 4,1 0,79 0.07 1 ,36 11 0,7 0,7 0,15 0,03 0,9 2. 7 1,3 4,9 18 59 2 
2.88 2 ,58 1,91 5, 3 4,1 0.69 0,06 1 ,19 12 0,6 0,6 0,12 0,03 0.8 2,5 1,5 4,8 17 65 1 

1.50 2.21 1,32 5,7 4,3 0 .30 0.05 0.52 6 0,6 0,6 0 ,08 0,04 0, 7 1,9 0,8 3 .4 21 53 10 
1,97 2 .32 1,53 5,8 4 ,3 0,12 0 ,03 0 ,21 4 0,5 0,5 0.06 0,04 0 .6 1.9 Q.6 3.1 19 50 1 

2,77 2 ,44 1.79 5.6 4 ,2 0,20 0,03 0,34 7 0 , 7 0,7 0,07 0,03 0,8 1,6 1,2 3,6 22 60 1 

2.92 2. 72 2,03 5.7 4 .1 0,09 0,02 0,15 5 0,8 0,8 0,06 0 ,04 0 ,9 1.1 1,8 3.8 24 67 1 

. 

0 ,52 2,00 1,82 4.4 4,3 1,27 0,19 2,1 9 7 0,5 0,5 0,13 0,04 0 ,7 3,7 1.9 6.3 11 73 3 
3.80 1,97 1,56 4.8 4 , 2 0,39 0,06 0,67 7 0 , 5 0.6 0.13 0 ,04 0.7 1.9 1,9 4.5 16 73 2 

3.63 2,09 1,64 5,3 4,0 0, 18 0,04 0,31 5 0,3 0 , 3 0,04 0,04 0,4 2.0 4,4 6,8 6 92 2 
5.49 2, 16 1,82 5.4 4,0 0, 10 0,03 0 .17 3 0,3 0,3 0,04 0 ,05 0.4 1,3 5,0 6,7 6 93 1 

4.00 2,18 1.74 5,6 4,0 0,16 0,04 0 , 26 4 0,4 0,4 0,07 0,07 0,5 1.7 4.1 6 ,3 8 89 1 
2,22 2.13 1,47 5.7 4,0 0 ,06 0,02 0,10 3 0 , 5 0,5 0,04 0,05 0,6 2,4 3,8 6.8 9 86 1 

1,33 0 ,53 0,30 5.2 4,1 0,45 0.03 0,77 15 0,2 0.2 0,04 o 0,2 2.2 0 ,8 3.2 6 80 1 
1,15 0 ,43 0,23 5,3 4,3 0,30 0,02 0,52 15 0,2 0 , 2 0,03 o 0,2 2,0 0,4 2,6 8 67 2 
1,92 0 ,31 0,21 5.5 4 ,5 0,23 0.02 0,40 12 0,2 0,2 0.02 o 0.2 1.7 0,4 2.3 9 67 1 
2,52 0,35 0 .25 5.9 4,7 0 , 16 0.01 0,27 16 0 , 2 0,2 0,03 o 0,2 1.2 0 ,2 1.6 13 50 1 

3,97 2. 3 1 1,84 5.9 4, 9 0.84 0,07 1,45 12 3,5 0 ,5 0.24 0,03 4,3 2,0 o 6 ,3 68 o <1 
4,05 2.43 1.95 6.0 4,8 0 ,20 0,03 0,34 7 3.8 1.2 0,31 0,01 5,3 1.4 o 6,7 79 o <1 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Composição granulométrica ttfsa)% 
Grau Um i-

Solo 
Perfil Prot Esque- Argila 

de da de 
Loca li- leto Areia Areia Areia Areia na tu- 8ilte 

N" Lab Areia 
média fina muito 8ilte Argila ral fio cu- -- equiva-

zação % muito lente CE8 8imb Prof, grossa 0,5- 0,25- fina 0,05- <0,002 % 
lação Argila 

em >2mm grossa 1-0,5 0,002 % % 
2-1 0,25 0,10 0,10- mm 

mm mm mm 0,05mn mm 
mm 

AOd 1135 A11 0-20 0,1 0,6 20,8 56.7 10,3 7,3 4,2 2.4 43 1,74 

12"07'5 1136 A12 40 o 0,7 20,2 56,5 10,5 6,5 5,6 5.2 7 1,16 

59"09'WGr 01 1137 AC 60 o 0,6 18,8 57,5 12,6 4,9 5,6 2,6 54 0,88 
1138 C1 80 0,1 0,5 17,6 58,7 12,7 5,2 5,2 3.7 29 1,00 
1139 C2 100 0,1 0,6 15.4 54,8 12,5 9,8 6,8 4.4 35 1.44 

AOd 1909 A1 0-05 o 0,8 25,6 54,0 11,5 3,9 4,2 2,0 52 0,93 
Ir 1910 AC 30 o 0,9 24.4 55,5 12,3 2,4 4,5 3.6 20 0,53 
12"13'8 03 1911 C1 65 0,1 0,8 21,7 52,6 15,2 3,8 5,8 4,5 22 0,66 
58"49'WGr 1912 C2 105 o 0,6 17,1 52,8 17.4 5,6 6,5 ~.9 25 0,86 

1913 C3 150 o 1,2 28,6 52,3 9,8 1,5 6,6 5,9 11 0,23 

AO a 1919 A1 0-10 o 7,1 27,7 40,6 11.4 5,8 7.4 3,1 58 0,78 
12"21'8 1920 AC 35 0,1 6,3 26,9 41.4 12,2 3,2 9,9 4,3 57 0,32 
59"09'WGr 04 1921 C1 75 o 6,1 26,6 39,8 13,2 5,9 8;4 5,9 30 0,70 

1922 C2 110 o 5,3 24,6 41,3 13,7 6,8 8,3 6,6 20 0,82 
1923 C3 150 o 7.7 30,3 37,3 12,1 5,6 7,0 6,8 3 0,80 

AO a 1914 A1 0-15 o 3,3 42,3 41,9 7,9 2,0 2,6 1,8 31 0,77 
12"40'5 1915 AC 35 o 3,5 41,6 38,7 9,8 1,2 5,2 3,9 25 0,23 
58"58'WGr 07 1916 C1 60 o 4,0 40,1 37,2 1,1 12,9 4.7 4,2 11 2,74 

1917 C2 100 0,2 3,1 39,2 38,3 10,9 1,8 6,5 6,1 6 0,28 
1918 C3 150 o 2.7 37,2 41,0 10,7 1.4 7,0 5,7 19 0,20 

I 

LV a méd 1965 A1 0-10 0,1 0.4 20,6 52,7 8,1 3.7 14;4 8,5 41 0,25 
12"14'5 1966 A3 30 o 0,3 15,5 45,5 9,6 4,2 24,9 15,6 37 0,16 
57"53'WGr 11 1967 B1 75 0,1 0.4 13,5 39.4 9,5 5,3 31,8 16,1 49 O, 16 

1968 821 105 0,1 0.4 13,5 36,0 10,5 5,8 33,7 1,4 96 0,17 
1969 822 150 0,2 0,5 12.4 35,2 11,0 6,9 33,8 1,7 95 0,20 

LV a 1945 A1 0-10 o 0,2 41,9 36,2 4,9 2,0 14,8 7,2 51 0,13 
méd 1946 A3 30 o 0,2 19,7 46,3 8.4 4,6 20,8 10,2 51 0,22 
12" 17'8 13 1947 81 75 o 0,2 16,7 49,3 8,5 4,7 20,6 11,8 43 0,22 
57"39'WGr 1948 821 105 o 0,2 15,9 46,8 9,6 3,2 24,3 2,2 99 O, 13 

1949 822 150 o 0,2 15,5 45,4 9,8 4,1 25,0 1;4 94 0,16 

AOd 1924 A11 0-10 o 2,8 40,1 43,9 6,9 1,7 4,6 2,8 39 0,36 
12"48'8 1925 A12 35 o 3,3 40,6 41,5 6,2 1,6 6,8 4,0 41 0,23 
58"24'WGr 18 1926 C1 70 o 2,7 34,9 43,1 8,9 2,5 7,9 5,1 35 0,31 

1927 C2 110 o 2,2 34,2 40,0 10,7 3,0 9,9 6.8 31 0.30 
1928 C3 150 0,1 3,2 40,1 39.4 6,2 4,3 6,7 6.4 4 0,64 

A a Tb 2490 A11 0-20 0,2 0,5 5,2 35,5 12,0 16,5 30,1 16.4 46 0,55 
arg 2491 A12 40 0,2 0,5 4,7 30,7 9,3 21,1 33,5 1.8 95 0,63 
12"41'8 25 2492 C1 60 0,1 0.4 4,2 27,9 11,0 19,3 37,5 1,0 97 0,51 
55"47'WGr 2493 C2 100 0,1 0,5 4,2 27,4 10,7 18,5 38,6 1,1 97 0.48 

2494 C3 150 0,1 0,5 4,0 24,3 11,7 17.4 42,0 1.0 98 0.41 

HL d Tb 2657 A1 0-15 0,1 2.4 ~5,4 19,6 14.4 18,3 19,8 5,9 70 0,92 
méd 2658 A3 30 0,1 3,2 3,1 19,0 19,6 13,8 21,2 11.2 47 0,65 
13"28'5 30 2659 81 60 0,2 2,9 23,9 19,1 18,0 14,0 21,9 12,7 42 0,64 
59"23'WGr 2660 82pl 150 o 2,3 22,8 21,5 19,7 11,1 22,6 5.1 77 0.49 

AO a 2666 A1 0-12 o 0,3 36.4 46,0 8,5 2,3 6,5 3.4 48 0,35 
13"39'5 2667 AC 30 o 0,3 35,0 44,9 9,8 1,7 8,3 4,3 48 0,20 
59"18'WGr 36 2668 C1 65 o 0.4 31,9 44,1 10,8 2,3 10,5 7,6 28 0,22 

2669 C2 110 o 0,5 31,9 43,5 10,2 1,0 12,9 9,6 26 0,08 
2670 C3 160 o 0.7 36.4 40,8 8,5 1,8 11,8 8,6 27 0,15 

PE Tb 1140 A1 0-20 X 0,6 17,6 60,2 14,0 1,6 6,0 3,5 42 0.27 
méd 1141 A3 40 3,0 11,3 18,0 26,1 10,3 18,6 12,7 5,8 54 1,46 
13"38'5 1142 811 60 3,8 10,7 19.4 36,1 15,5 1.7 12,8 11.3 12 0,13 
59"57'WGr 38 1143 812 80 4,6 12,0 19,3 28,0 10,0 9.7 16.4 14,8 10 0,59 

1144 821t 110 3,0 7,8 14,5 25,9 10,2 12,0 26,6 13,7 48 0.45 
1145 822t 135 1,9 6,9 15,3 25,2 11,0 12,6 27,1 2.5 91 0.46 
1146 83 170 3,6 8,1 12,6 17,8 13,1 19,6 25,2 1.5 95 0,78 
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lab : CES 

pH 
Óxido 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

de A c 

Po] total 100AI+ 3 
c N MO C/N ferro 

(CaOAc) 
v ---

% % % livre mE/100g % AI+ 3+5 H20 KCIN mE/100g ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 CTC Fe203 
% 

4,0 3,9 0,6 1,03 0,3 0,03 3,38 0,10 0,11 0,05 Cl,24 0,50 0.40 0,58 3,38 13 54 
4.4 4,2 0,5 0,86 0.4 0,02 3,10 0,05 0,08 0,04 0,21 0,38 0,31 ~0.45 3.4a 11 54 
4,6 4,3 0,3 0,52 0,5 0,03 2,12 0,47 O, 11 0,04 0,22 0,84 0,28 0,25 2,96 28 23 
4,5 4,3 0,2 0,34 0,5 0,03 1,80 0,25 0,10 0,03 0,22 0,60 0,24 0,27 2.40 25 31 
4,7 4,3 0,2 0,34 0,5 0,03 1,84 0,15 0,08 0,03 0,21 0.47 0,26 0,25 2,31 20 35 

4,2 3.4 0,9 1,55 0,3 0,02 5,20 0,17 0,02 0,09 0,14 0.42 0.40 0,91 5,62 7 68 
4,5 4,0 0,5 0,86 0,3 0,02 3,20 0,07 0,02 0,06 0,14 0,29 0,22 0,50 3.49 8 63 
4,5 4,1 0.4 0,69 0,3 0,01 3,18 0,10 0,02 0,03 0,86 1,01 0,14 0,52 4,19 24 34 
4,5 4,2 0,3 0,52 0,3 0,01 2,28 0,12 0,08 0,02 0,21 0.43 0,20 0,33 2,71 16 43 
4,5 4,1 0,2 0,34 0,3 0,01 2,02 0,15 0,08 0,02 0,22 0.47 0,20 0,25 2.49 19 35 

3,8 3,7 0,9 1,55_ 0.4 0,03 5,76 0,30 0,02 0,06 0,20 0,58 0,30 1,21 6,34 9 68 
4,2 4,1 0,5 0,86 0,3 0,02 4,90 0,20 0,02 0,07 0,27 0,56 0,27 0,65 5.46 10 54 
4.4 4,1 0,5 0,86 0,3 0,02 3,78 0,22 0,08 0,03 0,20 0,53 O, 12 0,75 4,31 12 59 
4,2 4,1 0,3 0,52 0,3 0,02 2,84 0,20 0,08 0,03 0,21 0,52 0,24 0,55 3,36 15 51 
4.4 4,0 0,2 0,34 0,3 0,02 2.40 0,32 0,02 0,03 0,24 0,61 0,21 0.42 3,01 20 41 

4,5 3,8 0,9 1,55 0,2 0,03 3,58 0,10 0,02 0,04 0,16 0,32 0,18 0,59 3,90 8 65 
4,5 4,0 0,7 1,21 0,2 0,01 3,88 0,10 0,02 0,06 0,26 0.44 0,19 0,58 4,32 10 57 
4,5 4,1 0,3 0,52 0,3 0,01 2,92 0,05 0,02 0,03 0,26 0,36 0,17 0.45 3,28 11 56 
4.4 4,1 0,1 0,17 0.4 0,02 2,18 0,32 0,08 0,07 0,26 0,73 0,19 0,34 2,91 25 32 
4.4 4,1 0,1 0,17 0.4 0,02 1,86 0,10 0,08 0,03 0,20 0,41 0,22 0,32 2,27 18 44 

3.4 3.4 1,1 1,89 0,9 0,03 5,62 0,25 0,08 0,09 0,05 0,47 0,57 0,83 6,09 8 64 
3,8 3,8 0,7 1,20 0,8 0,01 4.48 0,12 0,02 0,06 0,06 0,26 0,29 1 '15 4,74 5 82 
3,9 3,9 0.4 0,68 1,0 0,01 4,06 0,15 0,02 0,04 0,07 0,28 0,26 0,80 4,34 6 74 
4,0 4,0 0,3 0,51 0,9 0,01 3,62 0,10 0,02 0,02 0,02 0,16 0,37 0,57 3,78 4 78 
4,1 4,0 0,2 0,34 1,0 0,01 2,92 0,17 0,02 0,03 0,04 0,26 0,32 0.44 3,18 8 63 

3,7 3,7 0,8 1,37 0,8 0,02 5,18 0,17 0,02 0,06 0,06 0,31 O, 17 1,13 5.49 6 78 
3,9 3,9 0,6 1,03 0,8 0,01 4.48 0,32 0,02 0,04 0,06 0.44 0.44 0,80 4,92 9 65 
3,9 3,8 0,5 0,86 1,0 0,01 3,88 0,17 0,02 0,04 0,03 0,26 0.42 0,70 4,14 6 73 
3,9 3,9 0,3 0,51 0,9 0,01 3,68 0,40 0,02 0,02 0,02 0.46 0,23 0,87 4,14 11 65 
4,0 3,9 0,3 0,51 0,9 0,01 3,08 0,37 0,02 0,03 0,05 0.47 0,16 0,67 3,55 13 59 

4,1 3,8 0,7 1,20 0,3 0,06 3,30 0,20 0,02 0,08 0,20 0,50 0,23 0,52 3,80 13 51 
4,1 4,1 0,6 1,03 0,3 0,02 3,38 0,20 0,08 0,03 0,18 0.49 0,14 0,62 3,87 13 56 
4,2 4,2 0,5 0,82 0,2 0,02 3,38 0,25 0,08 0,02 0,15 0,50 0,24 0.45 3,88 13 47 
4,2 4,1 0,3 0,51 0,2 0,02 2,72 0,25 0,08 0,02 0,14 0.49 0,25 0,35 3,21 15 42 
4,5 4,1 0,2 0,34 0,3 0,01 2.48 0,20 0,08 0,04 0,18 0,50 0,22 0,33 2,98 17 40 

4.4 3,8 1,6 2,76 1,3 0,01 6,72 0,27 0,08 0,08 0,02 0.45 0,55 1,16 7,17 6 72 
4,3 3,9 1,0 1,72 1,3 0,01 6,06 o, 15 0,08 0,05 0,01 0,29 0,52 1 '12 6,35 5 79 
4,3 4,0 1,6 2,76 1,5 0,01 5,70 O, 15 0,06 0,03 0,01 0,25 0.44 0,80 5,95 4 76 

4.4 4,1 0,5 0,86 1,3 0,01 4.40 0,15 0,06 0,02 0,01 0,24 0.42 0,52 4,64 5 68 
4,5 4,4 0,3 0,52 1,7 0,01 4,50 0,12 0,41 0,02 0,02 0,56 0,21 0,22 5,07 11 28 

4,1 3,9 2,3 3,97 0.4 0,03 8,76 0.44 0,03 0,05 0,02 0,54 0,98 1,36 9,30 6 72 
4,3 4,1 1.0 1,72 0.4 0,01 4.44 O, 12 0,03 0,02 0,01 0,18 0,54 0,58 4,62 4 76 
4,3 4,2 0,5 0,86 0,3 0,01 2,60 0,15 0,02 0,02 0,01 0,20 0',35 0,30 2,80 7 60 
4,5 4,5 0.4 0,69 1,0 0,01 2,74 0,17 0,02 0,02 0,02 0,23 0,23 0,12 2,97 8 34 

4,9 4,0 0,6 1,03 0,3 0,01 2,80 0,77 0,03 0,02 Q,01 0,83 0,20 0,42 3,63 23 34 
4,8 4,0 0,5 0,86 0,3 0,01 2,00 0,15 0,03 0,01 0,01 0,20 0,23 0,26 2,20 9 57 
4,7 4,3 0.4 0,69 0,3 0,01 1,92 0,17 0,03 0,01 'o 0,21 0,28 0,18 2,13 10 46 
4,7 4,3 0.4 0,69 0,7 0,01 1,80 0,10 0,02 0,01 o 0,13 0,23 0,22 1,93 7 63 
4,7 4.4 0,3 0,52 0,6 0,01 1,84 0,10 0,02 0,01 o 0,13 0,21 O, 16 1,97 7 55 

6,3 5,5 1,0 1,72 0.4 0,08 1.44 2,32 0,59 O, 12 0,24 3,27 0,17 0,03 4,71 69 1 
5,7 5,0 0.4 0,69 0,5 0,02 1,04 2,10 0,90 O, 12 0,20 3,32 O, 18 0,05 4,36 76 1 
6,2 5,5 1,0 1,72 1,0 0,02 2,12 1,10 0,50 0.42 0,18 2,20 0,20 0,06 4,32 51 3 
5,8 5,1 0,6 1,03 1,2 0,02 2,12 1,55 0,79 0,29 0,24 2,87 0,20 0,05 4,99 57 2 
5,8 5,2 0,6 1,03 1,9 0,01 2,32 1,85 1,17 0,26 0,19 3.47 0,20 0,06 5,79 60 2 
5,9 5,3 0,5 0,86 1,9 0,01 1,98 1,87 1,23 0,30 0,18 3,58 0,21 0,06 5,56 64 2 
5,9 5,4 0.4 0,69 2,1 0,01 2,02 1,70 1,23 0,30 0,20 3.43 0,20 0,03 5.45 63 1 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Composição granulométrica (tfsa)% 
Grau Um i-

Solo 
Perfil Prot Esque-

Areia 
Argila 

de da de 
I e to Areia Areia Areia na tu- Silte Locali- Lab Areia Silte flocu- equiva-

zação 
N, 

% muito média fina muito Argila ral ArQii; CES Simb Prof grossa 0,5 0,25- fina 0,05- <0.002 I ação lente 
>2mm % 

em 
grossa 1-0,5 0,10 0,10- 0,002 % % 

2 1 0,25 mm 
mm mm mm 0,05mm mm 

mm 

2700 Al o 15 o 0,6 30.4 48,9 9,0 4.7 6.4 1,2 81 0,73 
AO a 41 2701 AC 40 o 0,6 31,3 48,6 10,0 2.4 7,1 2,5 65 0,34 
13'49'S 2702 Cl 95 o 0,5 26.4 51,7 10,5 2,8 8,1 4,5 44 0,35 
58'57'WGr 2703 C2 150 o 0,5 24,8 53,0 11.8 1,7 8,2 5,9 28 0,21 

1955 AI 0-10 0,3 1.4 24,0 52,2 12,2 4,1 5,8 3,2 45 0.70 
AO a 1956 AC 30 0,2 1.2 21,0 52.4 12,8 4,2 8,2 5,2 37 0,58 
13'04'S 45 1957 C1 65 0,2 1.2 20,5 49,0 12,9 5,2 11,0 7,7 30 0.47 
57'22'WGr 1958 C2 105 0,3 1,1 19,0 48,1 14,0 6,6 10,9 3.4 69 0,60 

1959 C3 150 0,3 1.2 18,9 48,7 13,6 5,9 11.4 1,8 88 o 51 

LV a 
1960 AI 0-10 0,1 2,0 22,1 24,5 12,0 14,6 24.7 10,9 56 0,59 
1961 A3 30 o 1,2 16,9 21,3 12,0 14,1 34,5 7,8 77 0.40 

arg. 46 1962 81 70 0,1 1,3 14,2 18.7 12.4 11,9 41.4 6,5 84 0,28 
-i3':oa·s 

1963 821 110 0,1 1.3 13,5 18,3 12,5 11,0 43,3 1,9 96 0,25 
57' iO'WGr 1964 822 150 o 1,0 11,2 18,0 14,1 12,3 43.4 3,1 93 0,28 

AO a 2382 AI 0-15 o 0,2 21,3 63,0 6,0 3,6 5,9 0,9 85 0,61 
13• 55'S 65 2383 AC 40 o 0,2 17,6 64,0 7,0 3,3 7,9 4,9 38 O Ai 
54°10'WGr 2384 C1 100 o 0,3 18,6 59,0 7,9 2.7 11,5 7, 7 33 0,23 

2385 C2 160 o 0,3 16,8 59,6 7,7 2.4 13,2 0,9 93 O, 18 

HL a Tb 2562 AI 0-25 2,6 13.4 26,1 28,0 6,7 10,3 12,9 7,4 43 0,80 
méd 72 2563 81 55 3,7 12,1 18,5 21,8 5,5 13,5 24,9 1,2 95 0,54 
14°32'S 2564 821 90 5,6 10.4 15,8 21,7 8,5 12,3 25,7 1,0 96 0,48 
59°55'WGr 2565 822pl 160 4,5 10.4 15,7 19,8 9,0 12,1 28,5 1,0 96 0.42 

AO a 1719 AI 0-20 o 0,1 60,4 27,9 4,1 1.0 6,5 2,6 60 O, 15 
14°35'S 73 1720 AC 40 o 0,2 28,2 49,7 11,8 4,1 6,0 3,8 37 o 68 
59•10'WGr 1721 c 150+ o 0,2 32,6 46,0 9,9 4,2 7,1 5,3 25 0,59 

AO a 2609 AI 0-15 4,3 20.4 32,5 25,6 4,8 6,4 6,0 3,9 35 1,07 
14°41'S 2610 AC 30 3.7 18,2 10,4 27,5 5,8 7,3 7,1 4,5 37 1,03 
59°52'WGr 76 2611 Cl 60 5,3 20.7 29,3 24,0 5,8 7,8 7,1 5,8 18 1 '10 

2612 C2 100 4,6 19.7 30,6 24,0 4,9 6,5 9.7 7,7 21 0,67 
2613 C3 150+ 5,6 15,3 29,8 24,5 6,1 7,5 11,2 8,9 21 0,67 

PE Tb 2671 AI 0-10 0,8 1,8 4,5 6.4 0,7 74.4 11.4 6,3 45 6,52 
méd /arg 2672 A3 25 1.2 2,2 5,7 9.4 2,2 57,9 21.4 7,2 66 2, 71 
14°46'5 82 2673 81 50 1.5 3,3 7,2 13,3 4,9 35,5 34,3 2,9 92 1,03 
59°36'WGr 2674 8211 70 1,6 3,2 5,5 10.4 5,8 29,8 43,7 24,6 44 o 68 

2675 8221 100 2,1 2,6 4.4 7,7 5,5 32,1 45,6 2,8 94 0,70 

PV d Tb 2583 AI 0-10 2,9 3,6 6,5 35,4 10,4 30,2 11 ,O 6,1 45 2,75 
méd /arg 2584 A3 25 3,0 4,1 6.4 30,1 19,8 20,6 16,0 10,9 32 1,29 
14°51'5 83 2585 81 60 4,9 4,2 5,5 24,6 15,3 16.7 28,8 21,5 25 0,58 
59°25'WGr 2586 8211 115 2,2 2,7 4,2 21,7 14.4 16,9 37,9 25,3 33 0.45 

2587 8221 160 4,0 4,3 4.7 21,2 15,2 17,9 32,9 1,6 95 0,54 

AO a 2723 A1 0-15 o 1.0 38,3 43,9 6,9 7,5 2.4 1,3 46 3,13 
14°54'5 2724 AC 30 o 1,3 41,2 43,2 8,6 1,5 4,2 2,2 48 0,36 
58°37'WGr 84 2725 Cl 80 o 1,1 42,9 37,6 8,8 4,5 5,1 2,6 49 0,88 

2726 C2 130 o 1,2 37,2 43,7 9,3 3,2 5.4 3,0 44 0,59 
2727 C3 no+ o 1,2 40.4 40,3 7,6 5.4 5,1 3,8 25 1 06 

HC a Tb 2652 AI 0-15 4,2 21,8 25,2 16,7 4,6 15,8 11,7 8 3 29 1 35 
méd 2653 A3 30 5.4 21,2 26,1 18,1 4,9 10,7 13,6 8,6 37 o 79 
14°56'S 85 2654 81 70 4,0 18,2 25,1 17,3 5,1 11.1 19,2 15,2 21 o 58 
59°43'WGr 2655 8211 110 5,7 16,8 17,2 13,0 5,1 11,8 30.4 1,7 94 0,39 

2656 8221 160 8,5 18,5 17,2 12,0 4,4 11,0 28.4 1,3 95 0,39 

PE Tb 2743 AI 0-10 11,5 22,3 15,0 9, 7 1,4 27,9 12,2 6.7 45 2,29 
méd case I 2744 A3 25 10,8 17,4 16.7 12,9 3,4 27,1 11 '7 8,0 32 2,32 
arg case 86 2745 81 65 12,3 17,2 15,9 13,3 4,0 21,5 15,8 12,8 19 1,36 
14°57'5 2746 8211 120 17,6 15,9 10,5 7,8 3,1 17,7 27.4 20.4 25 0,64 
59°19'WGr 2747 8221 160 5,0 10,0 9,3 8,2 1,9 26,7 38,9 3,6 91 0,68 
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Lab : CES 
~ 

pH 
Óxido 

Complexo sor.tivo mE/1 OOg 

A c. 
de Po1 total 100AI T 3 

c N MO ferro v 
C/N iCaOAcl AI+ 3 + S H20 KCIN % % % livre mE/100g Al+3 

% 

Fe 2o3 
mE/100g ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ CTC 

% 

4,3 3,9 2,5 4,31 0,1 0,03 7,80 0,17 0,03 0,04 0,01 0,25 0,53 1,34 8,05 3 84 

4,6 4,2 1,3 2,24 o 0,01 5,28 0,15 0,02 0,01 o 0,18 0,31 0,68 5,46 3 79 

4,8 4,3 0,6 1,03 o 0,01 3,52 0,15 0,02 0,01 o 0,18 0,33 0.42 3,70 5 70 

4,5 4,2 0,2 0,34 o 0,01 2,56 4,00 0,03 0,01 o 4,04 0.49 0,32 6,60 61 7 

3,4 3.4 1,1 1,89 0,8 0,03 4,94 0,22 0,02 0,05 0,04 0,33 0,50 0,64 5,27 6 66 

3,9 3,9 0,5 0,86 1,0 0,02 3,92 0,10 0,02 0,04 0,02 0,18 0,25 0,77 4,10 4 81 

3,9 3,9 0,3 0,51 0,7 0,02 3,18 0,12 0,02 0,04 0,10 0,28 0,30 0,55 3,46 8 66 

4,5 4,0 0,1 0,17 0,7 0,01 3,32 0,07 0,02 0,03 0,07 0,19 0,26 0.42 3,51 5 69 

4,3 4,1 0,1 0,17 0,8 0,01 3,48 0,12 0,02 0,02 0,05 0,21 0,23 0,35 3,69 6 62 

3.4 3.4 1,9 3,27 0,9 0,03 8,28 0,12 0,10 0,11 0,11 0,44 0.70 1.44 8.72 5 77 

3,7 3,7 1.4 2.41 0,8 0,02 6,18 0,07 0,02 0,07 0,05 0,21 0,46 1,23 6 39 3 85 

4,0 3,9 0,6 1,03 0,8 0,01 4,42 0,10 0,02 0,02 0,04 0,18 0.40 0,81 4.60 4 82 

4,1 3,9 0.4 0,68 1,0 0,01 4,20 0,10 0,02 0,02 0,03 0,17 0,34 0,67 4,37 4 80 

4,4 4,3 0,3 0,51 1,0 0,01 3,24 0,10 0,02 0,02 0,04 0,18 0,29 0,19 3.42 5 51 

3,6 3,6 0,7 1,21 0,2 0,03 4,32 0,10 0,05 0,04 0,01 0,20 0.47 0,44 4,52 4 69 

4,2 4,0 0,3 0,52 0,2 0,02 3,22 0,08 0,02 0,02 0,01 0,13 0,22 0,34 3,35 4 72 

4,2 4,1 0,2 0,34 0,5 0,01 2, 74 0,08 0,02 0,01 0,01 0,12 0,25 0,20 2,86 4 63 

4,2 4,2 0,2 0,34 0,6 0,01 2,30 0,20 0,02 0,01 0,01 0,24 0,26 0,10 2,54 9 29 

4,5 3,8 1,6 2,76 0,1 0,04 4,96 0,12 0,03 0,06 0,02 0,23 0,61 1,26 5,19 4 85 

4.4 3,8 0,5 0,86 o 0,03 4,06 0,12 0,03 0,04 0,02 0,21 0,64 1,48 4,29 5 88 

4,6 3,8 0,3 0,52 0,3 0,02 3,54 0,12 0,02 0,02 0,02 0,18 0,57 1,28 3,72 5 88 

4,5 3,9 0,2 0,34 0,7 0,02 3,12 0,10 0,02 0,08 0,02 0,22 0,60 1,34 3,34 7 86 

5,0 4,1 0,4 0,69 0,6 0,01 1,34 0,20 0,53 0,02 0,01 0,76 0,26 0,36 2,10 36 32 

4,6 4,0 0,5 0,86 0,8 0,01 1,10 0,20 0,02 0,03 0,03 0,28 0,28 0,34 1,38 20 55 

4,5 4,1 0.4 0,69 0,6 0,01 1,48 0,17 0,02 0,01 0,01 0,21 0,18 0.43 1,69 12 67 

4,4 3,8 1,1 1,90 0,1 0,03 3,18 O, 17 0,08 0,13 0,02 0,40 0,47 0,70 3,58 11 64 

4.4 3,8 0,7 1,21 0,2 0,01 3,44 0,10 0,03 O, 12 0,01 0,26 0.48 0,62 3,70 7 70 

4,3 3,9 0,4 0,69 0,3 0,01 2,84 O, 15 0,02 0,06 o 0,23 0,47 0,68 3,07 7 75 

4,0 3,8 0,4 0,69 0.4 0,01 2,60 0,15 0,04 0,04 o 0,23 0,58 0,74 2,83 8 76 

4,2 3,9 0,3 0,52 0,7 0,01 2,82 0,10 0,04 0,06 0,01 0,21 0,73 1,04 3,03 7 83 

6,2 6,1 11,1 19,13 2,9 0,15 3,66 31,64 3,79 0,60 0,17 36,20 0,22 0,12 39,86 91 1 

6,0 5,6 6,9 11,89 3,1 0,06 3,80 17.70 2,10 0,57 0,09 20,46 0,22 0,06 24,26 84 1 

6,0 5.4 1,6 2,76 3,6 0,02 2,70 6,56 2,06 0,44 0,05 9,11 0,20 0,02 11,81 77 1 

6,1 5,3 0,9 1,55 4,5 0,01 2,52 4,77 1,91 0,40 0,02 7,10 0,23 0,06 9,62 74 1 

6,0 5,5 0,5 0,86 5,2 0,01 2,66 3,58 2,06 0,43 0,01 6,08 0,22 0,06 8.74 70 1 

5.4 5,0 1,4 2,41 0,5 0,03 3,06 3,06 2,30 0,42 0,02 5,80 0,17 0,14 8,86 65 2 

4,8 4,0 0,2 0,34 0,9 0,01 3,06 1,19 0,91 0,32 o 2,42 0,21 0,08 5,48 44 3 

5,1 4,0 0,3 0,52 1,6 0,01 3,26 1,28 1,52 0,22 o 3,02 0.44 0,36 6,28 48 11 

5,1 4,0 0,3 0,52 2,0 0,01 3, 76 1,11 2,14 0,26 o 3,51 0,53 0,24 7,27 48 6 

5,1 4,0 0,2 0,34 2,1 0,01 3,10 0,60 1,07 0,28 o 1,95 0,55 0,26 5,05 39 12 

4,7 3,8 0,6 1,03 o 0,02 2,26 3,23 0,03 0,02 o 3,28 0,31 0,38 5,54 59 10 

4,9 4,3 0.4 0,69 o 0,01 2,26 3, 75 0,02 0,02 o 3,79 0,24 0,32 6,05 63 8 

5,1 4,3 0.4 0,69 0,3 0,01 2,34 0,15 0,03 0,01 o 0,19 0,19 0,34 2,53 8 64 

4,6 4,4 0,3 0,52 0,2 0,01 2,28 0,15 0,02 o o 0,17 0,19 0,30 2.45 7 64 

4,5 4,3 0,3 0,52 0,2 0,01 2,20 0,15 0,02 o o 0,17 0,15 0,30 2,37 7 64 

4,6 3,9 1,8 3,10 o 0,05 5,20 1,05 0,54 0,07 0,02 1,68 0,51 0,54 6,88 24 24 

4,2 3,8 0,9 1,55 o 0,02 4,50 0,36 0,13 0,02 0,03 0,54 0.70 1,06 5,04 11 66 

4,1 3,6 0,5 0,86 0,1 0,01 3,96 0,24 0,26 0,02 o 0,52 0.76 1,08 4,48 12 68 

4,2 3,8 0,4 0,69 o 0,01 3,90 0,27 0,31 0,02 0,01 0,61 0,95 1,62 4,51 14 73 

4,4 3,8 0,3 0,52 o 0,01 3,24 0,39 0,51 0,03 0,01 0,94 0,81 0,86 4,18 22 48 

6,3 6,1 3,1 5,34 0,1 0,09 1,92 6,81 0,86 0,26 0,03 7,96 0,18 0,12 9,88 81 1 

6,4 5,8 1,2 2,07 0,1 0,03 2,32 3,57 0,36 0,26 0,02 4,21 0,16 0,04 6,53 64 1 

6,5 5,6 0,5 0,86 0,2 0,02 1.48 2,04 0,41 0,22 0,02 2,79 0,15 0,04 4,17 65 1 

6,5 5,5 0.4 0,68 0,8 0,01 1,58 2,55 0,82 0,30 0,02 3,69 0,14 0,08 5,27 70 2 
6,3 5,5 0,3 0,52 0,2 0,01 2,14 2,89 1,08 0,33 0,01 4,31 0,18 0,10 6,45 67 2 
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TABELA 3 I - Continuação 

Honzonte Composição granulométrica (tfsa)% 
Grau Um i-

Solo Prol 
Esque Argila 

de da de 
Perfil !e to Areia Areia Are1a Areia na tu Silte Local I No La h Areia 

média f1na muito Silte Argila fio cu -- equiva 
o,u mu1to r ai lente zacão CES Simb Pro f grossa o 5 o 25 fina o 05 <O 002 lacão Argila 

>2mm grossa % % em 
2 1 

1 0,5 o 25 o 10 010 o 002 mm % 
mm 

mm mm O 05mm mm 
mm 

LE d 1088 A11 0-20 0,5 3,9 11,8 13 3 2,3 5,8 52 23 4 55 0,11 
marg 1089 A12 30 0,2 2,9 13,1 11,9 2,2 13,2 57 33,9 40 0,23 
14' 10'S 1090 A3 40 0.4 2,5 10,6 9,1 3 2 8,6 66 39,6 40 O, 13 
57°00'WGr 88 1091 81 60 0,3 2,2 10 o 9,5 2,1 12,5 63 31,5 50 0,20 

1092 821 90 0,2 1,6 10,9 9 2 2,1 14.4 62 2,3 96 o 23 
1093 822 120 0,3 2,3 9,9 8,5 1.7 10 9 66 2,0 97 o 16 
1094 823 170 0,2 3,0 11,9 9 5 2 1 56 68 09 99 o 08 

LE d 1095 A1 0-20 o 1,8 36,9 29.4 40 3,7 24 2 14,71 39 o 15 
méd 1096 A3 40 o 2,1 29,9 32,1 6,9 4,6 24 4 14,92 39 o 19 
14°20'S 89 1097 81 60 o 1,5 32,9 28,0 4,3 5,0 28 3 7,16 75 O, 18 
57'57'WGr 1098 821 80 o 1,8 32 3 28 7 5,1 1,5 30,6 2 06 93 0,04 

1099 822 120 o 1,6 34 o 27,1 49 3,3 29,1 5,98 79 o 08 

LE d 1100 A11 o 20 o 1,6 26,2 15,8 4,5 7,0 44,9 20,82 54 O, 16 
marg 1101 A12 30 O, 1 1,1 10,7 13.4 2 1 24,3 48,3 26,07 46 0,50 
14°21'S 1102 A3 50 O, 1 1,0 8,8 2,2 1,9 22,5 63,5 20,62 68 0,35 
58'03'WGr 91 1103 81 70 o 1 1,0 8,5 8,1 2,2 18,2 61,96 2,14 97 0,29 

1104 821 100 0,1 1,0 8 1 7 9 2 2 13 4 67,3 4 23 94 0,20 
1105 822 150 o o 8 7,4 6,9 1,9 29,8 53,2 1 01 98 0,56 
1106 823 170 o 1 0,8 8,1 7,3 2 2 11,9 69,6 o 86 99 O, 17 

PV d Tb 2689 A1 0-15 o 0,1 6,2 57 8 13,9 16,2 5,8 2,7 53 2 79 
aren /méd 2690 A3 30 o o 1 5,8 59 4 18 4 10,7 5,6 3,8 32 1,91 
14'37'S 95 2691 81 65 o O, 1 6,1 55,5 17,0 11,5 9,8 6,0 39 117 
58"04'WGr 2692 821! 105 o 0,1 6,6 50,9 14,1 16,0 12,3 4 4 64 1,30 

2693 822t 160 o o 6,5 48,8 18,7 15.4 10,6 20 81 I 45 

HGP e Ta 2738 Ap 0-15 0,2 0,8 1 7 2.4 1,5 76 6 16,8 6 3 63 4 56 
ar9 2739 AC 30 o 2 1,0 1,6 2 3 3,5 71,3 20,1 9 9 51 3 55 
l4°49'S 100 2740 Cl 50 0,2 0,9 1,6 2,0 3,2 61,8 30,3 1,8 94 2 04 
57°5l'WGr 2741 C2g 100 0,3 1 3 1,7 1 5 1 1 53,2 40 9 1 ,O 98 1 30 

2742 C39 160 O, 1 I ,3 I 7 1 7 2,6 52,3 40 3 1 o 98 1 30 

LV d 2447 Al 0-20 o 1,2 26,2 4 7.4 11,9 5,4 7 9 6, 7 85 o 68 
méd 2448 A3 40 o I ,2 22,5 43 6 14,6 6.4 11 7 9 5 81 0,55 
14"52'S 101 2449 81 60 o 1,2 22,2 42,7 15,4 52 13,3 11 6 87 o 39 
57' 29'WGr 2450 821 100 o I ,6 23,5 41,5 15,2 4,5 13,7 11 7 85 o 33 

2451 822 150 0,1 2,1 24.1 41 '1 14 2 5,1 13,3 11 6 84 o 38 

AQ a 2733 AI o 12 o 0,6 16,8 62,8 13,5 2,9 34 1 o 71 o 85 
14'53'S 2734 AC 25 o 0,8 22 7 58,5 11,6 2,1 4 3 1 2 72 o 49 
58'08'WGr 102 2735 CI 65 o 0,7 20,6 58,6 13 5 2,0 4 6 1,9 59 0,43 

2736 C2 115 o 0,6 20,3 58 2 13 2 1,8 5,9 3,0 49 0,31 
2737 C3 160 o 0,6 18 o 59 5 13,9 q 57 3,2 44 0.40 

AQ a 2728 Al o 15 o O, 1 34,8 43,5 3, 7 1 5.7 2,2 1 ,O 55 7 14 
14'53'S 2729 AC 30 o O, 1 36,2 49,1 7,1 44 3,1 1 '5 52 1 42 
58"27'WGr 103 2730 Cl 80 o O, 1 30 I 50,2 9,5 5,5 4 6 2 o 57 1 20 

2731 C2 130 o 0,2 37,6 4 7' 7 7 2 3.4 3 9 2 2 44 o 87 
2732 C3 170 o O, I 31 '1 49 5 10 3 4,3 4 7 2 o 57 0,91 

LV a 2680 AI 0-10 0,2 1,6 26,2 43 6 12 o 4,6 11,8 6 3 47 o 39 
méd 2681 A3 30 o 1,3 22,8 41 .7 13 2 3,8 17 2 10,0 42 o 22 
14" 57'S 104 2682 81 60 0,3 1,8 22,1 40 4 12 4 3,9 .,9 1 13,6 29 o 20 
57"54'WGr 2683 821 110 0,3 1,3 20,3 41 6 13,3 4,3 18 9 16,2 14 o 23 

2684 822 160 0,1 1.7 20,8 40 4 12,8 4,0 20,2 6 9 66 o 20 

C a Tb 2430 A 0-15 o 1 0,6 3,9 10,6 4 2 31,2 50,0 2 5 95 o 62 
ar9 2431 (8)1 30 0,2 0,5 2,6 7,6 3 6 37 7 47,8 2,1 96 o 79 
14' 14'S 109 2432 (8)21 50 0,2 o 6 2,3 6 2 4 I 37,2 49 4 2 o 96 o 75 
55°32'WGr 2433 (8)22 80 0,3 0.4 1 '7 5 5 4,3 37,3 50,5 2 o 96 0,74 

2434 1813 100 o 5 0,6 I' 7 6,0 4,9 35,6 50.7 2 o 96 0.70 
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Lab : CES 

pH 
Óxido 

Complexo sortivo mE!l OOg 

de A c 
100AI + 3 3 c N MO ferro P04 total v C/N ----

HzO KCIN % % % livre mE/1 OOg 
(CaOAcl % At+ 3 +S 

Fe 2o3 
mE/1 OOg Ca + 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 CTC 

% 

4,7 4,1 2,4 4,14 5,3 0,01 7,32 O, 17 0,02 0,05 O, 10 0,34 2,01 1 79 7 66 4 84 
4,7 4,2 1,6 2,76 5,6 0,01 5,80 O, 17 0,02 0,06 0,06 0,31 o 95 o 66 6 11 5 68 
4,8 4,3 1,3 2,24 6,1 0,01 5,18 O, 12 0,02 0,03 O,D9 0,26 o 75 o 50 5 44 5 66 
4,7 4,5 1,1 1,89 6,5 0,01 4,66 O, 10 0,02 o 02 0,06 0,20 0,51 o 23 4 86 4 53 
4,9 4,9 0,8 1,38 6,5 0,01 3,78 O, 12 0,02 0,02 O, 10 0,26 0,27 o 06 4 04 6 19 
5,0 5,0 0,8 1,38 5,7 0,01 3,64 O, 15 0,02 0,02 0,09 0,28 0,30 0,08 3,92 7 22 
5,0 5,0 0,7 1,21 6,3 0,01 3,50 O, 17 0,02 0,02 0,07 0,28 0,25 0,06 3 78 7 18 

4,4 4,1 1,3 2,24 3,2 0,01 4,24 0,20 0,02 o 04 0,08 0,34 0,89 0,67 4,58 7 66 
4,5 4,3 0,7 1,21 3,1 0,01 3,30 0,17 0,02 0,03 0,08 0,30 0,47 0,37 3 60 8 55 
4,5 4,5 0,5 0,86 3,2 0,02 2,80 0,17 0,02 0,02 0,08 0,29 0,40 O, 16 3 09 9 36 
4,6 4,6 0,5 0,86 3,5 0,01 2,60 O, 17 0,02 0,02 0,04 0,25 0,34 O, 17 2,85 9 40 
4,7 4,5 0,6 1,03 3,3 0,02 2,66 O, 12 0,02 0,02 0,06 0,22 0,38 O, 15 2,88 8 41 

4,7 4,2 2,4 4,14 6,0 0,01 7,58 O, 12 0,02 0,05 0,06 0,25 0,99 072 7,83 3 74 
4,8 4,4 1,5 2,59 6,2 0,01 5,28 O, 15 0,02 0,02 0,06 0,25 0,58 0,32 5 53 4 56 
4,6 4,6 1,3 2,24 6,0 0,01 5,18 O, 15 0,02 0,02 0,06 0,25 0,43 0,20 5 43 5 44 
5,0 4,9 1,0 1,72 5,8 0,01 3,98 O, 12 ,0.02 0,02 0,04 0,20 0,29 0,07 4 18 5 26 
5,3 5,1 0,9 1,55 6,0 0,01 3,50 O, 12 0,02 0,02 0,08 0,24 0,26 0,05 3,74 6 17 
5,5 5,3 0,7 1,21 6, 7 0,02 3,08 O, 12 0,02 0,01 0,05 0,20 0,23 0,05 3 28 6 20 
5,4 5,4 0,8 1,38 6,5 0,02 2,90 0,12 0,02 0,02 0,06 0,22 0,20 0,05 3 12 7 20 

5,2 4,7 1,2 2,07 o 0,04 3,22 2,72 1,94 0,30 0,02 4,98 o 28 o 10 8 20 61 2 
5,1 4,1 0,4 0,69 0,1 0,01 2,60 1,87 1,40 O, 18 0,01 3,46 0,33 o 48 6,06 57 12 
4,7 3,8 0,4 0,69 o 0,01 4,00 2,04 1,28 0,22 0,01 3,55 0,62 1,70 7, 55 47 32 
4,4 3,6 0,3 0,52 O, 1 0,01 5,72 1,79 1,69 0,24 0,01 3,73 1,01 3,82 9,45 39 51 
4,2 3,4 0,2 0,34 o 0,01 6,20 1,36 1,71 0,22 0,01 3,30 1 ,27 4 22 9,50 35 56 

5,9 5,3 2,3 3,97 0,5 0,08 4,14 8,34 2,19 0,66 0,04 11,23 0,21 0,02 1 5,37 73 1 
4,8 4,0 1,0 1,72 0,5 0,02 6,40 3,23 1,33 0,42 0,02 5,00 0,40 0,90 11 40 44 15 
4,7 3,7 0,5 0,86 0,7 0,01 6,70 2,98 1,61 0,36 0,06 5,01 0,54 2,50 11 '71 43 33 
4,8 3,7 0,4 0,69 1,0 0,01 7,76 4,94 3,04 0,34 0,12 8,44 0,77 4,0C 16 20 52 32 
4,8 3,6 0,3 0,52 o 0,01 8,60 5,11 3,04 0,32 0,22 8,69 1,11 5,4€ 1 7 29 50 39 

5,9 5,4 0,3 0,52 0,2 0,02 1,90 1,26 0,24 0,04 o 1,54 o 14 0,06 3 44 45 4 
5,6 5,0 0,3 0,52 0,1 0,01 2,14 1,02 O, 17 0,03 o 1,22 0,17 0,06 3 36 36 5 
5,4 4,6 0,3 0,52 0,2 0,01 2,32 0,71 O, 17 0,10 o 0,98 O, 18 0,06 3 30 30 6 
5,2 4,4 0,3 0,52 0,2 0,01 2,24 0,44 0,28 0,10 o 0,82 O, 19 o 10 3,06 27 11 
4,6 4,1 0,1 O, 17 0,4 0,01 2,44 O, 17 0,20 0,02 o 0,39 0,24 0,28 2,83 14 42 

3,9 3,6 1,1 1,90 0,1 0,03 4,44 O, 10 0,04 0,04 o O, 18 0,56 o 84 4,62 4 82 
4,7 4,2 0,8 1,38 O, 1 0,01 3,30 0,10 0,03 0,02 o O, 15 O, 18 o 56 3,45 4 79 
4,8 4,3 0,5 0,86 O, 1 0,01 2,52 O, 10 0,02 o o O, 12 O, 17 0,42 2,64 5 78 
4,8 4,3 0,3 0,52 0,1 0,01 2,60 0,07 0,02 0,01 o 0,10 O, 18 0,36 2,70 4 78 
5,0 4,3 0,3 0,52 0,1 0,01 2,00 O, 10 0,02 o o O, 12 0,25 0,30 2,12 6 71 

4,3 3,7 1,2 2,07 o 0,02 3,48 0,15 0,07 0,04 o 0,26 0,45 o 60 3,74 7 70 
4,8 4,1 0,9 1,55 O, 1 0,01 3,38 O, 12 0,03 0,02 o O, 17 0,36 0,52 3,55 5 75 
4,8 4,3 0,7 1,21 0,1 0,01 3,40 O, 10 0,02 0,01 o O, 13 0,21 o 54 3,53 4 81 
4,8 4,3 0,7 1,21 0,1 0,01 2,98 O, 10 0,02 o o O, 12 0,26 0,38 3,10 4 76 
5,0 4,2 0,6 1,03 0,1 0,01 2,94 0,07 0,03 o o O, 10 0,36 0,38 3,04 3 79 

3,7 3,8 0,9 1,55 0,6 0,03 4,16 O, 17 0,06 0,06 0,01 Q,30 0,70 0,72 4 46 7 71 
4,2 4,0 0,6 1,03 0,8 0,01 4,06 0,12 0,03 0,02 0,01 O, 18 0,60 o 86 4,24 4 83 
4,0 4,0 0,4 0,69 0,9 0,01 3,38 O, 15 0,03 0,02 0,01 0,21 0,46 0,80 3, 59 6 79 
4,3 4,0 0,1 O, 17 0,8 0,01 2,50 0,29 0,03 o 01 o 0,33 0,60 0,64 2,83 12 66 
4,2 4,0 0,2 0,34 0,8 0,01 2,60 O, 15 0,03 0,01 o 0,19 0,52 0,56 2 79 7 75 

4,0 3, 7 1,4 2,41 2,5 0,02 8,18 0,49 0,28 0,05 o 0,82 0,84 2,84 9,00 9 78 
4,1 3,7 0,6 1,03 3,0 0,01 7,62 O, 19 O, 14 o 04 o 0,37 o 78 3,04 7,99 5 89 
4,1 3,7 1,0 1,72 3,4 0,01 7,20 O, 19 O, 14 0,07 0,01 0,41 0,85 2 80 7 61 5 87 
4,1 3,8 0,4 0,69 3,5 0,01 6,44 O, 19 O, 17 0,05 o 0,41 0,73 2,50 6 85 6 86 
4,2 3,8 0,4 0,69 3,6 0,01 6,50 O, 17 O, 17 0,08 o 0,42 0,75 2 54 6,92 6 86 
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TABELA 3.1 - Continuação 

Horizonte Composição granulométríca ~ttsa\% 
Um i. Grau 

Solo Esque- Argtla 
de da de 

Perfil Prot A reta Areia A reta na tu Sllie Local i I e to Areia Stlte flocu equiva-N o Lab Areia média fina muito Argila r ai -- lerlte zacão CES Pro f % muito grossa fina o 05 <O 002 lação Argila 
Simb >2mm grossa 0,5 o 25 o 002 % % em 1 0,5 O, 10 o 10 % 

2 1 o 25 mm 
mm mm O 05mrr mm 

mm mm 

LV d 2532 A1 0-20 7,3 7,7 10,0 14,1 6,7 14,7 39,5 15,4 61 0,37 
arg 2533 A3 40 5,9 7,1 8,9 13,8 7, 7 14,2 42,4 2,9 93 0,33 
14"29'S 117 2534 81 60 5,9 5,0 7,2 14,0 9,0 14,1 44 6 1,7 96 0,32 
56"52'WGr 2535 821 100 6,8 6,8 7,3 2,1 8,4 23,0 45,6 1,5 97 0,50 

2536 822 140 7,3 5,1 6,4 11,9 9,1 13,0 47,2 1,7 96 0,28 

C d Ta 
méd case /méd 131 2253 A 0-20 2,3 12,6 14,6 21,4 6,4 28,2 14,5 8,4 42 1,94 
14"54'S 2254 IB\ 60 0,1 1,9 7,1 13,0 6,5 51,7 19,7 2,9 85 2,62 
54"58'WGr. 

PV a Tb 2425 A1 0-10 o 2,6 25,0 38,0 13,3 10,9 10,2 7,5 26 1,07 
méd 2426 A3 30 0,1 2,5 23,2 38,3 10,8 10,5 14,6 6,2 58 0,72 
14"39'S 118 2427 81 60 o 1,9 17,5 28,9 16,0 14,5 21,2 2,4 89 0,68 
56"10'WGr 2428 8211 100 o 2,1 17,2 26,0 15,9 15,2 23,6 2,4 90 0,64 

2429 B22t 150 o 1,9 13,9 23,4 14,6 14,9 31,3 2,5 92 0,48 

R a Ir 
méd case 133 2376 A11 0-10 1,0 1,4 8,4 27,7 9,4 27,0 25,1 20,6 17 1,08 
14"59'S 2377 A12 40 2,8 3,8 9,0 19,7 6,4 32,2 26,1 12,9 50 1 23 
54"59'WGr 

PE Tb 1732 A1 0-15 1,3 1,4 5,0 19,7 9,3 42,6 20,7 11 3 45 2,06 
méd /arg 134 1733 A3 45 1,3 1,4 4,3 21,4 7,3 24,9 39,4 18,9 52 o 63 
15"01'S 1734 821 80 0,6 1,2 4,0 20,3 8,9 15,8 49,2 22,9 53 0,32 
59"25'WGr 1735 B22t 140 0,6 1,2 3,9 21,6 1 i o 15,8 45,9 8,6 81 0,34 

HL a Tb 1761 A1 0-15 0,9 2,5 20,9 49,8 8,3 3,7 13,9 3,4 76 0,27 
méd 138 1762 A3 40 1,2 2,2 19,7 47,3 8,0 4,5 17,1 10,0 42 o 26 
15"02'S 1763 B2p 150 0,8 2,6 23,2 46,3 6,8 1 '7 18,6 0,4 98 0,09 
59"49'WGr 

PV d Tb 1756 A11 0-5 0,9 2,1 6,8 26,2 7,4 34,5 22 1 9,9 55 1,56 
méd /arg 1757 A12 25 1,2 1,3 4,3 24,3 16,5 17,9 34,5 19,4 44 0,52 
15?03'S 139 1758 A3 50 0,9 1,5 4,6 22,4 12,9 27,0 30,7 25 o 19 0,88 
59"20'WGr 1759 81 100 0,9 1,4 4,0 22,1 15,1 22,4 34,1 1,1 97 0,66 

1760 811 150 0,4 0,9 2,9 20,2 16,1 7,6 51,9 1 o 98 o 15 

R a aren 2627 A11 0-15 0,3 5,3 33,9 33,3 5,3 15,4 6,8 2 3 66 2,26 
15"04'S 141 2628 A12 30 0,3 5,6 31,9 32,4 8,0 13,8 80 3,6 55 1,73 
59"32'WGr 

R d méd 1596 A11 0-15 0,7 10,1 41,9 23,6 3,3 13,1 7,3 3 6 51 1 '79 
15"08'S 142 1597 A12 45 0,7 7,5 37,2 20,0 I 1,3 13,3 10,0 5,6 44 1,33 
59"28'WGr 

PE Tb ab 1591 A1 0-15 0,9 5,0 24,4 25,9 5,5 24,8 13,5 80 41 1 84 
méd /arg 1592 A3 40 0,9 3,2 20,0 25,0 6,5 21,3 23,1 16 8 27 o 92 
15"09'S 143 1593 81 80 0,7 3,1 12,7 14 4 7,2 16,5 45,4 51 89 0,36 
59"29'WGr 1594 8211 130 1,1 3,3 9,0 11,6 4,6 10,8 54,6 1,4 97 0,29 

1595 822t 170 1,1 2,9 11,5 16,7 4,3 16,3 47,2 2,4 95 o 35 

PE Tb 2709 A1 0-10 7,9 12,3 11 ,4 15,0 3,6 32,7 17,1 10,3 40 1,91 
méd /arg 2710 A3 25 11,7 13,9 10,1 15,2 7,2 18,1 23,8 18,7 21 o 96 
15"12'S 145 2711 8211 55 6,0 9,6 7,4 11,1 5,6 13,8 46,5 2,0 96 o 30 
58"37'WGr 2712 B22t 95 11,7 8,5 7,8 14,1 4,8 11 7 41,4 1 '7 96 0,28 

2713 823t 150 5,1 6,8 7,3 18,0 7,8 12,7 42 3 1,5 96 0,30 

PE Tb 2719 A1 0-10 13,3 17,9 14 9 8, 7 2,9 23,7 18,6 14 7 21 1 27 
méd /arg 152 2720 A3 25 9,3 17,1 15,2 10,6 4,2 21,2 22 4 16 3 27 o 95 
15" 18'S 2721 81 50 10,9 14,9 11,3 6 6 1,7 20,2 34 4 26 3 24 o 59 
58"35'WGr 2722 82t 90 5,8 10,3 8,6 6,2 2,1 16,5 50,5 26 9 47 o 33 
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Lab : CES 

pH 
Óxido 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

A c de 
Po4

1 total 100AI+ 3 c N MO C/N ferro v ----
% % !CaOAcl % AI+ 3 + S H20 KCIN % livre mE/1 OOg C a+ 2 Mg+2 AI+ 3 

Fe 2o3 
mE1100g K+ Na+ s H+ CTC 

o,'b 

4,1 4,0 1,3 2,24 3,9 0,01 5,64 0,24 0,06 0,03 o 0,33 0,38 0,78 5 97 6 70 
4,2 4,1 1,0 1,72 3,8 0,01 4,98 O, 19 0,04 0,02 o 0,25 0,37 o 56 5 15 5 69 
4,2 4,2 0,7 1,21 4,3 0,01 4,32 0,22 0,06 0,02 o 0,30 0,32 o 38 4 62 7 56 
4,3 4,3 0,6 1,03 4,2 0,01 4,16 0,22 0,05 o 01 o 0,28 o 32 o 22 4 44 6 44 
4,7 4,6 0,4 0,69 4,0 0,01 3,80 O, 17 0,03 0,01 o 0,21 O, 17 o 14 4 01 5 40 

5,7 5,5 1,2 2,07 2,8 1,09 2,90 O, 13 2,68 0,38 0,06 3,25 O, 14 0,02 6 15 53 7 
4,3 3,6 0,2 0,34 0,2 0,02 5,06 1,55 2,06 0,38 0,01 4,00 0,90 3 89 9,06 44 49 

4,8 4,2 0,5 0,86 0,1 0,02 2,74 0,32 0,40 0,08 o 0,80 o 25 J 30 3 54 23 27 
4,4 3,8 0,3 0,52 0,2 0,01 3,22 O, 12 0,24 0,06 o 0,42 o 33 o 80 3 64 12 66 
4,3 3,7 0,2 0,34 0,2 0,01 3,66 O, 17 0,24 O, 14 O, 1 0,56 0,50 1 22 4 22 13 69 
4,2 3,8 0,2 0,34 0,4 0,01 3,66 O, 15 o 21 o 10 0,1 0,47 0,50 1,30 4 13 11 73 
4,2 3,8 0,2 0,34 0,6 0,01 4,30 O, 12 0,26 o 10 o 0,48 0,46 1,82 4 78 10 79 

4,1 3,6 1,6 2,76 1,0 0,02 6,80 0,20 014 O, 13 0,01 0,48 0,69 1 50 7 32 7 76 

4,3 3,6 1,6 2,76 2,5 0,01 6,10 O, 10 0,03 0,07 o 01 o 21 0,67 1 48 6,31 3 88 

6,4 6,0 7,4 12,24 1,8 0,07 2,62 19,96 3,51 o 60 0,11 24,18 0,15 0,20 6 80 90 1 
6,2 5,6 1,5 2,59 2,1 0,02 1,98 5,68 2,14 0,50 0,05 8,37 O, 17 o 03 1 o 35 81 o 
5,6 5,2 0,8 1,38 2,6 0,01 2,28 3,31 1,22 0,42 0,03 4,98 O, 13 o 03 7 26 68 1 
6,8 5,1 0,6 1,03 2,4 0,01 2,12 2,13 0,53 O, 17 0,02 2,85 0,20 o 02 4 97 57 1 

4,4 3,9 1,3 2,24 0,4 0,05 3,56 0,22 0,11 0,09 0,03 0,45 0,42 o 96 4 01 11 68 
4,0 3,8 0,8 1,38 0,3 0,02 2,48 O, 15 0,02 0,04 O, 18 0,39 0,40 o 93 2 87 13 70 
4,3 3,9 O, 1 O, 17 0,3 0,02 1,28 0,15 0,02 0,03 o 24 0,44 0,31 o 53 1 72 25 57 

6,2 5,9 3,8 6,55 1,7 O, 11 3,00 10,51 3 82 o 60 0,07 15,00 0,23 o 05 18 o 83 o 
6,4 5,9 1,4 2,41 2,0 0,02 1,40 4,26 1,74 0,25 0,03 6 28 0,34 0,08 7 68 82 1 
5,4 4,6 0,8 1,38 2,3 0,02 2,50 1,26 1,51 o 38 0,02 3 11 0,23 o 03 5 61 55 1 
4,4 4,0 0,5 0,86 2,4 0,01 2,96 0,30 0,30 O, 16 0,02 0,78 o 25 0,03 3 74 21 4 
4,9 4,7 0,3 0,52 2,4 0,01 1,96 0,37 0,36 0,22 0,01 0,96 o 46 o 39 2 92 33 29 

4,5 3,8 4,3 7,41 0,2 0,05 8,08 0,34 0,49 o 23 0,01 1,07 o 61 1 54 9 15 12 59 
4,7 4,0 2,4 4,14 0,2 0,02 5,40 O, 15 0,03 o 13 0,01 0,32 0,53 1 04 5 7 2 6 76 

5,6 5,1 4,2 7,24 0,3 1,82 4,48 2,86 111 o 15 o 04 4,16 O, 15 o 10 8 64 q8 2 
4,4 3,9 1,9 3,28 0,5 0,08 5,22 0,30 1,11 0,29 0,01 1,71 0,41 1,24 6 93 25 42 

6,3 5,7 3,9 6,72 3,3 0,05 3,18 6,14 2,06 0,08 0,06 8,34 0,10 o 15 11 52 72 2 
6,2 5,5 1,2 2,07 5,0 0,01 2,24 2,86 1,22 0,05 0,03 4,16 O, 14 O, 10 6 40 65 2 
6,5 5,7 0,6 1,03 5,0 0,01 2,34 2,00 3,18 0,05 0,02 5,25 O, 15 o 24 7 59 69 4 
5,1 4,8 0,4 0,69 9, 7 0,01 3,20 1,45 2 27 0,04 0,06 3,82 O, 15 O, 15 7 02 54 4 
4,6 4,2 0,3 0,52 6,1 0,01 3,78 0,52 0,43 0,44 0,03 1,42 O, 17 o 57 5 20 27 29 

5,6 5,2 2,7 4,65 0,8 0,03 3,98 4,85 1,32 0,24 o 03 6,44 0,25 010 10 42 62 2 
5,6 5,0 1,2 2,07 1,1 0,02 3,34 2,98 0,86 0,24 0,01 4,09 0,21 o 08 7 43 55 2 
5,8 5,3 0,7 1,21 1,8 0,01 3,62 2,55 1,28 0,34 o 4;17 o 21 010 7 79 54 2 
5,8 5,7 0,3 0,52 1,3 0,01 2,68 1,53 1,22 0,20 o 2,95 0,23 o 08 5,63 52 3 
5,6 5,5 0,2 0,34 1,8 0,01 2,70 0,85 0,92 O, 14 o 1,91 019 o 04 4 61 41 2 

5,7 5,4 2, 7 4,65 o o 03 2,72 2 72 o 89 o 34 o 05 4 00 019 o 06 6 72 60 1 
5,6 5,1 0,5 0,85 0,1 0,01 2,60 2 47 o 66 o 24 o 02 3 39 o 20 o 06 5 99 57 2 
5,6 4,8 1,6 2, 76 0,2 0,01 2,68 6,13 0,66 0,40 0,02 7 21 o 21 o 08 9 89 73 1 
5,5 4,8 0,6 1,03 0,3 o 01 3,20 3,41 0,79 o 40 0,01 4,61 o 22 o 10 7 81 59 2 
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TABELA 3 I - Continuação 

Honzonte Composição granulométrica (tfsal% 

~rau 
Um i-

Solo Prot 
Esque- Argila da de 

Perfil I e to Areia Are1a Areia Areia de 
Local i na tu- Silte equiva-

N? Lab Areia fina muito Silte fio cu 
zacão % muito média Argila r ai Argila lente CES Simb Prof grossa 0,5- 0,25- fina o 05 <O 002 lação 

em >2mm grossa 1-0,5 0,002 % 
'% % 

2-1 0,25 o 10 0,10 mm 
mm 

mm mm 0,05mm mm 
mm 

R e proem 2629 A11 0-15 1,6 14,8 9,4 9,8 4,4 46,1 13,9 8,9 36 3 32 

méd case 156 2630 A12 30 16,3 13,3 8,5 9,6 4,7 36,5 14,1 9,8 30 2 59 

15"22'S 
59"12'WGr 

HGP e Ta 1598 A1 0-10 0,8 2,3 5,1 29,1 33,8 20,0 8 9 5,0 44 2 25 
méd 146 1599 AC 35 0,8 1,7 2,5 50,3 17,7 16.4 10,6 7,1 33 1 55 

15"13'S 1600 IIC1 70 0,3 1,3 1,2 24,2 39,1 15,3 18 6 17 o 9 o 82 

59" 20'WGr 1601 JJC2g 120 o 0,1 0,3 41,8 29,9 22,1 5,8 5 1 12 3,81 

PE Tb ab 2633 Al 0-10 2,2 10,5 18,2 20,8 4,2 30,7 13,4 7,8 42 2 29 
méd 147 2634 A3 25 3,2 9,2 20,2 26 7 7,4 18,4 14,9 10,8 28 1 23 

15"13'S 2635 81 60 4,6 9,4 14,6 19,6 6,3 15,5 30,0 23 4 22 o 52 

59"02'WGr 2636 82! 100 3,4 8,2 14,1 19,2 6,7 15,1 33,2 12,3 63 o 45 

PE Tb ab 2714 A1 0-10 1,2 10,8 20,9 20 8 9,9 2 5,2 11 2 6 8 39 2,25 
méd /arg 2715 A3 35 1 3 9,5 20,8 21,5 10,2 22,1 14 6 10 9 25 1 51 

15"16'S 148 2716 81 60 1,3 6,1 11,8 10,9 55 12,8 51,6 31,2 40 o 25 

58"34'WGr 2717 821! 110 1,2 5, 7 8 4 7 5 52 14,1 57,9 3 2 94 0,24 
2718 822! 160 1,2 5, 7 7 9 7, 7 5,3 15 9 56 3 2 2 96 o 28 

PE Tb ab 2704 Al 0-15 13,9 22,8 16,1 11 9 4,9 19,5 10 5 3 2 70 1 86 

méd /arg 2705 A3 30 11,3 19,3 18.4 14 4 6,0 16 2 14 4 9 2 36 1 13 
15" 16'S 149 2706 81 65 10,2 13,4 9,3 7 3 2, 5 16 5 40 8 23 4 43 o 40 
58"31'WGr 2707 821! 120 7,4 14,3 8,2 6 1 2,2 14 9 46,9 1 1 98 o 32 

2708 822t 160 7,2 12,7 7,6 6 1 3,0 15 4 48 o 1 o 98 o 32 

HL a Tb 2597 A1 0-20 0,5 2,3 25,2 50 7 6 2 8,5 6,6 2 7 59 1 29 
aren /méd 2598 A3 35 0,5 2,5 32.4 44,3 5,9 7 o 7,9 3 7 53 o 89 
15" 17'S 150 2599 81 70 1,3 2,9 29,6 43,2 o7,2 6,2 9 6 3 7 61 o 65 
59"46'WGr 2600 821tpl 100 1,0 2,5 23,5 47,0 8 o 4,8 13,2 1 5 89 o 36 

2601 822tpl 135 1,2 2,9 22,9 46,1 7,8 5,1 14,0 1 1 92 o 36 

PV d Tb 2753 A o 20 7,2 6,5 8,0 7,0 o 7 40,0 30 6 1 7 3 43 1 31 
cn méd /arg 2754 81cn 40 9,6 6,5 6 5 6 1 1 2 32 9 37 2 24 8 33 o 88 
15" 17'S 151 2755 B2tcn 80 11,1 8,8 5,6 4 8 1 9 22,0 45 8 10 2 78 o 48 
59"21'WGr 2756 83cn 110 4,9 7 9 9,2 9 7 3,2 22,5 42,6 2 3 95 o 53 

PV a Tb 1602 A1 0-15 12 2 9,9 11,7 17,3 6,2 24 1 18,6 11 5 38 1 30 
proem 158 1603 A3 35 12,8 6,8 10,9 18 3 8 1 15 1 28,0 18,1 35 o 54 
méd case I 1604 81 65 10,7 5,5 8,4 11 8 11,8 1 5,9 35 9 7,0 81 o 44 
arg case 1605 82t 130 7,2 5,4 5,6 6,6 11,9 12,9 50 4 o 7 99 o 26 
15"23'5 
59"10'WGr. 

PV a Tb 2569 A1 0-10 16,6 16.4 18 o 19,1 6 5 15,1 8 3 G 3 24 1 82 
méd case I 2570 A3 25 15,0 12,9 14,8 16,4 54 20.4 15,1 10.4 31 1 35 
arg case 159 2571 81 60 22,3 14,5 7 9 6 9 40 18,0 26 4 10,8 59 o 68 
15"23'S 2572 821! 90 14,7 14,2 7,3 6 3 4 7 20,0 32,8 4 o 88 o 61 
59"03'WGr 2573 822! 130 12,4 11,6 6,3 6 9 56 18,5 38,7 1 o 97 o 48 

2574 823! 160 12,5 11,7 7 1 7 2 3,6 24 2 33,7 1 o 97 072 

R d méd case 2619 A11 0-15 7,7 14,2 18.4 18 7 53 26,6 9,1 5,5 40 2 92 
15"25'S 160 2620 A12 35 8,3 14,0 16,9 18 n 6,1 25.4 10 7 6 8 36 2 37 
59"18'WGr 

HGP a Tb 2592 A1 0·10 2,3 28,3 29,2 15,2 3 6 16,6 4 8 3,0 38 3 46 
méd 2593 AC 30 3,0 25,2 31,3 19,9 4,9 2 7 13,0 44 66 o 21 
15"26'S 161 2594 C1 50 3,2 24,1 28,8 13.4 7 4 12 1 11 o 8,6 22 1 10 
59"39'WGr 2595 C2 80 3,6 24.4 20,8 13,5 8,3 1 5,1 14,3 10 1 29 1 06 

2596 C3g 115 4,1 25,0 18,1 9, 7 6,5 16,9 19,7 1 7 91 o 86 

PV a Tb 2S25 AP 0-5 1,2 2,7 8 3 16,7 13 1 44,9 13 1 6,6 50 3 42 
ab méd arg 2526 A3 15 1,6 2 4 8 7 16,2 1 3, 7 44,4 13,0 6 8 48 3 41 
15"27'5 162 2527 81 45 2,0 2,0 4,1 8 1 7 9 37 o 38,9 8 3 79 o 95 
58"44'WGr 2528 821! 90 1,3 2,5 2,5 5.4 11,1 33,8 43,4 1 5 97 077 

2529 822! 130+ 1,2 1,6 1,9 5,0 11,9 33,6 44,8 1 2 97 o 75 
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Lab : CES 

pH 
Óxido 

Complexo sorti•Jo mE/1 OOg 
A c 

de Po,il total 100AI + 3 c N MO C/N ferro v ---ICaOAcl 
% AI+ 3 + S H20 KCIN % % % livre mE/1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 H+ Al+ 3 
Fe 203 mE/1009 K+ Na+ s CTC 

% 

6,6 6,4 7,3 12,59 0,4 0,64 2,90 1,19 0,54 0,40 0,08 2,21 O, 12 0,06 5 11 43 3 
5,6 5,3 3,4 5,86 0,4 0,05 3,42 5,28 1,32 0,40 0,05 7,05 0,21 0,02 10,47 67 1 

6,4 5,9 1,3 2,24 0,2 1,21 2,20 4,57 1,85 0,04 0,01 6,47 O, 13 0,07 8,67 75 1 
5,1 4,0 0,6 1,03 0,1 O, 10 3,12 1,30 0,58 O, 13 0,40 2,41 0,22 Ó,30 5,53 43 11 
5,2 3,5 0,1 O, 17 1,6 0,01 3,52 0,37 3,41 0,08 0,50 4,36 0,63 0,87 7,88 55 17 
5,5 3,8 0,1 0,17 0,2 0,01 1,78 0,35 1,43 0,10 0,27 2,15 0,26 O, 19 3,98 55 8 

6,7 6,7 0,1 17,40 0,4 0,22 2,20 6,38 3,54 0,55 0,09 20,56 0,20 0,02 22 76 90 1 
6,6 6,4 1,9 3,28 0,7 0,04 1,64 4,77 1,02 0,31 0,05 6,15 O, 19 0,08 7,79 79 1 
6,7 5,8 0,5 0,86 1,1 0,01 2,16 2,21 0,82 0,46 0,01 3,50 0,20 0,04 5,66 62 1 
6,7 5,8 0,5 0,86 1,4 0,02 2,16 2,21 0,79 0,47 0,01 3,48 0,20 0,06 5,64 62 2 

6,5 6,1 2,1 3,62 0,2 O, 11 2,00 6,30 0,89 0,22 0,04 7,45 0,18 0,04 9,45 79 1 
6,4 5,8 0,8 1,38 0,3 0,06 1,74 6,13 0,86 O, 18 0,02 7,19 0,19 0,06 8,93 81 1 
4,9 4,1 0,6 1,03 1,0 0,01 4,72 6,30 0,82 0,24 o 7,36 0,35 O, 16 12 08 61 2 
4,8 4,3 0,5 0,86 1,4 0,02 4,12 6,38 0,70 O, 12 o 7,20 0,29 O, 16 11,32 64 2 
5,0 4,5 0,4 0,69 1,0 0,02 4,24 3,24 0,70 O, 10 o 4,04 0,22 010 8,28 49 2 

5,5 5,1 2,5 4,31 o 0,07 3,96 2,04 1,02 o 18 0,03 3,27 o 20 O, 10 7,23 45 3 
5,6 5,9 1,0 1,72 O, 1 0,06 2,60 2,13 0,66 0,24 0,02 3,05 O, 19 0,06 5,65 54 2 
5,6 4,7 0,6 1,03 0,6 0,07 3,66 3,75 1,69 0,32 0,03 5,79 0,22 o 12 9,45 61 2 
5,5 5,0 0,3 0,52 0,4 0,03 2,86 3,15 1,40 0,30 0,02 4,87 0,21 0,08 7, 73 63 2 
5,2 4,7 0,2 0,34 O, 7 0,03 3,16 2,89 1,32 0,20 0,02 4,43 o 22 O, 14 7,59 58 3 

4,5 4,4 1,9 3,28 O, 1 0,03 4,44 0,15 0,04 0,06 0,02 0,27 0,29 0,38 4, 71 6 58 
4,6 4,4 0,5 0,86 0,1 0,02 2,76 O, 12 0,04 0,04 o 0,20 0,32 0,36 2 96 7 64 
5,2 5,0 0,3 0,52 0,2 0,01 2,10 O, 17 0,04 0,04 o 0,25 0,26 o 10 2 35 11 29 
4,9 4,7 0,2 0,34 1,0 0,01 2,24 O, 17 0,03 o o 0,20 0,37 o 36 2,44 8 64 
4,8 4,4 0,1 O, 17 O, 1 0,01 2,10 O, 15 0,04 o o O, 19 0,17 0,20 2,29 8 51 

4,7 4,3 5,9 10,17 1,6 0,07 10,80 6,13 2,80 0,42 0,02 9,37 o 36 0,20 20 17 46 2 
5,1 4,4 1,9 3,28 2,5 0,02 5,84 2,21 1,43 0,23 0,01 3,88 o 32 o 16 972 40 4 
4,7 4,1 0,9 1,55 2,8 0,01 5,00 O, 19 0,42 O, 19 o 0,80 0,36 o 64 5,80 14 44 
4 8 4,3 0,5 0,86 2,6 0,01 4,56 O, 17 0,26 0,07 o 0,50 0,29 0,38 5,06 10 43 

5,4 4,7 2,9 5,00 0,7 0,06 5,04 2,86 1,62 0,50 0,03 5,01 O, 14 O, 18 10,05 50 3 
4,5 3,8 1,3 2,24 0,8 0,03 4,84 0,50 0,27 0,38 0,01 1,16 0,46 1,10 6,00 19 49 
4,7 3,9 0,8 1,38 1,1 0,01 4,42 0,25 0,02 0,43 0,01 0,71 0,47 1,25 5,13 14 64 
4,5 4,.0 0,4 0,69 1,0 0,01 4,40 0,25 0,02 0,21 0,01 0,49 0,38 1,35 4,89 10 73 

4,9 4,0 1,4 2,41 0,1 0,04 3,80 0,29 0,21 0,24 0,02 0,56 0,41 0,36 4 56 17 39 
4,8 4,0 0,9 1,55 0,2 0,02 3,72 O, 15 0,49 0,48 0,02 1,14 0,43 0,58 4 86 23 34 
4,9 4,0 0,5 0,86 0,8 0,01 3,44 0,10 0,03 0,36 o 0,49 0,54 0,84 3,93 12 63 
4,9 4,1 0,4 0,69 1,1 0,01 3,86 O, 17 0,02 0,32 o 0,51 0,53 0,84 4,37 12 62 
4,9 4,1 0,3 0,52 1,2 0,01 3,64 O, 17 0,03 0,50 0,02 0,72 0,60 1,02 4,36 17 59 
4,8 4,0 O, 1 O, 17 1,1 o 3,66 0,10 0,03 0,40 o 0,53 0,75 1,22 4 19 13 70 

-
4,8 4,1 1,8 3,10 0,2 0,09 4,50 0,68 0,49 O, 19 0,01 1,37 0,75 0,92 5,87 23 40 
4,6 3,9 1,2 2,07 0,2 0,06 4,30 0,34 0,25 O, 13 0,01 O, 73 0,20 O, 12 5,03 15 14 

4,6 3,8 7,8 13,45 0,1 0,04 9,90 4,60 1,23 O, 16 0,02 6,01 1,09 1,86 15,91 38 24 
4,6 3,8 1,0 1,72 0,1 0,03 3,78 0,42 0,49 0,08 o 0,99 0,45 0,14 4,77 21 12 
4,3 3,8 lo.5 0,86 0,1 0,02 3,42 0,26 0,03 0,04 o 0,33 0,42 1 '14 3, 75 9 78 
4,2 3,7 p,3 0,52 0,1 0,02 2,92 O, 17 0,82 0,04 o 1,03 0,70 1,00 3,95 26 49 
4,1 3,7 p,7 1,21 o 0,02 3,60 0,26 0,03 0,06 o 0,35 O, 73 1,02 3,95 9 74 

5,4 5,2 2,7 4,65 1,2 0,07 4,12 4,68 2,88 0,36 0,03 7,95 O, 19 0,06 12,07 66 1 
5,4 5,0 1,6 2,75 1,3 0,03 3,74 2,64 1,81 0,28 0,02 4,75 O, 19 0,07 8,49 56 1 
4,4 3,8 0,8 1,37 2,4 0,01 6,24 0,71 1,15 0,20 0,01 2,07 0,57 1,22 8,31 25 37 
4,3 3,7 1,0 1,72 2,5 0,01 5,86 0,27 0,64 o, 10 0,01 1,02 0,57 1,92 6,88 15 65 
4,3 3,6 0,3 0,51 2,9 0,01 5,86 0,12 O, 17 0,14 0,01 0,44 0,60 1,86 6,30 7 81 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Composição granulométrica (tfsal% 
Grau Um i-

Solo Prot Esque Argila 
de da de 

Local i 
Perfi\ I e to Arei.1 Are1a Areia Areia na tu Silte equiva-No Lab Areia 

média fina muito Silte Argila r ai 
flocu- --zacão % muito Argila lente CES Simb Prof grossa 0,25~ fina o 05 <0,002 lação 

>2mm grossa 1 o 5 
o 5 

0,002 % 
% % em 

2~ 1 0,25 0,10 o 10 mm 
mm 

mm mm 0,05mm mm 
mm 

R e méd 
case 2464 A11 0~15 2,6 11,0 22,3 19 9 7,0 27,2 10 o 6 1 39 2 72 
15' 28'S 163 2465 A12 45 2,8 10,8 23 4 226 8,6 22,8 9,0 56 38 2 53 
58'39'WGr 

C e Tb méd 1606 A1 0~5 11,3 12,0 17,8 16 2 5,3 21,2 16 2 11 6 28 1 31 
case 165 1607 A3 35 11 5 12,1 18,0 18 2 5 5 17,9 16 8 1 2 2 27 1 07 
15'32'5 1608 181 50 11,5 9,4 17,2 18,5 3,5 18,5 21 4 16,0 25 o 86 
58'58'WGr 

PE Tb 2553 A1 o 15 o 8 3,2 7,6 20 1 9 4 36 9 22 o 16 o 27 1 67 
arg /marg 2554 A3 35 1 7 2,9 5,0 13 8 8 3 27,4 40,9 27 9 32 o 67 
15'34'S 166 2555 81 65 o 8 1 7 2,6 7,4 52 14,9 67 4 40,6 40 o 22 

59' 18'WGr 2556 8211 110 0,8 1.4 2.4 7,2 57 17 4 65,1 5 1 92 o 26 
2557 8221 160 1 ,O 1,9 2,8 7,9 6 1 18 2 62 1 1 2 98 o 29 

PE Tb 1609 A1 010 7,6 12,2 19 9 21,2 58 19,5 13 8 10 3 25 1 41 
chern 1610 A3 35 13,0 13,6 18,8 12,5 9,2 18 9 14,0 11 3 19 1 35 

méd case I 167 1611 81 65 8 3 10,8 14 1 7 o 14 1 18,5 272 20 8 24 o 68 

arg case 1612 8221 110 10,0 8,8 7 6 8,3 3 4 15.7 46 2 1 5 97 o 34 
15' 36'S 
58'53'WGr. 

PV a Tb 1652 A1 o 10 5,2 10,9 21,2 24 8 9 4 19,3 9,2 6.4 30 2 10 

ab méd I 170 1653 A3 35 11 o 15,0 19,3 1 7 5 8 1 17,2 11 9 9,1 24 1 45 
arg 1654 81 65 9,9 13,7 14.4 14 9 6 o 17,9 23,2 15,3 34 077 
15'38'5 1655 821 110 4,8 8,8 10,2 11 2 6 2 20,6 38,2 1 o 97 O S4 

58'46'WGr 
> 

R e méd 1788 A11 o~ 15 4,7 15,1 15,9 14 6 5,0 2 5.7 19,0 9 2 52 1 35 
15'39'S 171 1789 A12 40 7 4 17,2 1 5, 7 14,3 54 21 '7 18 3 13,3 27 1 19 
58'51'WGr 

PE Tb cn 2549 A1 0~12 2, 7 2,4 4,0 15 9 9,0 54,7 11 3 6 3 44 4 84 
méd 173 2550 A3cn 25 3,5 3,2 3.7 13 7 13,2 43,8 18,9 11 o 42 2 31 

15'46'S 2551 B1cn 65 3,5 3,9 3,8 11,1 11 5 40.4 25 8 14,3 45 1 56 
59'12'WGr 2552 B2tcn 140 4,1 3,8 3 2 9 1 8,9 40,0 30,9 18 o 42 1 29 

PV a Tb 2537 A1 08 1,9 3,2 12,0 35,3 9 8 22,0 15,8 9 5 40 1 39 
méd 2538 A3 30 3,2 4,5 9,0 30 9 12 1 21,3 19,0 10 7 44 1 12 

15'50'S 176 2539 81 65 2,1 4,5 6,6 26,1 13,6 23,5 23,6 4,0 83 o 99 
59'05'WGr 2540 821t 110 1 '7 4,6 6,1 21.4 12,8 21.7 31 7 1,0 96 o 68 

2541 8221 160 3,7 5,3 6,5 22,2 12,5 19,9 29 9 o 8 97 o 66 

R e arg 2566 A11 o~ 1 o 3,9 9.7 13,5 8,6 1.7 37,6 25 o 19 8 21 1 50 
case 177 2567 A12 20 4,6 7,9 13.4 11 ,O 2,8 30,6 29 7 21 9 26 1 03 
15'50'S 2568 A13 45 5,5 8,9 11,1 7 8 3,0 24,3 39.4 26 9 32 o 62 
58'54'WGr 

R e chern 
méd 2607 A11 O~ 15 3,5 4,9 7,8 19 5 7 1 43,2 14,0 6 2 56 3 09 
15'50'S 178 2608 

' 
A12 35 3,2 5.4 8,3 14 8 13 4 41,8 13 1 7 6 42 3 19 

59'14'WGr 

C a Tb 1642 A1 0~5 2,3 10.4 15,7 24,2 13 6 26,8 7 o 52 26 3 83 
méd 1643 A3 20 4,2 11 '7 14,9 16 2 14,8 26 4 11,8 9 8 17 2 24 
15'52'S 179 1644 1811 40 2,3 10,2 13,3 17 6 10 5 26.7 19.4 56 71 1 38 
58'32'WGr 1645 1812 70 3,2 9,8 11 o 16,2 9.4 23,3 27,1 1 9 93 o 86 

1646 1813 95 1 1 4,6 8,3 19 2 10,3 22,0 34 5 1 4 96 o 64 
1647 c 110 3.4 6,3 7,2 14 2 10 7 33,1 25,1 1 4 94 1 32 

PVL d 1695 A1 0~15 1,4 9,9 24,7 23,3 4,3 9,7 26 7 15 8 41 o 36 
méd /arg 1696 A3 35 3,5 11,8 21.7 22,0 3,5 8 4 29,1 11 5 60 o 29 
15'56'S 183 1697 A1 65 2.4 9,7 17,9 19 7 4,2 8.7 37.4 0.7 98 o 23 
58'44'WGr 1698 8211 90 1,6 7,1 13,8 16,8 5,4 9,9 45,4 0,6 99 o 22 

1699 8221 120 1,3 6,0 12,9 17.4 4,9 7,8 49,7 0,5 99 0,16 
1700 823 150 3,5 8,3 15,0 17,4 56 6,3 44,9 1 4 97 o 14 
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Lab : CES 

pH 
Oxido 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
A c de 

Poj total lOOAI + 3 c N MO C iN ferro v ----
KCIN % % ~·h livre mE/lOOg ICaOAcl 

% AI+ 3 + S H20 
Fe 2o3 

mE/100g ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 CTC 

% 

5,1 4,8 2,7 4,65 0,9 0,02 3,98 3,40 1 '73 0,24 0,02 5,39 O, 19 o 04 9 37 58 1 
5,3 4,8 1,5 2,58 0,9 0,02 3,00 3,49 1,09 O, 16 0,02 4,76 o 19 o 04 7 76 61 1 

5,5 4,9 2,2 3,79 1,6 0,08 3,44 2,86 1,55 0,42 0,01 4,84 o 15 -() 1 o 8,28 58 2 
5,4 4,8 1,7 2,93 1,5 0,04 3,18 2,15 0,98 o 50 0,02 3 65 O, 17 o 08 6,83 53 2 
5,3 4,7 1,0 1,72 1,9 0,02 2,88 1,70 1,08 0,28 0,01 3,07 0,22 o 08 5,95 51 3 

7,3 6,8 2,3 3,96 2,7 O, 19 1,90 11,24 o 63 o 38 o 10 12,35 o 08 o 02 14 25 87 o 
7,4 6,6 1,4 2,41 4,7 0,08 1,88 9,53 1,46 o 36 0,06 11 41 O, 16 0,04 13 29 86 o 
7,1 5,5 0,9 1,55 6,5 0,02 2,92 7,24 2,35 o 28 o 02 9 89 O, 18 o 04 12 81 77 o 
6,8 5,7 0,6 1,03 7,4 0,02 2 74 6,30 2,30 0,22 0,02 8,84 0,20 o 08 11 58 76 1 
6,7 5,8 0,4 0,69 7,3 o 03 2,84 5 11 2 22 o 08 o 02 7,43 o 18 o 04 10 27 72 1 

5,5 5,0 2,3 3,97 1,0 o 11 3,18 1,62 1 22 019 o 01 3,04 O, 19 o 06 6 22 49 ~ 
5,5 5,0 1,6 2,76 1,1 0,03 2,98 2,69 0,84 o 13 o 01 3 67 o 13 o 07 6 65 55 2 
5,4 4,8 0,9 1,55 1,9 o 05 2 98 2,13 o 67 o 14 o 02 2,96 013 o 15 5 94 50 5 
5,1 4,8 0,6 1,03 2, 7 0,01 3 62 2 00 1 36 o 24 o 05 3,65 O, 15 o 17 7 27 50 4 

4,9 4,2 0,9 1 55 O, 7 0,03 2,54 1,05 0,58 o 16 o 02 1,81 O, 19 o 15 4 35 42 8 
4,6 3,9 0,8 1,38 0,7 0,02 2,58 0,75 0,44 o 13 0,04 1 36 o 22 0,35 3 94 34 20 
4,5 3,8 0,8 1,38 1,1 o 02 3,30 1,00 0,55 o 19 0,02 1 /6 0,29 0,70 5 06 35 28 
4,5 3,9 0,4 0,69 1,4 0,01 3,76 1,40 o 58 o 20 o 02 2,20 o 22 1 05 5 96 37 32 

6,9 6,6 6,6 11,38 1,3 0,30 2,64 10,27 2,14 0,31 O, 11 12,83 010 0,02 17 4 7 85 o 
7,1 6,9 4,9 8,45 1,3 0,27 1,72 lO, 15 2 78 0,37 O, 10 13 40 o 09 o 01 15 12 89 o 

5,9 5,4 1,8 3,10 1,3 0,04 3,26 6,64 1,85 o 32 o 04 8,85 o 20 o 03 12 11 73 1 
5,2 4,4 1 ,O 1,72 1,6 0,02 3,62 2,89 1,73 o 24 o 02 4,88 o 21 0,08 8,50 57 2 
4,6 4,3 0,4 0,68 2,2 0,02 4,06 2,55 1,85 0,32 0,02 4,74 o 24 o 14 8 80 54 3 
4,6 4,1 0,8 1,37 2,8 0,01 4,14 2,04 1,65 o 28 0,02 3,99 o 35 0,38 8 13 49 9 

4,5 3,8 0,7 1,20 1,2 0,02 4,44 0,24 0,11 o 14 o 02 0,51 0,42 o 74 4 95 10 59 
4,4 3,8 0,5 0,86 1,3 0,02 3,78 O, 12 o 05 o 10 0,02 o 29 o 47 o 82 4 07 7 74 
4,4 3,9 0,4 0,68 1,7 0,01 3,88 O, 10 0,04 O, 12 o o 26 0,43 o 92 4 14 6 78 
4,4 3,9 0,3 0,57 1,8 0,01 3,68 0,10 0,03 O, 10 0,02 0,25 0,46 1 00 3 93 6 80 
4,4 4,0 0,2 0,34 1,9 0,01 3,50 0,07 0,02 o 08 o O, 17 o 45 o 78 3,67 5 82 

6,2 5,6 5,7 9,83 3,0 O, 16 4,16 10,9 3,46 o 56 o 06 14,98 o 20 o 08 19 14 78 1 
5,9 5, 7 2,9 5,00 2,3 0,05 3, 76 4,0 ' 2,35 0,58 0,04 6 97 0,20 o 04 1 o 73 65 I 
5,6 4,8 1,0 1,72 3,8 0,04 4,38 4,0 4,07 o 68 0,02 877 0,50 0,10 13 15 67 1 

5,1 0,30 O, 10 6,16 0,55 1 '12 11 48 54 15 
4,7 2,4 4,14 0,7 o 05 5,32 4,94 0,82 

3 89 o 24 o 06 7 69 51 2 5,2 4,6 1,1 1,90 0,7 0,03 3,80 2,89 o 78 O, 13 o 09 

4,7 4,0 0,5 0,86 O, 1 0,06 2,42 0,25 0,21 0,23 0,03 0,72 O, 13 o 36 3 14 23 33 
4,4 3,6 0,3 0,52 0,2 0,02 3,20 O, 15 0,08 0,23 0,03 0,49 O, 12 1 00 3 69 13 67 
4,3 3,5 0,3 0,52 0,8 0,02 3,94 0,21 0,02 o 22 0,04 0,55 O, 10 1,95 4 49 12 78 
4,1 3,4 0,3 0,52 0,9 0,01 4,56 0,57 0,02 0,20 0,06 0,85 0,33 2 35 5 41 16 73 
4,4 3,5 0,2 0,37 1,2 0,01 4,26 0,60 0,08 O, 17 0,08 0,93 0,36 1,91 5 19 18 67 
4 5 3,6 0,1 O, 11 1,8 0,01 4,08 0,72 0,21 O, 12 O, 14 1 '19 O, 10 2,30 5,27 22 66 

5,3 4,4 1,4 2,41 2,7 0,02 3 36 1,17 1,08 0,26 0,03 2,54 0,28 0,10 5,90 43 4 
4,5 3,9 0,8 1,38 2,6 0,01 2,14 0,52 0,39 O, 10 0,03 1,04 0,36 o 54 3 18 33 34 
4,3 3,9 0,7 1,21 3,4 0,01 2,22 0,40 0,29 0,06 0,02 0,77 0,41 o 52 2,99 26 40 
4,4 4,1 0,5 0,86 3,6 0,01 2,00 0,37 0,29 0,06 0,02 0,74 0,44 o 43 2,74 27 37 
4,6 4,4 0,5 0,86 3,6 0,01 2,12 0,45 0,30 0,06 0,02 0,8:3 0,30 0,25 2,95 28 23 
4,6 4,5 0,3 0,52 3,5 0,01 1,82 0,32 0,30 0,04 0,03 o 69 0,32 0,24 2,51 27 26 
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TA BELA 3 I - Continuação 

Horizonte Composição granulométrica (tfsa)% 

Esque Argila Grau Um i-
Solo 

Perfil Prot de da de 
Locati I e to Areia Areia Areia Areia na tu Silte 

N' Lab Areia 
média tina muito Silte Argila flocu- --- equiva 

zação % muito r ai 
CES Simb Prot grossa 0,5- 0,25- fina 0,05 <0.002 \ação Argila lente 

em >2mm grossa 1 0,5 o 002 % 
% % 

2-1 0,25 0,10 0,10 mm 
mm 

mm mm O 05mm mm mm 

PE Tb ab 1690 A1 0-20 1,8 4.4 14,1 31,2 18,6 22,2 7. 7 4.0 48 2,88 
méd 1691 A3 35 1,5 4,5 12,3 30,0 16,9 27,2 7,6 4.5 41 3,58 

15'54'S 180 1692 81 65 0,8 4.0 13.1 27.7 15,5 23,6 15,3 9.8 36 1,54 
58'37'WGr 1693 B21t 90 1,0 3,6 11,5 28.1 15,3 23,9 16,6 8,8 47 1 44 

1694 B22t 120 0,8 3,7 10,9 27.2 16,6 24,6 16.2 8,1 50 1 52 

SC a 8 text 1648 A1 0-15 1,1 1,3 9,0 35,1 I 7,1 21,1 15.3 6.4 58 1 38 
Tb méd 1649 A3cn 30 5,3 2,9 10.4 28.4 15,4 19,5 18.1 11,1 39 1 08 
15'55'S 181 1650 B1cn 50 5,4 3,2 8,5 21,3 13,6 22.2 25.8 3.9 85 o 86 
58'35'WGr 1651 82tcn 80 6.7 5,9 7. 7 18.4 11 .7 24,0 25,6 1 4 95 0,94 

RE e Ta 2544 A1 0-15 9,9 17,6 13.7 12.0 12.7 30 8 3,3 2,8 15 9,33 
méd 2545 AC 30 12,5 17,2 12,5 11.4 • 12,5 30,9 3,0 3,0 o 10 30 
15' 55'S 182 2546 C1 70 13,7 17,3 11.7 11.3 12 o 31 3 2, 7 2 5 7 11 59 
59'04'WGr 2547 C2 100 13,7 18,6 11,6 11.4 11 7 30,7 2,3 1.8 21 13 34 

2548 C3 150 18,0 19,6 10.7 9.3 9,3 30 3 2,8 20 29 10,82 

HL a Tb 2602 A1 o 20 -3,6 22,0 26,1 21.7 7 9 13 2 5,5 3,3 40 2 40 
aren /méd 2603 A3 35 6,0 24.1 25,3 19 3 63 12 4 6,6 4 5 32 1 89 
15'58'S 184 2604 81 65 10.7 23,1 23,5 18 8 6 4 12,5 50 4,3 14 2 50 
59'36'WGr 2605 821tpl 100 11.8 23,5 19,0 14,3 6,8 15,2 9.4 8 3 12 1 62 

2606 821tpl 160 16,2 24.4 18,6 12.4 48 9,6 14 o 30 79 o 69 

PE Tb ab 2748 Al 0-15 4,5 3,7 26,6 35,6 2,0 172 10 4 6 2 40 1 65 
méd /arg 2749 A3 30 5,7 3,8 26,7 34 5 2.9 13 8 12 6 10 3 18 1 10 
15'01'S 186 2750 81 65 6,9 5,1 18 8 20.5 2 9 12,9 32,9 2,5 92 o 39 
58°02'WGr 2751 821t 110 3,0 2.4 11,2 13.9 3 1 10 8 55,6 1,2 98 o 19 

2752 822t 170 2.1 2.8 12,1 13 5 2 9 16,8 49,8 1 4 97 o 34 

PV d TB 2685 Ap 0-15 0,6 1,5 1 8 3,9 o 8 71 4 20 o 12 8 36 3 57 
pllnt 2686 81 30 1.6 2.0 2,1 6 2 2,4 54.4 31 3 15 1 52 1 74 
méd /arg 187 2687 82tpl 65 3,8 1. 7 1,4 4 3 2 1 42 7 44,0 31 1 29 o 97 
15'02'S 2688 83pl 100 2,2 1,5 o 9 2 5 1 9 30 8 60 2 1 1 98 o 51 
58' 1 O'WGr 

AO a 2637 A1 0-10 o 6,5 54,4 28 7 3 7 1 9 4 8 30 18 o 40 
Ir 2638 AC 30 o 1 6,3 54,6 27,9 3 7 1,3 6,1 4 2 31 o 21 
15'10'S 190 2639 C1 70 o 5,3 52.0 30 1 3 8 1 5 7 3 53 27 o 21 
57'31'WGr 2640 C2 110 o 6,1 55,1 25 9 3 9 1,8 7 2 6 1 1 5 o 25 

2641 C3 160 o 5,6 48.3 30 3 5 5 1 7 8.6 7 2 16 o 20 

-

R d silt 
case 2530 Ap o 5 2,1 2.9 2 5 2 5 7 9 61,9 20 2 13 6 33 ~ OG 
15' 12'S 192 2531 A12 20 1,0 2,6 2,5 3 2 7 1 66,7 18 9 13,2 30 3 53 
58'14'WGr 

PE Tb ab 2466 AP 0-15 13,0 17,0 16,2 13,4 3 7 29.4 7 3 4 6 37 4 02 
méd 2467 A2 30 14 7 20,2 17 7 15,5 58 19,2 6.9 6 3 9 2 78 
15' 11'S 193 2468 81 60 12,0 14,2 13.9 12 8 6 6 21,2 19 3 2 8 85 1 07 
58'22'WGr 2469 821 100 10,1 12,8 8,5 7 2 3 5 24 8 33 1 1 3 96 o 74 

2470 B3 130 12,3 15,5 8,6 5o 1 6 32,2 24 8 1 4 94 1 29 

PV d Tb 2471 AP 0-10 0,6 4.7 41.2 29 4 58 9 7 8 6 6 8 21 1 1 2 
aren /méd 2472 A3 30 0,3 4,6 45.7 24 9 56 7,3 11 6 8.3 28 o 62 
15' 13'S 195 2473 81 70 0.4 3,0 31.7 24 6 6 4 12 2 21.7 T2 94 o 56 
57'07'WGr 2474 B21t 120 0.4 2,8 26 9 30 4 6 9 11 4 21 2 1 o 95 o f<~ 

2475 822t 170 0,3 3,3 25.9 30 2 7 2 10,8 22 3 1 3 94 o ·18 

PE Tb ab 2578 A1 0-8 0,3 1,8 3.8 20 4 18,3 44,2 11 3 10 6 6 :1 ~) 1 
méd /arg 2579 A3 25 0,7 2.3 4,1 20 9 20,1 35 3 16 6 6 4 fi1 7 1 :~ 
15' 17'S 196 2580 81 50 0,5 1,8 2,8 14 9 16,8 28 o 35 2 1 o 97 O BO 

58'16'WGr 2581 821t 95 0,5 1,6 2.4 12 4 14,5 24 9 43 7 o 5 99 () 57 

2582 B22t 150 0,5 1 '7 2.1 12 2 16,2 25.6 41 7 1 o 9R O Gl 
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Lab : CES 

pH 
Oxido 

Complexo sorti v o mE/1 OOg 

de A c 
-3 total 100AI + 3 c N MO ferro P04 v C/N ICaOAcl ----

H20 KCIN % % % livre mE/1 OOg 
Ca + 2 Mg+2 K+ Al+3 

% AI+ 3 + S 
Fe203 

mE/100g Na+ s H+ CTC 

% 

5,1 4,1 0,4 0,69 0,4 0,02 2.76 1,30 0,64 O, 14 0,02 2,10 0,23 O, 13 4,86 43 6 

4,9 4,0 0,3 0,52 0,6 0,01 2,48 1,00 0,95 0,06 0,03 2,04 0,24 0,16 4,52 45 7 
4,9 3,7 0,3 •0,52 0,8 0,01 2,52 1,50 1,36 0,12 0,04 3,02 0,22 0,25 5,54 54 8 
4,6 3,7 0,3 0,52 1,0 0,01 2,62 1,35 1,22 0,10 0,04 2,71 0,32 0,33 5,33 51 11 
4.7 3,7 0,2 •0,34 0,9 0,01 2,46 1,30 1 '15 0,08 0,04 2,57 0,32 0,30 5,03 51 10 

5,4 4,6 1,0 1,72 1,3 0,03 3,06 1,37 1,25 0,23 0,03 2,88 O, 18 O, 14 5,94 48 5 
4,6 4,0 0,8 1,38 2,4 0,02 3.74 0,77 0.74 O, 18 o 02 1 '71 0,21 o 49 5 45 31 22 
4,4 3,9 0,8 1,38 3.7 0,02 4,32 0,35 0,45 O, 14 0,02 0,96 0,32 1,08 5 28 18 53 
4,4 3,9 0,7 1,21 5,2 0,01 4,50 0,25 0,32 O, 14 0,01 0,72 O, 12 1 25 5 22 14 63 

5,5 5,1 1,2 2,06 o 0,05 2,38 1,87 0,62 o 22 0,04 2,75 0,20 0,05 5,13 54 2 
5,2 4,3 0,6 1,03 0,1 0,02 2,16 0,97 o 12 O, 18 0,02 1,29 0,20 o 16 3 45 37 11 
5,3 4,5 O, 1 0,11 o 0,01 1,70 0,51 0,08 O, 12 0,02 0,73 018 0,04 2 43 30 5 
5,4 4,7 0,1 O, 17 o 0,05 1,24 0,46 0,82 0,10 0,04 1,42 o 19 o 06 2 66 53 4 
5,5 4,8 o o O, 1 0,01 1,28 0,46 0,82 0,26 0,04 1,58 0,20 o (14 2 86 55 2 

5,2 4,5 1,0 1.72 o 0,08 2,22 0,85 0,41 o 10 o 1,36 o 28 0,22 3 58 38 14 
4.7 4,0 0,6 1,03 0,1 0,03 2,72 O, 17 O, 12 0,05 o 0,34 o 20 o 14 3 06 11 29 
4,6 4,0 0,4 0,69 o 0,02 2,18 O, 17 0,03 0,05 o 02 0,27 0,33 o 58 2 45 11 68 
4,4 3,8 0,2 0,34 0,1 0,01 2,54 O, 12 0,02 o 04 o o 18 0,58 o 46 2 72 7 72 
4,2 3,8 O, 1 O, 17 o 0,01 2,14 o 10 o 02 o 04 0,01 O, 17 o 43 o 70 2 31 7 80 

5,3 5,2 2,8 4,83 0,6 0,04 2,84 3,23 1,61 0,36 o 02 5 22 0,24 o 08 8 06 65 2 
5,4 4,7 1,0 1,72 0,6 0,02 2,34 1,02 0,79 o 18 0,01 2,00 0,21 o 06 4 34 46 3 
5,2 4.7 0,5 0,86 1 ,O • 0,01 2,52 1,36 0,64 0,54 0,01 2,55 0,21 o 04 5 07 50 2 
5,3 5,1 0,3 0,52 1,4 0,01 2,90 1,45 1,28 o 44 o 3 17 o 34 o 12 6 07 .52 4 
5,3 5,1 0,3 0,52 1,4 0,01 3,12 1,53 1 50 o 32 0,01 3,36 o 51 o 20 6 48 ~2 6 

7,0 6,4 10,2 17,58 1,6 1,44 3,70 27,58 o 17 1,32 o 15 29,22 0,33 O, 16 32 92 89 1 
5,5 4,9 3,3 5,69 1,8 0,05 5 74 7 15 1 '79 0,56 0,04 9,54 o 24 o 08 15 28 62 1 
4,8 4,0 1,4 2,41 3,3 o 02 7 30 2,04 0,66 0,34 o 01 3 05 0,99 1 42 10 35 29 32 
4,6 3,9 0,8 1,38 4,2 0,02 8,08 o 51 O, 13 o 20 o o 84 o 83 2 96 8 92 9 78 

5,2 4,2 08 1,38 0,1 0,01 2,24 O, 12 o 02 o 01 0,01 o 16 0,24 o 32 2 40 7 67 
5,1 4,3 0,8 1,38 O, 1 0,01 2,26 0,20 0,02 0,01 0,01 o 24 O, 12 o 40 2 50 10 63 
5,0 4,4 0,6 1,03 O, 1 0,01 2,40 o 36 0,02 0,01 0,01 o 40 O, 19 o 38 2 80 14 49 
5,1 4,3 0,4 0,69 0,2 o 01 2,00 0,10 0,02 o 01 0,01 o 14 0,28 o 26 2 14 7 65 
4,8 4,2 0,2 0,34 0,3 0,01 2,28 0,10 o 02 0,01 0,01 O, 14 o 22 o 26 2 42 6 65 

4,2 3,9 2,2 3,79 1,0 0,06 6,48 2,56 1,51 0,20 0,02 4,29 o 44 0,44 10 77 40 9 
4,9 4,2 0.7 1,20 1,3 0,03 5,32 2 04 1,05 0,26 0,02 3,37 o 25 0,36 8 69 39 10 

6,4 6,1 4,3 7,41 0,2 1,75 2,22 2,89 3 44 o 62 o 15 7,1 o 022 o 01 9 32 76 o 
6,0 5,6 0,3 0,51 0,8 O, 16 1,90 1,09 o 41 0,24 o 02 1 '76 o 16 o 04 3 66 48 2 
5,9 5,2 0,2 0,34 1,1 0,02 1,74 1,87 0,36 0,32 0,02 2,57 o 18 o 05 4 31 60 2 
5,3 4,6 0,3 0,51 0,9 0,01 2,10 5,45 1 '1 5 o 15 0,02 677 o 21 0,06 8 87 76 1 
5,0 4,5 0,2 0,34 1,1 0,01 2,54 3,06 1,40 o 09 0,02 4,57 o 22 o 06 7 1 1 64 1 

4,8 4,5 1,4 2,41 1,2 o 04 3,30 1,29 0,59 o 08 0,01 1,97 o 21 o 07 5 27 37 3 
4,1 3,8 0,7 1,20 0,3 0,02 3,66 0,34 0,24 o 08 0,01 0,67 0,30 o 38 4 33 16 36 
4,0 3,9 0,4 0,68 1,6 0,01 3,56 0,15 0,23 0,08 o 01 0,47 0,31 o 64 4 03 12 58 
4,0 4,0 0,2 0,34 1,6 o 01 3,08 0,12 0,30 o 02 0,01 0,45 0,24 o 38 3 53 13 46 
4,3 4,3 0,2 0,34 1,6 o 01 2,80 0,15 0,36 o 03 0,01 0,55 0,22 o 14 3 35 16 20 

5,0 4,6 1,1 1,90 1,2 0,02 3.76 2,55 0,82 o 20 o 02 3,59 0,22 o 06 7 35 49 2 
5,1 4,5 0,4 o 69 1,3 0,01 2,82 1 53 1,32 0,20 o 02 3,07 0,20 o 09 5 89 52 3 
5,4 5,0 0,4 0,69 2,7 0,01 3,20 1 70 o 37 o 34 o 2 41 o 34 o 02 5 61 43 1 
57 5,0 0,3 0,52 4 1 0,02 2,26 2,21 0,45 o 34 o 3,00 o 20 o 05 5 26 57 2 
5,8 5,7 0,2 0,34 4 1 0,02 2,12 1,87 o 41 o 26 o 2,54 O, 19 o 08 4 66 55 3 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Composição granulométrica (tfsa)% 
Grau Um i-

Solo Prot 
Esque- Argila 

de da de 
Perfil Areia Are\ a Areia Areia na tu- Si\ te Locali I e to Areia Si h e fio cu- equiva-

zaçào 
No Lab 

o/o muito média fina muito Argila r ai --
CE5 Prof grossa 0,05- !ação Argila lente 

Simb 0,5- 0,25 fina <0.002 o/o >2mm grossa 1 0,5 0,002 o/o o/o em 
2-1 0,25 0,10 o 10- mm 

mm mm mm 005mm mm 
mm 

PV a Tb 2647 A1 0-15 0,1 1,3 42,5 38,8 5,8 5,0 6,5 3,8 42 077 

aren /méd 2648 A3 25 o 1,6 41,2 37 5 6, 7 3,4 9 6 5,9 39 o 35 

15°18'5 198 2649 81 70 o 1,3 35,7 38,8 8,1 4,0 12,1 9,5 21 o 33 

57°46'WGr 2650 821 120 o 1,1 29,3 40,3 10,1 46 14,6 11 6 21 o 32 

2651 8221 160 o 1,1 27,6 39,1 10,3 5,0 16,9 11 3 33 o 30 

HGP a Tb 2476 A1 0-10 0.6 1,9 3 3 13,3 11 6 40,3 29,0 29 o 95 1 38 

arg 199 2477 AC 40 0,7 1,5 4,2 12.3 12,3 34,2 34,8 34,8 97 o 98 

15°19'5 2478 Cg 120 0,3 1,0 3,1 10 3 9,3 31,3 44 7 44 7 98 o 70 

57°13'WGr 

PE Tb cn 2694 A1 0-10 6,3 17,6 17,6 14,8 3,1 29,0 11 6 7 7 34 2 50 

méd /arg 2695 A3 30 7.4 17,0 17.4 19,7 6,4 20,1 12 o 9 5 21 1 68 

15°19'5 200 2696 81 cn 60 11,8 17,9 14,5 14 9 5,2 18,0 17 7 14 6 18 1 02 

58°27'WGr 2697 8211cn 100 9,9 11,6 11,5 15 3 55 18,2 28 o 25 5 9 o 65 
2698 8221cn 130 5,9 1,9 12,2 14 1 15,1 13,3 37,5 10 5 72 o 35 
2699 823tcn 150 10,6 12,1 9,1 12,1 59 13.4 36 8 1 2 97 o 36 

R e cn 
2575 A11 0-10 0,2 0,3 18,1 4 7 9 5,8 14,5 12,5 o 5 96 1 16 

méd 
15°22'5 203 2576 A12 20 0,2 0,3 15 5 4 7,9 7 1 13 o 16,0 3 3 79 o 81 

58°09'WGr 2577 A13cn 35 0,3 0,4 ·15,0 43 3 9,3 12 5 19 2 6 4 67 o 65 

BV ab arg 2532 A1 0-25 0,6 3,6 10,5 12,7 13,5 48,9 10,2 6.4 37 4 79 

15°28'5 204 2533 A3 40 0,9 3,9 10,6 11,8 12,3 43,5 17,0 12,8 25 2 56 

57°05'WGr 2534 81 70 0,6 2,8 6,9 8,3 8,2 31,6 41,6 5,8 87 o 76 

2535 821 120+ 1.8 6,7 6,7 9,2 5,6 30,5 39,5 4,6 88 077 

C e Tb 2519 Ap 0-10 9,8 21,7 16,6 8,0 2,6 27,2 14,1 10 3 26 1 9 
chern méd 2520 A3 25 9,0 17,1 13,2 11,0 4,8 24,3 20,6 16,3 21 1.2 
15°30'5 206 2521 (8)2 35 6,8 15.4 10,7 8,7 4.4 27,7 26,3 21,1 20 1,1 
57'59'WGr 2522 (8)3 55 4,2 9,9 9,2 8,8 3,9 32,9 31,1 23 7 24 1.1 

2523 C1 80 3,5 12,2 11,6 11,5 5,5 29,8 25,9 14,3 45 1 1 
2524 C2 100 6,9 18,0 13,7 11,3 4,7 27,3 18,1 5,0 72 1,5 

PE Tb ab 2500 Apl 0-10 2,1 9,3 22,0 28,2 8,5 15,7 14,2 9,6 32 111 
méd /arg 2501 A3 30 2.4 9,5 21,5 27.3 7, 7 12,2 19.4 16,1 17 o 63 
15°30'5 207 2502 8211 60 1 :s 5,8 14,1 19,6 6,3 9,7 43,0 4,1 90 0,23 
58°17'WGr 2503 8221 120 1,8 5,2 11,5 17.1 6,5 9,1 48,8 2,2 95 0,19 

2504 8231 150 3,0 6,5 7,8 11.1 5,3 13,5 52,8 1,5 97 o 26 

PE Tb ab 2514 AP 0-25 4,4 7,2 18,2 31,6 11,3 19,7 7,6 4,0 47 2,59 
chern 2515 A21 45 10,0 9,3 19,2 33,3 11,1 12,1 5,0 4,2 16 2.42 
aren case I 208 2516 A22 75 16,2 11,8 16,3 26,5 11,1 12,6 5,5 5,1 7 2,29 
arg case 2517 821 110 4,7 6, 7 12,1 18.7 10,7 22,3 24,8 8,7 64 0,90 
15'31'5 2518 8221 160 0,8 2,2 4,5 9,6 7.4 30.4 45,1 2,2 95 0,67 
58°11'WGr 

PV d Tb 2505 AP 0-10 13,6 15,7 19,8 16.7 2, 7 15,2 16,3 11.4 30 0,93 
méd case I 2506 A3 25 21,9 12.4 13,1 15,2 4,0 12,7 20,7 17,2 17 o 61 
arg case 210 2507 81 50 22,9 10,8 9,2 12.2 4,8 10.4 29,7 3,6 88 0,35 
15°40'5 2508 8211 90 17,2 11.7 7,6 10.9 5,1 12,5 35,0 1,5 95 o 36 
58°07'WGr 2509 8221 115 15,3 9,8 6.7 9,1 4,6 15,3 39,2 1,2 97 0,39 

Ca Tb p\int 2479 A1cn 0-10 7,5 4,9 10,8 12,6 5,0 42,8 16,4 10,7 35 2,60 
epicn /méd 2480 A3/81 cn 30 13,0 6,2 7,2 7,2 3,1 38,3 2b,O 1 2 95 1,53 
15°41'5 211 2481 (8)2pl 60 5,2 5,2 4,8 4,8 2,5 41.7 35,8 1,5 96 1 16 
57' 17'WGr 2482 l813pl 75 3,8 4,6 3,3 4,2 2,7 48.4 32,8 1.7 95 1 47 

2483 c 95 3,1 5,2 4,2 4,5 2,2 51,3 29,5 1,8 94 1. 73 

PVaTb 2510 Ap 0-10 0,2 6,2 27,2 28,2 7.7 3,2 17,3 11,3 35 o 76 
méd 212 2511 A3 30 0,6 5,6 24,9 33,8 7,3 9,9 17,9 13,5 25 0,55 
15°45'S 2512 81 70 1,5 8,8 21,6 28,7 7,1 10,0 22,3 2,8 87 0.44 
ss•07'WGr 2513 821 130+ 1,4 5,6 19,9 23,1 10,0 13,0 27,0 1,1 96 0.48 
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Lab: CES 

pH 
Óxido 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

A c 
de 

Po] total 100AI + 3 c N MO ferro v ----
% % % 

C/N 
livre ICaOAcl % AI+ 3 +S H20 KCIN mE/1 OOg 

mE/100g ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 CTC Fe 2o3 
% 

4,7 : 3,9 1,2 2,07 0,5 0,02 3,84 O, 12 0,28 0,10 0,02 0,52 0,37 0,36 4,36 12 41 
4,5 3,9 0,8 1,38 0,7 0,01 3,10 0,29 0,08 0,05 0,01 0.43 0.44 0,48 3 53 12 53 
4,5 4,0 0,5 0,86 1,0 0,01 3,20 O, 17 0,82 0,02 0,02 1,03 0,37 0.48 4,23 24 32 
4,5 4,0 0,3 0,58 1,1 0,01 2,56 O, 17 0,03 0,01 0,02 0,23 0.41 0,40 2 79 8 63 
4.4 4,0 0,3 0,52 1,2 0,01 2,54 O, 10 0,03 o 01 0,02 O, 16 0.41 0,52 2 70 6 76 

4,0 3,5 0,7 1,20 1,2 0,02 7,60 0,39 0,28 0,09 0,10 0,86 1,07 3,58 8 46 10 81 
4,2 3,5 0.4 0,68 1,0 0,03 7,92 O, 17 0,25 0,06 O, 12 0,60 1,23 4.48 8,52 7 88 
4.4 3,5 0,1 0,17 1,1 0,02 8,74 0,24 1,88 0,06 0,26 2.44 1 46 6,00 11 18 22 71 

6,6 6.4 3,5 6,03 0,8 0,10 1,70 8,17 0,97 0,36 0,06 9,56 0,20 0,05 11 26 85 1 
6,8 6.4 1,2 2,07 0,9 0,03 1,38 4,00 0,37 0,30 0,03 4,70 0,20 o 06 6,08 77 1 
6,7 6,1 0,7 1,21 1,2 0,02 2,00 2,81 0,31 0,20 0,01 3,33 0,20 o 06 5 33 62 2 
6,5 5,8 0,6 1,03 1 '7 0,01 2,26 2,89 0,41 0,22 0,01 3,53 o 19 0,06 5,79 61 2 
6,5 5,8 0,6 1,03 2,3 0,02 1,96 2 89 0.49 0,24 0,01 3,63 o.2'o O, 10 5 59 65 3 
6,5 6,0 0,5 0,86 2,7 0,02 2.40 2, 72 0.44 0,24 0,01 3 41 O, 19 0,04 5 81 59 1 

4.7 3 9 2,8 4,83 0,2 o 02 7,50 0,24 O, 12 o 32 0,02 0,70 0,94 1,70 8 20 9 71 
4,5 3,9 1 '7 2,93 0,5 0,01 5,86 O, 17 0,49 o 20 o 0,86 o 98 1,68 672 13 66 
4.4 3,9 1,0 1,72 0,9 0,01 5.40 O, 15 0,03 0,20 o 0,38 0,96 1,66 5 78 7 81 

5.4 5,2 1,7 2,93 1,1 0,25 3,32 5,62 1,28 O, 18 0,04 7,12 0,20 o 08 10 44 68 1 
5, 7 4,9 0.4 0,69 1,1 0,08 2,62 3,32 0.49 o 28 0,03 4,12 0,21 0,08 6, 74 61 1 
5,6 4,6 0,3 0,51 2,2 o 29 4,10 6,30 1,44 0,24 0,03 8,01 0,20 0,07 12 11 66 1 
5,6 4,7 0,3 0,51 2,1 0,20 3:62 6,13 1,60 0,21 0,02 7,96 0,23 o 12 11 58 69 1 

5.7 5,4 3,5 6,03 0,9 0,33 3,08 3,15 1,35 0,38 0,04 4,92 O, 14 0,01 8,00 62 1 
6,0 5,2 0,9 1,55 0.7 0,02 2,24 6,30 0,75 0,32 0,06 7 43 O, 18 0,02 9 67 77 1 
5,6 4,5 0,5 0,86 1.1 0,03 3,36 5,45 1.43 0,09 O, 10 7,07 O, 18 0,05 10 43 68 1 
5,5 4,2 1.0 1,72 1.7 0,07 3,86 3,92 2,28 O, 12 O, 12 6.44 o 19 O, 16 10,30 63 2 
5.4 4,0 0,4 0,69 1.4 0,94 3, 78 7,15 2,63 O, 14 0,20 10,12 0,24 o 22 13 90 73 2 
5,5 3,9 0,2 0,34 1 ,O 0,33 2 80 8,85 2.47 0,08 0,24 11,62 0,24 o 16 14.44 81 1 

6,2 6,0 2,3 3,97 1.2 O, 12 2.48 2,55 0.40 o 19 0,05 3,19 0,14 0,03 5,67 56 1 
6,8 6,2 0,6 1,03 1,3 0,02 2,10 5,36 0.79 O, 18 0,02 6,39 0,12 0,04 8.45 75 1 
6,6 5,9 0,6 1,03 2,2 0,02 2,50 2,47 0,63 o 46 0,02 3,58 0,17 0,04 6,08 59 1 
5,7 5,2 0,6 1,03 2,5 0,02 3,20 2,26 1,25 0,25 0,02 3,78 0,19 0,05 6,98 54 1 
6,2 56 0,3 0,52 3,0 0,02 2,50 2,07 1 25 0,28 0,01 3,61 0,20 0,04 6,11 59 1 

5,5 5.4 1,5 2,59 1.1 0,02 2,62 O, 17 0,74 0,04 0,01 0,96 O, 18 0,04 3 58 27 4 
6,1 5, 7 0,3 0,52 0,8 o 01 1,70 O, 17 0,31 0,05 0,02 0,55 O, 13 0,01 2 24 24 2 
6,3 5,9 0,2 o 34 1,5 0,01 1,36 1.48 0;31 0,21 0,01 2,01 O, 13 o 02 3,37 60 1 
60 5,2 0.3 0,52 3,2 0,01 1,88 1,22 o 79 0,21 0,01 2 23 o 19 o 03 4 11 54 1 
5,7 5,1 0,2 0,34 4,8 o 03 2,54 3,06 1,43 0,20 0,01 4 70 O, 18 0,02 7 24 65 o 

5,8 5,5 3,9 6, 72 1.4 0,02 3,22 4,00 0,35 0,25 0,02 4,62 O, 19 o 04 7,84 59 1 
5,6 5 1 1 3 2,24 1 '5 0,02 2.78 3,92 0,23 0,14 0,02 4,31 o 19 o 03 7,09 61 1 
4 9 4 6 0.7 1 '12 2,0 0,01 2, 72 1,58 0,31 O, 17 0,02 2,08 0,20 0,09 4,80 43 4 
4,9 4 6 0,5 0,86 2.4 o 01 2, 78 o 56 O, 19 O, 10 0,02 0,87 o 24 O, 14 3 65 24 14 
5,1 5,0 0,2 0,42 3,1 o 03 2 98 o 29 0,31 o 16 0,01 077 0,22 o 06 3 75 21 7 

4 7 4,0 1.0 1,70 1,3 0,02 4,50 1,00 1,51 o 17 0,02 2,70 o 35 0,44 7,20 38 14 
4,3 3, 7 1 2 2,06 1,7 0,02 6.42 0,29 0,44 0,07 0,02 0,82 0,74 2 42 7 24 11 75 
4,2 3, 7 0,9 1,55 1 5 o 02 7 58 o 17 0.48 0,07 0,02 0,74 1,06 3,34 8 32 9 82 
4.4 3,7 09 1 55 1 ,O 0,01 6,74 O, 12 o 92 0,06 0,05 1 '15 0,98 3,14 7,89 15 73 
4 8 3 7 0,2 0,34 1,2 0,01 4,66 o 34 0,40 0,07 o 11 0,92 0,57 1 70 5 58 17 65 

4 6 4,3 1 4 2,41 0,6 0,01 3 26 0,37 o 36 o 04 o 077 0,21 O, 10 4 03 19 11 
3 8 3 8 1 o 1,72 O, 1 o 02 3,26 0,41 0,11 o 02 o 0,54 0,39 0,60 3 80 14 53 
3, 7 3,7 1 o 1,72 0,8 o 01 3,20 0,32 0,06 0,01 o 0,39 0,39 0,72 3 59 11 65 
3 8 3,8 o 5 G 86 1 o 0,05 3,60 O, 17 0,05 O, 12 0,02 0,36 0,34 o 70 3,96 9 66 
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r A BELA 3 I - Continuação 

Horizonte Composição granulométrica (tfsa)% 
Grau Um i-

Solo 
Perfil Prot Esque- Argila 

de da de 
Areié'l Are1a Areia Areia na tu- Silte Local i Lab teto Areia Silte fio cu equiva-

zàção N • % muito média fina muito Argila ral ---
lente CE5 Símb Pro f gro~sa 0,5- 0,25- fina 0,05- <O 002 I ação Argila 

em >2mm grossa 1 0,5 0,002 % 
% % 

2-1 0,25 O, 10 o 10- mm 
mm mm mm Q,05mm mm 

mm 

PE Tb 2495 AP 0-25 Q,7 4,0 16,9 37,4 12,9 17,9 10,2 8,8 14 1,75 
chern 2496 A3 50 1,3 4,2 12,9 22,7 7,9 16,9 34,1 23,3 32 0,50 
méd /arg 213 2497 81 90 1,4 2,8 9,2 16,5 5,2 15,6 49,3 3,2 94 0,32 
15°45'5 2498 B21t 130 1,0 3,1 9,5 19,6 7,1 12,0 47,7 2,5 95 0,25 
58•t9'WGr 2499 822t 170 0,9 2,8 8,5 18,2 9,1 11,3 49,2 1,7 97 o 23 

PE Tb 1617 A1 0-25 1,6 3,1 6,3 15,6 7,5 49,1 16,8 14,1 16 2,92 
chern 1618 A3 50 2,1 2,1 4,0 13,1 11,5 29,8 37,4 25 4 32 0,80 
méd /arg 214 1619 B21t 80 2,9 1,7 3,3 13,9 5,9 20,8 51,5 30,6 41 0,40 
15°49'5 1620 822! 140 1,9 1,5 3,2 13,1 9,4 14,0 56,9 6,2 89 0,25 
5B 0 17'WGr 

PV a Tb 1621 AP 0-15 0,8 3,1 13,7 30,4 8,8 29,5 13,7 7 1 48 2,15 
méd 1622 A3 35 0,9 2,8 13,3 30,5 18,1 14,0 20,4 10,7 48 o 69 
15•50'5 215 1623 81 70 1,4 3,9 10,7 18,2 22,1 17,8 25,9 2,1 92 0,69 
58°11'WGr 1624 8211 110 1,1 4,6 10,3 19,6 15,3 19,6 29,5 1 5 95 o 66 

1625 822! 150 0,9 3,2 9,9 13,9 15,3 26 9 29 9 1,3 96 0,90 

AOd 1639 A1 0-20 0,8 7,1 21' 1 31,2 12,1 20,5 7,2 3,9 46 2,85 
15°54'5 220 1640 AC 45 1,2 9,6 26,7 27,4 14,3 15,6 5,2 3,9 25 3,00 
58°24'WGr 1641 c 120 5,1 13,7 38,6 21 '1 12,6 6,7 2,2 1, 7 23 3 DO 

PE Tb ab 1685 A1 0-20 1,8 4,8 26,8 39,1 10,6 5,5 10,8 4,6 57 o 51 
aren /méd 1686 A3 50 2,4 4,9 26 o 36,7 9,5 9,4 11,1 9,5 14 0,85 
15°59'5 221 1687 81 70 1,9 5,6 22,3 29,8 7,8 10,2 22,4 19,1 15 o 46 
58°19'WGr 1688 821! 100 1,9 4,9 19,8 25,1 8, 7 10,4 29,2 50 83 0,36 

1689 822! 130 1,5 3,9 18,4 26,6 8,6 10,4 30,6 2,4 92 0,34 

LV d 2420 A1 0-20 0,6 2,6 15,4 24,9 9,8 21,2 25,5 16,9 34 0,83 
endocn 2421 A3 40 1,2 3,0 12,6 20,8 8,9 21,5 32,0 48 85 0,67 
proem 223 2422 81 60 1,3 3,5 19,7 16 o 6,3 19,4 33,8 3,5 90 0,57 
arg 2423 821 80 1,1 2,6 12,1 20,9 8,8 17,9 36,6 2,9 92 o 49 
15'02'5 2424 B22Cn 120 2,0 3,4 9,4 19,3 10,3 18,4 37,2 2,6 93 0,49 

56°21'WGr 

PE Tb ab 2458 A1 0-20 1,0 1,7 4,4 5,5 5,1 55,3 23,0 15,7 32 2,40 
chern 2459 A3 30 0,9 1,6 4,3 10,2 4,6 52,2 26,2 17,4 34 1 99 
méd /arg 224 2460 81 50 0,9 1,2 2,9 6,8 3,6 38,1 46,5 1 9 96 o 82 
15°08'5 2461 821! 80 0,5 1,1 1,7 4,1 3,8 29,2 59,1 1,1 98 o 50 
56°43'WGr 2462 822! 110 0,7 (}19 1,5 4,2 3,2 31,9 57,6 1,3 98 o 55 

2463 823! 140 0,4 1,0 1,2 2,8 3,2 36,1 55,3 1,3 98 o 65 

AO a Ir 2415 A1 0-30 o 1,0 18,4 60,6 12,0 2,4 5,6 3,8 32 0,43 
15' 13'5 2416 AC 40 o 1,6 77,1 11,7 1,2 1,9 6,5 4 4 32 0,29 
5S'34'WGr 226 2417 C1 60 o 0,9 16,1 56,7 15,4 2,6 8 3 55 34 0,31 

2418 C2 100 o 0,6 14,5 58,1 14,5 3,7 8,6 3,1 64 0,43 
2419 C3 140 o 0,8 12,2 56,3 17,1 4,2 9,4 2,5 73 0,45 

R d méd 
15°23'5 229 2414 A 0-30 0,7 2,7 13,3 25,4 13,5 31,3 13,1 9,5 27 2,39 
55°58'WGr 

PV d Tb 2484 A1 0-10 1,6 5,3 22,8 31,5 9,8 15,4 13,6 10,5 23 1 13 
méd 2485 A3 30 1,1 8,9 24,7 20,8 5,6 21,3 17,6 14 2 19 3 70 
15°21'5 228 2486 81 50 0,4 7,1 23,5 14,5 5,6 25,9 23,0 6,5 72 1 12 
56°48'WGr 2487 821 80 0,3 5,8 21 ,7 15,2 6,1 24,7 26,2 2 3 91 0,94 

2488 822t 110 0,6 6,4 18,6 14,6 5,8 23,2 30,8 1,9 94 o 75 
2489 823 140+ 0,3 6,9 19,6 14,2 5,5 22,3 31 2 1 9 94 o 71 
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Lab: CES 

pH 
Óxido 

Complexo sorti v o mE/1 OOg 

de 
Po] 

A c 

c N MO ferro total v 100AI+ 3 
C/N (CaOAc) ---

H20 KCIN % % % livre mE/1 OOg 
ca+ 2 Mg+2 

% AI+ 3+ S 
Fe20 3 

mE/100g K+ Na+ s H+ Al+3 CTC 

% 

6,1 5, 7 0,6 1,03 1,3 0,02 2,24 3,15 0,92 O, 16 0,03 4,26 O, 13 0,02 6,50 66 o 
6,2 5,5 0,6 1,03 2,5 0,01 3,04 2,72 1,12 O, 16 0,02 4,02 o. 18 o 01 7,06 60 o 
5.7 5,1 0.4 0,69 0,2 0,01 3,06 3, 75 1,02 0,05 0,01 4,83 0,21 0,01 7,89 61 o 
5,3 4,7 0,3 0,52 0,8 0,02 3,06 3,58 0,96 0,03 0,01 4,58 0,20 0,02 7,64 60 o 
5,0 4,6 0,2 0,34 2, 7 0,02 3,02 2,89 0,86 0,02 0,01 3,78 O, 19 o 02 6,80 56 o 

6,3 5,9 6,1 10,52 6,6 0,13 3,92 15,70 4,61 0,50 0,10 20,91 O, 18 0,10 24,83 84 o 
5.7 5,1 2,0 3.45 7,2 0,01 4,32 7,05 1.47 O, 14 0,06 8,72 0,08 o 08 13 04 67 1 
5,9 5,2 0,9 1,55 8,0 0,01 3.46 4.44 1,18 0,04 0,03 5,69 0,10 o 08 9 15 62 1 
6,1 5.4 0,5 0,86 7,8 0,01 2,84 2,57 1,22 0,90 0,05 4.74 O, 18 0,07 7 58 62 1 

5,5 5,0 1,3 2,24 7,1 0,03 3,10 1,95 1.47 0,90 0,07 4,39 O, 16 o 10 7 49 59 2 
4,6 3,9 0,6 1,03 1.4 0,01 3,80 0,90 1,29 0,80 0,03 3,02 O, 18 0,82 6 82 44 21 
4.4 3,9 0,6 1,03 1,1 0,01 4,08 0,62 0,30 0,08 0,01 1,01 0,29 1 '16 5 09 20 53 
4,5 3,1 0.4 0,69 1,2 0,01 3,84 0,52 0,36 0,08 0,06 1,02 O, 15 0,90 4 86 21 47 
4,3 4,0 0,2 0,34 1 8 0,01 3,74 0,20 O, 14 0,07 0,02 0,43 0.21 0,97 4 17 10 69 

4,2 3,6 1,2 2,07 0,1 0,02 3,90 0,37 0,53 0,10 0,02 1,02 0,29 0,88 4,92 21 46 
4,1 3,6 0,7 1,21 o 1 0,02 2,86 O, 17 0,02 0,07 0,01 Q,27 o 27 0,72 3,13 9 73 
4,5 4,0 O, 1 O, 17 O, 1 0,02 1.40 0,62 0,02 0,02 0,01 0,67 O, 12 0,24 2,07 32 26 

5.4 4,8 0,9 1,55 0,5 O, 13 2,28 1 '75 0,67 O, 17 0,02 2,61 0.20 0,05 4,89 53 2 
5,3 4,8 0,3 0,52 0,7 O, 11 1,88 1,25 0,39 O, 10 0,04 1,78 0.20 0,05 3 66 49 3 
5,2 4,6 0,4 0,69 1.4 0,11 2,08 1 '75 0',58 0,05 0,02 2.40 0,23 0,04 4,48 53 2 
5,3 4,7 0,2 0,34 1,8 0,02 2,10 1,92 0.78 0,06 0,02 2,78 0,23 0,04 4 88 57 1 
5,3 4,2 0,2 0,34 1,7 0,01 2,12 1,85 0,81 0,05 0,04 2, 75 0,24 0,05 4,87 56 2 

5,8 5,3 1,2 2,07 4,6 0,01 3,60 2,25 2,06 0,34 0,01 4,66 0,22 0,05 8,26 56 1 
4,8 4,2 1,0 1.72 6,1 0,02 4,58 0,51 0,66 0,28 0,01 1.46 0,37 0,24 6,04 24 14 
4,6 4,2 0,7 1,21 5,5 0,01 4,28 0,29 0,76 O, 18 0,01 1,24 0,29 0,22 5,52 23 15 
4,8 4,3 0,9 1,55 6,0 0,01 3,76 0.41 0,74 0,28 0,01 1.44 0,24 0,16 5,20 28 10 
5,1 4.7 0,6 1,03 5,9 0,01 3.40 0,32 0,59 0,36 0,02 1,29 0,21 0,06 4 60 28 4 

6,1 5,6 3.4 5,86 2,7 0,32 3,84 11,07 1,58 0,30 0,07 13,02 O, 16 0,02 16 86 77 o 
5.4 5,1 1.7 2,93 2,8 0,03 3,60 6.47 0,79 0,22 0,04 7,52 0,19 0,05 11 '1 2 68 1 
5,5 5,0 0,6 1.03 3,1 0,01 2,98 4,17 0,72 0,26 0,02 5,17 O, 19 0,05 8 15 63 1 
5,5 5,2 0.4 0,69 3,8 0,01 2.70 4,60 0,72 0,21 0,01 5,54 o. 19 0,05 8,24 67 1 

5.4 5,2 0.4 0,69 4,0 0,01 2,74 4,51 0,69 0,20 0,01 5.41 o. 19 0,05 8,15 66 1 
5,3 5,2 0,2 0,34 4,0 0,01 2,50 4,26 0,68 O, 18 0,01 5,13 0,20 0,02 7 63 67 o 

4,3 3,9 0,3 0,52 0,2 0,02 2,92 0,28 O, 16 0,05 0,01 0,05 0,27 0,48 3.42 1 5 49 
4.4 4,0 0,3 0,52 0,2 0,01 2,98 0,20 0,03 0,03 o 0,26 0,32 0,68 3,24 8 72 
4,3 4,0 0,2 0,34 0,3 0,01 3,00 O, 13 0,08 0,02 o 0,23 0,31 0,84 3,23 7 79 
4,3 3,9 0,1 O, 17 0.4 0,01 3,02 0,13 O, 12 0,02 o 0,27 0,34 0,88 3,29 8 77 
4,3 3,9 0,1 O, 17 0,5 0,01 2,90 0,13 O, 14 0,02 o 0,29 0,34 0,90 3,19 9 76 

4,5 3,9 0,8 1,38 0.4 0,02 3,66 0.45 0,27 0,10 0,02 0,84 0.41 0.74 4,50 19 47 

4,6 4,2 0,6 1,03 1,3 0,02 3,70 1,56 0,74 0,20 0,01 2,51 0,20 0,10 6 21 40 4 
4,5 4,1 1,1 1,89 1,6 0,01 4,32 1,97 0,96 O, 13 0,01 3,07 0,23 O, 12 7,38 42 4 
5,0 4,3 0,7 1,20 1,8 0,01 3,84 1,97 1,22 0,22 0,01 3.42 O, 19 o 08 7,26 47 2 
4,8 4,1 0.4 o 68 2,0 0,01 3,58 1,70 1,25 0,20 0,01 3,16 0,24 O, 15 6,74 47 5 
4,8 4,1 0.4 0,68 0,7 0,02 3,70 1,94 1,25 0,22 0,01 3.42 0,24 O, 16 7 12 48 4 
5,0 4,2 0.4 0,68 2,2 0,02 3,90 1,97 1,25 0,22 0,02 3.46 0,22 O, 18 7,36 47 5 
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TABELA 3 I - Conclus1!b 

Horizonte Composição granulométrica (tfsalo/o 
Um i-Grau 

Solo Esque- Argila de da de 
Perfil -Prot 

leto Areia Areia Areia Are1a na tu- Silte equiva-Locali- Lab Areia muito Sitte Argila flocu --zação 
N, 

% muito média fina 
0,05 

ral 
I ação Argila lente 

CE5 Simb Prof grossa 0,5- 0,25- fina <0,002 % >2mm grossa 1-0,5 0,002 % % 
em 0,25 0,10 0,10- mm 2-1 mm mm 

mm mm mm 0,05mm 

PV a Tb 1821 A1 0-5 6,4 7,6 7,3 18,5 9,2 34,4 16,6 5,8 65 2,07 
méd case I 1822 A3 25 8,0 3,2 4,1 13,9 10,8 32,1 27,9 10,8 61 1 15 
arg mcasc 235 1823 B1 60 3,2 2,5 2,7 9,4 11,7 35,6 34,9 1,3 96 1,02 
15'42'S 1824 821 100 4,3 2,7 2,7 6,7 13,0 37,5 33,1 1,2 96 1,13 
56'32'WGr 1825 B22t 130 5,0 4,5 6.3 15,7 5,1 19,:' 44,1 0,4 99 0,43 

Rd 
méd mcasc 236 2404 A 0-20 5,6 9,4 16,2 8,2 32,2 18,9 11 5 39 1 70 
15°42'S 9,5 

55°53'WGr, 

PV a Tb 2409 A1 0-15 1,1 4,4 20,7 33,9 13,2 18,9 7,8 5,7 27 2,42 
méd 2410 A3 30 1,2 4,8 22,0 26,6 8,0 26,0 11,4 8,2 28 2,28 
15°51'S 242 2411 81 70 1,6 5,0 18,0 25,3 12,6 18,5 19,0 2,5 87 0,97 
56°08'WGr 2412 821t 110 1,2 3,4 17,1 24,2 8,6 18,2 27,3 2,0 93 0,67 

2413 822t 160 1,6 3,4 14,4 26,2 13,6 17,6 23,2 1,8 92 0,76 

PV a Tb 1814 A1 0-1) 1,2 6,6 15,8 17,6 5,8 33,0 20,0 9,0 55 1 65 
méd 1815 A3 30 0,9 4,8 15,9 21,3 9,2 25,4 22,5 10,9 52 1 12 
15°56'S 243 1816 81 70 1,1 4,6 12,8 17,4 10,9 21,9 31,3 0,6 98 o 69 
56°56'WGr 1817 821t 120 1,4 3,8 7,9 13,2 10,9 28,2 34,6 1,6 95 0,81 

1818 822t 150 3,7 4,3 7,9 12,5 12,7 26,5 32,4 1 2 96 0,81 

AO a 2378 A1 0-5 o 2,2 37,8 40,3 11,1 1,3 7,3 3 1 58 O, 18 
15•o9·s 2379 AC 25 o 2,1 33,7 41,4 10,7 2,7 9,4 4,0 57 0,28 
54°57'WGr 246 2380 C1 70 o 2,5 44,6 36,4 3,5 1,2 11,8 7,1 40 o 10 

2381 C2 160 o 2,3 35,4 36,3 11,9 3,8 10,3 2,0 81 o 37 

se a 2400 A1cn 0-15 5,9 5, 7 19,2 26,3 7,6 19,0 16,3 10,9 33 1 '17 
c/B text 2401 A3cn 30 4,2 3,9 10,4 14,4 8,6 21,9 36,6 4 1 89 0,60 
Tb arg 254 2402 81 cn 50 3,5 4,3 10,0 12,5 6,4 22,2 41 '1 2,2 95 o 54 
15°39'5 2403 82cn 100 1,4 3,5 6,9 10,5 6,5 28,2 43,0 3,4 92 0,66 
54'54'WGr 

AO a 2386 A1 0-15 o 0,5 24,3 58,2 9,6 4,2 3,2 o 5 84 1 31 
15°45'S 257 2387 AC 50 o 0,3 23,8 60,0 10,1 3,4 2 4 11 54 1 42 
54°20'WGr 2388 C1 120 o 0,4 22,0 59,6 10,3 3,3 4,4 2,8 36 o 75 

2389 C2 160 o 0,4 24,2 56,5 10,9 3 2 4,8 1 9 60 o 67 

SC a c/8 lat 2405 A1cn 0-20 5,9 4,8 4,2 31,1 13,6 25,1 15,3 9,9 35 1,64 
méd 260 2406 A3cn 35 1,5 0,7 1,2 33,7 25,1 16,9 20,9 10,1 52 o 81 
15°48'5 2407 B1cn 60 2,4 0,8 0,5 33,1 19,8 18,9 24,5 11 ,4 53 0,77 
55•oo·wor 2408 B2cn 90 1,3 1,0 0,5 21,8 28,1 21,4 25,9 1,9 93 o 83 

LV a 1950 A1 0-10 0,1 3,5 32,3 40,8 9,9 3,8 9,6 54 44 0,39 
méd 1951 A3 30 o 3,5 32,1 40,3 97 2,4 12 o 8,2 32 o 20 
12°52'5 20 1952 81 65 0,2 2,6 26,7 40,5 11 4 3,2 15 4 8 5 45 o 20 
57°20'WGr 1953 821 105 o 3,3 28,9 36,3 10,0 4 1 17,4 11 ,8• 32 o 23 

1954 822 150 o 3,0 26,2 35,9 10 2 5,5 19,2 2,0 90 o 28 

Rd 162€ A11 0-10 3,8 10,5 24,7 19,8 16,9 15,7 8 6 5,8 33 1,83 
aren 217 1627 A12 40 3,1 8,3 23,7 31,9 7,8 8,0 10,4 8,4 19 077 
15°51'5 
59•orwor 

LV a 1584 A1 0-5 2,0 2,8 7,4 13,7 24 7 32,9 16,5 11,5 30 1 99 
méd /méd 1585 A3 30 4,0 3,1 6,8 17,2 18,4 29,5 21,0 8,5 60 1 40 
case 231 1586 81 60 4,5 3,4 5,2 13,7 13,8 35,5 23,9 1,0 96 1 48 
15°39'5 1587 82 100 2,1 6,4 8,6 16,7 16,5 24,3 25,4 1,4 94 o 95 
57"17'WGr 
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Lab: CES 

pH 
Óxido 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

A c de 
Po] total 100At+3 

c N MO C/N ferro 
ICaOAcl 

v 
~>.t+3+s % % % livre % H20 KCIN mE/100g 

mE/100g ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ A\+3 CTC Fe203 
% 

4,8 4,0 0,7 1,20 2,8 0,11 3,24 0,32 0,36 0,23 0,18 1,09 0,31 0,38 4,33 25 26 
4,4 3,8 0,9 1,55 2,6 0,03 4,38 0,45 0,35 0,18 0,21 1,19 0,31 1,15 5,57 21 49 
4,2 3,7 0,9 1,55 3,2 0,02 5,34 0,22 0,08 0,08 0,14 0,52 0,32 2,27 5,86 9 81 
4,3 3,8 0,5 0,86 3,6 0,02 4,30 0,17 0,02 0,07 O, 19 0,45 0,30 2,15 4,75 9 83 
4,3 3,8 0,3 0,51 4,0 0,01 4,14 0,22 0,02 0,08 0,26 0,58 0,32 2,40 4,72 12 81 

4,6 4,5 2,8 4,83 0,8 O, 11 6,70 3,61 2,68 0,22 0,04 6,55 0,25 0,10 13,25 49 2 

5,6 5,3 1,0 1,72 1,0 0,05 2,36 1,98 0,74 0,11 0,01 2,84 0,16 0,02 5,20 55 1 
5,1 4,6 0,3 0,52 0,1 0,02 2,26 1,13 0,71 0,09 0,01 1,94 0,17 0,06 4,20 46 3 
4,3 3,7 0,3 0,52 0,4 0,01 3,32 0,50 0,33 0,06 0,01 0,90 0,50 0,94 4,22 21 51 
4,3 3,7 0,3 0,52 0,6 0,01 4,06 0,45 0,43 0,04 0,01 0,93 0,55 1,26 4,99 19 58 
4,1 3,7 0,1 0,52 0,4 0,01 3,60 0,28 0,21 0,02 0,01 0,52 0,56 1,16 4,12 13 69 

5,2 4,6 0,9 1,55 2,5 0,02 3,20 1,41 1,58 0,33 0,23 2,85 0,11 0,05 6,75 '52 2 
4,4 3,8 0,6 1,03 2,4 0,02 3,54 0,65 0,74 O, 19 0,20 1,78 0,39 0,65 5,32 33 27 
4,2 3,7 0,4 0,68 2,5 0,01 3,74 0,27 0,27 0,12 0,25 0,91 0,77 1,42 4,65 19 61 
4,4 3,9 0,2 0,34 3,0 0,01 3,56 0,25 O, 14 0,09 0,24 0,72 0,38 1,14 4,28 17 61 
4,3 3,9 0,3 0,51 3,0 0,01 3,54 0,27 0,22 0,08 0,20 0,77 O, 17 1,30 4,31 18 63 

3,6 3,5 1,0 1,72 0,3 0,04 5,16 O, 13 0,08 0,04 0,01 0,26 0,58 0,62 5 42 5 70 
4,1 4,0 0,4 0,69 0,5 0,02 3,10 0,05 0,02 0,01 0,01 0,09 0,22 0,38 3,19 3 81 
4,2 4,1 0,3 0,52 0,2 0,01 3,00 0,03 0,02 0,01 o 0,06 0,24 0,28 3,06 2 82 
4,3 4,2 0,2 0,34 1,0 0,02 2,38 0,05 0,02 0,01 0,01 0,09 0,24 O, 14 2,47 4 61 

5,4 5,0 2,1 3,62 3,5 0,07 3,56 2,70 1,40 O, 17 0,03 4,30 0,21 0,08 7,86 55 2 
4,5 3,8 0,9 1,55 4,8 0,05 5,30 0,30 1 '15 O, 12 0,01 1,58 0,44 0,96 6,88 23 38 
4,1 3,8 0,6 1,03 6,,8 0,01 5,90 0,25 0,58 O, 12 0,01 0,96 0,58 1,58 6,86 14 62 
4,5 3,8 0,5 0,86 5,7 0,02 5,46 0,20 O, 19 O, 14 0,02 0,55 0,58 1 32 6 01 9 71 

3,7 3,6 0,6 1,03 O, 1 0,02 4,16 O, 15 0,02 0,02 0,01 0,20 0,40 0,60 4,36 5 75 
3,8 3,8 0,4 0,69 0,1 0,01 2,70 O, 13 0,02 0,01 0,01 0,17 0,28 0,36 2,87 6 68 
4,3 4,1 0,2 0,34 0,2 0,01 1,96 0,08 0,02 0,01 o 0,11 O, 18 0,25 2,07 5 69 
4,3 4,2 0,2 0,34 0,1 0,01 1,72 0,10 0,02 0,01 o 0,13 0,16 0,14 1,85 7 52 

4,5 3,9 1,2 2,07 2,9 0,03 6,26 0,30 0,27 0,11 0,02 0,70 0,46 0,84 6,96 10 55 
3,8 3,7 0,8 1,38 1,2 0,01 5,92 O, 13 0,10 0,05 0,01 0,29 0,44 1,38 6,21 5 83 
3,8 3,6 0,5 

0,86 
1,0 0,01 5,78 0,13 0,02 0,04 0,01 0,20 0,58 1,46 5,98 3 as 

3,9 3,8 0,4 0,5 0,01 5,94 0,13 0,02 0,04 o 0,19 0,44 1,40 6,13 3 88 
0,69 

3,7 3,6 1,1 1,89 O,B 0,02 4,90 O, 15 0,02 0,08 0,05 0,30 0,42 0,70 5,20 6 70 
3,9 3,9 0,6 1,03 0,9 0,01 4,32 O, 12 0,02 0,03 0,03 0,20 0,24 0,66 4,52 4 77 
3,9 3,9 0,5 0,86 0,7 0,01 3,78 0,17 0,02 0,02 0,03 0,24 0,30 0,54 4,02 6 69 
4,1 4,0 0,4 0,68 0,7 0,01 3,28 0,10 0,08 0,03 0,04 0,25 O, 16 0,54 3,53 7 68 
4,2 4,1 0,3 0,51 1,0 0,01 2,40 O, 12 0,08 0,03 0,06 0,29 0,20 0,30 2,69 11 51 

5,5 5,2 1,4 2,41 2,1 0,54 2,40 2,26 0,55 0,31 0,04 3,16 0,12 0,18 5,56 57 5 
5,1 4,4 0,8 1,38 0,5 O, 15 2,84 1,30 0,64 0,24 0,03 2,21 0,14 0,22 5,05 44 9 

4,4 3,9 0,6 1,03 2,8 0,03 3,18 0,67 0,62 0,25 0,02 1,56 O, 10 0,56 4,74 33 26 
4,1 3,8 0,4 0,68 3,2 0,01 3,62 0,35 0,24 O, 16 0,02 1,15 0,14 1,21 4,39 17 51 
4,2 3,9 0,3 0,51 3,3 0,01 3,50 0,27 0,10 0,10 0,02 0,49 O, 16 1,17 3,99 12 70 
4,2 3,9 0,2 0,34 3,3 0,01 3,42 0,35 0,14 o.o.a 0,02 0,59 0,15 1,15 4,01 15 66 
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TABELA 3 11 
Resultados analiticos das amostras para avaliação da fertilidade 

Câtions permutáveis 

Folha Solo 
Profund pH p Ponto e coordenadas 

em HzO ppm AI+++ ca++ + Mg+ + K+ 
mE/100cc mE/100cc ppm 

C d Tb 0-25 4,7 0,3 
marg 1 0,3 08 Ponto 01 - Lat 12°01 'Se long 58°48'WGr 
case 55-90 5,0 - 0,3 0,5 08 

AQd 
0-20 5,1 3 0,2 0,2 12 

40-60 5,0 - 1,6 0,2 8 
Ponto 02 - Lat 12 °03'5 e long 58°39'WGr 

0-30 5,0 1 2,0 1,3 61 
AQa 80-120 5,4 1 3,2 3,7 51 

Ponto 03 - Lat 12°08'S e long 58°35'WGr 

AQd 
0-20 4,3 5 1,6 0,2 33 

40-60 5,3 1 0,1 0,3 6 
Ponto 04 - Lat 12 o 14'5 e long 58 o 59'WGr 

SD.21-V-A 
AQd 

0-30 5,1 1 0,3 0,1 6 
50-70 5,2 - 0,2 0,2 5 

Ponto 05 - Lat 12 ° 26'S e long 58 ° 52'WGr 

0-20 5,0 1 0,5 0,3 58 
20-40 5,3 1 0,3 0,3 55 

AQd 
40-60 5,4 - 0,2 0,4 41 
60-80 5,7 - 0,2 0,3 45 

Ponto 06 - Lat 12°31'S e long 59°11'WGr 

80-100 5,5 - 0,2 0,3 42 

0-20 5,2 - 0,3 0,3 9 
AQ d 80-100 5,1 - 0,2 0,3 5 

Ponto 07 - Lat 12 o 47'S e long 58 o 43'WGr 

AQd 
0-20 5,2 1 0,3 0,3 6 

80-100 5,2 - 0,2 o,'z 5 Ponto 08 - Lat 12°50'S e long. 59°03'WGr 

AQa 
0-20 4,1 - 0,7 0,4 12 

45-80 4,7 - 0,6 0,4 8 Ponto 09 - Lat 12°02'5 e long 58°07'WG• 

AQd 
0-20 3,8 3 0,7 0,4 9 

80-100 4,8 1 0,2 0,3 8 
Ponto 1 O - Lat 12°05'5 e long. 57°41'WGr 

LE a arg 
0-20 4,6 1 0,6 0,1 11 

40-60 4,5 - 0,5 0,1 5 
Ponto 11 - Lat 12°08'5 e long 57°47'WGr 

AQ a 
0-20 4,9 1 0,2 0,2 6 

80-120 4,0 1 0,5 0,2 6 Ponto 1 2 - Lat 1 2 o 15'5 e long 58°14'WGr 

AQ a 
0-15 4,1 1 0,4 0,2 8 

60-100 4,7 1 0,2 0,3 11 
Ponto 1 3 - Lat 12 o 19'5 e long 57°31'WGr 

SD21-V-B 0-30 4,7 3 0,3 0,1 14 
AQ a 50-80 4,8 0,1 Ponto 14 - Lat 12°24'5 e long 58°27'WGr 

1 0,2 3 

LV a arg 
0-30 4,1 6 0,7 0,4 16 

50-70 4,5 1 0,7 0,2 6 
Ponto 1 5 - Lat 12°29'5 e long 57°25'WGr 

HL d ab 0-50 3,9 1 2,9 0,3 9 
aren I 100-120 5,3 - 0,1 0,4 5 

Ponto 1 6 - Lat 12°46'5 e long 57°04'WGr 

arg. 

LV d 0-15 3,6 1 0,8 0,3 14 
méd 80-120 4,6 - 0,3 0,2 8 

Ponto 1 7 - Lat 12°41'5 e long 57°36'WGr 

AQd 
0-20 4,5 1 0,5 0,3 9 

80-100 5,0 1 0,1 0,2 5 
Ponto 1 8 - Lat 12°58'5 e long 58°20'WGr 

LV d 0-25 4,0 2 0,4 0,4 11 
SD 21-X-A méd 40-70 4,0 1 0,3 0,4 6 

Ponto 19 - La! 12°04'S e long 56°11'WGr 

110-160 4,1 1 0,2 0,4 6 

HGP d 0-20 5,7 1 o 2,7 16 
SD 21-X-B Tb 80-100 5,8 1 o 2,0 9 

Ponto 20 - La! 12 o 23'S e long 54 ° 28'WGr 

arg 

0-20 4,9 - 0,4 0,2 8 
20-40 5,5 - 0,2 0,2 2 

AQd 40-70 5,1 2 0,3 0,3 5 Ponto 21 - Lat 13 ° 1 6'S e long 58 o 54'WGr 
SD.21-V-C 70-110 5,4 - 0,2 0,2 3 

LV d 0-15 5,0 1 1,0 0,4 16 
arg 45-70 4,9 - 0,3 0,3 6 Ponto 2 2 - Lat 1 3 o 19'5 e long 58 o 53'WGr 

110-160 5,3 - o 0,4 6 
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TABELA 3 11 - Continuação , 
Cátions permutáveis 

Profund. 
pH p Folha Solo Ponto e coordenadas em 

H20 AI+++ ca+ + + Mg+ + K+ ppm 
mE/100cc mE/100cc ppm 

LV d 0-10 5,3 1 0,3 0,5 23 
Ponto 23- Lat 13°27'S e long 59°59'WGr 

méd 40-70 5,3 - 0,4 0,3 6 

PE Tb 0-20 4.4 7 0,5 4,1 98 
SD 21-V-C méd 50-80 4,5 1 0,5 0,5 16 Ponto 24 - Lat 13°51'S e long 59°59'WGr 

arg 

R d méd 0-20 4,6 7 1,6 1,2 64 13 o 54'S e long 59°53'WGr Ponto 2 5 - Lat 

AO a 
0-20 5,0 4 0,3 0,3 6 13°08'S e long 57°30'WGr 80-100 5,1 2 0,2 0,3 8 

Ponto 26 - Lat 

AO d 
0-20 5,0 2 0,5 0,3 16 

Ponto 27- Lat 13°21'S e long 58°08'WGr 80-100 5,2 - 0,2 0,3 8 

SD 21-V-D AO d 
0-20 5,0 2 0,6 0,5 23 

13°35'Selon9 57'13'WGr 80-160 5,5 - 0,2 0,5 6 
Ponto 28 - Lat 

LE d 0-20 5,0 - 0,5 0,6 12 
13°35'S e long 57°26'WGr arg 40-100 5,3 1 0,1 0,5 9 

Ponto 29 - Lat 

LV d 0-20 4,8 4 0,6 0,6 41 
pllnt 20-40 5,4 1 0,4 0,4 12 

Ponto 30- Lat 13°54'S e long 57°14'WGr 

arg 90-140 5,4 - 0,1 0,3 18 

HGP d 0-30 4,5 2 1,3 1,3 23 
13°13'S e lon9 55'34'WGr Tb ar9 90-130 5,0 1 0,4 2,3 18 

Ponto 31 - Lat 

PVd Tb 0-20 4,9 2 0,4 0,5 28 
aren I 35-110 4,6 1 0,3 0,5 17 

Ponto 32- Lat 13°18'S e long 56°11'WGr 

méd 

0-20 5,2 1 0,5 0.4 16 
SD 21-X-C LE dar 35-70 5,4 - 0,3 0,2 8 Ponto 33 - Lat 13 ° 40'S e long 56 ° 59'WGr 

100-140 5,4 1 0,1 0,3 6 

AO d 
0-25 5,0 1 0,2 0,4 14 

Ponto 34 - Lat 13 ° 45'S e long 56 ° 41 'WGr 70-120 4,9 1 0,2 0,2 6 

LV d méd 
0-25 4;9 1 0.4 0,2 5 

Ponto 3 5 - Lat 13 o 56'S e long 56 o 39'WGr. 
60·110 5,0 - 0,3 0,3 16 

HAO d 
0-30 4,6 4 1,0 0,3 25 

Ponto 36 - Lat 13 ° 58'S e long 80-120 4,8 1 0,!3 0,3 5 56°14'WGr 

AO d 0-20 4.4 1 0,2 0,5 9 
Ponto37- Lat 13°11'Selong 54'24'WGr 80·100 5,1 1 o 0,6 5 

SD 21-X-D 

AO d 
0-20 5,3 1 0,5 0,5 17 

Ponto 38- Lat 13°36'S e long 55°08'WGr 50-100 5,3 - 0,2 0,4 8 

R d méd 
0-10 case 5,1 2 2,0 0,3 106 Ponto 39 - Lat 14 o 53'S e long 59 o 31 'WGr 

SD 21-Y-A 

Rd 
0-15 aren 4,7 7 0,9 1,9 90 Ponto 40 - Lat 14°56'S e lon9 59°35'WGr 

AO a 
0-20 4,2 1 0,4 0.4 12 

80-120 4,8 - 0,2 0,2 8 
Ponto 41 - Lat 14°25'Selong 57°37'WGr 

SD 21-Y-B 

R e méd 
0-15 case 5,9 13 o 10,0 50 Ponto 42 - Lat 14°57'Selong 58°02'WGr 

PV d Tb 
0-20 5,2 - 0,9 0,7 25 

80-110 5,5 1 0,5 0,7 12 Ponto 43 - Lat 14°33'5 e long 55°50'WGr 
marg 

SD 21-Z-A 
PV d Tb 0-20 4,7 2 0,3 0,3 8 

120-140 4,9 1 0,1 0,2 2 Ponto 44- Lat 14°37'S e long 56°15'WGr 
méd 

A e Tb 
0-30 5,7 3 o 10,2 48 

30-80 6,0 1 - - 34 Ponto 4 5 - Lat 14 ° 49'S e long 56 o 1 5'WGr arg 80·120 5,5 4 0,2 2,9 30 
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TABELA 3 11 - Continuação 

Cátions permutáveis 

Folha Solo 
Profund. pH p 

em H20 ppm Ai+++ ca++ + Mg++ K+ 
Ponto e coordenadas 

mE/100cc mE/100cc ppm 

SD 21-Z-B R a arg 
0-18 5,0 1 0,7 0,6 30 

18-30 4,9 1 0,9 0,6 18 
Ponto 46 - Lat 14°48'Selong 55°16'WGr 

case 

PV d Tb 0-20 5,1 5 0,2 3.4 150 
cn.méd I 60-80 4,9 1 0,7 0,4 39 

Ponto 47- Lat 15°03'S e long 59°30'WGr 

arg 

HAQ a 
0-20 4,5 5 0,5 0,1 6 

40-60 4,7 1 0,5 0.4 6 Ponto 48 - Lat 1 5o 04'S e long 59 o 40'WGr 

SD 21-Y-C R e 
aren 0-15 6,6 24 o 10,0 150 Ponto 49 - Lat 15°36'S e long 59°09'WGr 
case 

Rd 0-15 4,2 5 1,6 1,0 80 
arg 15-40 4,3 1 1,8 0,6 67 

Ponto 50 - Lat 15 o 42'S e long 59 o 1B'WGr 

C a Tb 0-15 4,7 2 2,0 0,3 70 
méd 50-70 5,8 2 0,8 0,3 37 

Ponto 51 - Lat 1 5o 53'S e long 59 o 21 'WGr 

AQ a 
0-30 5,2 1 0.4 0,2 6 

80-100 5,3 1 0,4 0,2 5 
Ponto 52 - Lat 15°01'Selong 58°20'WGr 

HL d Tb 0-30 4,9 3 1,1 0,9 41 
ab aren I 80-100 4,9 1 2,9 1,3 36 

Ponto 53 - Lat 15°08'S e long 57°08'WGr 

arg 

TF.l e 0-20 6,1 1 o 4,4 39 
arg 60-80 6.4 - o 4,0 31 

Ponto 54 - Lat 15°38'Selong 58°21'WGr 

SD21-Y-D PE Tb 0-30 5,7 2 o 3,9 62 
méd 40-60 6,2 1 o 3,7 33 Ponto 55 - Lat 15 o 39'S e long 58°14'WGr 

arg 

PV a 0-20 4,6 2 0,7 0,7 53 
aren I 80-100 5,0 1 0,9 1,5 39 

Ponto 56 - Lat 15°46'S e long 57°29'WGr 

méd 

HGP d 0-20 6,0 2 o 4,3 131 
Tb arg 60-80 9;2 2 o 10,0 95 Ponto 57 - Lat 15°55'Selong 57°13'WGr 

HAQ d 
0-30 5,1 3 0,2 0,5 20 

50-80 5,0 1 0,1 0,2 8 
Ponto 58- Lat 15°55'S e long 58°22'WGr 

--
se a Tb 0-20 5,2 1 0,9 0,3 17 
arg 60-80 5,2 - 1,3 0,7 14 

Ponto 59 - Lat 15°35'S e long 55°52'WGr 

se d Tb 0-20 5,5 1 o 2.4 97 
arg 60-80 5,7 - 0,2 0,8 125 Ponto 60 - Lat 15°40'S e long 56° 21'WGr 

se d Tb 0-15 5,3 3 0,2 1,2 t150 
arg 40-60 5.4 2 0,5 0,8 + 150 

Ponto 61 - Lat 15°42'S e long 55°49'WGr 

so' 21-Z-C se d Tb 0-20 5.4 12 o 10,0 92 
arg 60-80 5,1 2 1,6 0,7 47 

Ponto 62 - Lat 15°45'S e long 56° 15'WGr 

LV d 0-20 5,6 - 0,8 0,5 17 
méd 80-100 5,3 1 0,4 0,5 28 

Ponto 6 3 - Lat 15 o 47'S e long 56 o 34'WGr 

PV d Tb 0-20 5,6 2 o 1,3 53 
raso arg 80-100 5,7 - 0,5 0,6 58 

Ponto 64 - Lat 15°47'S e long 55°36'WGr. 

case 

R a méd 0-15 4,6 1 0,5 0,5 72 Ponto 65 - Lat 15 o 51'S e long 56° 53'WGr 

PV d Tb 
méd 0-15 5,3 6 o 3,3 114 Ponto 66 - Lat 15°58'S e long 56°11'WGr 
arg 

AQa 
0-20 4,3 1 0,4 0,2 5 

80-100 5,5 1 0,3 0,2 3 
Ponto 6 7 - Lat 15°06'S e long 55°05'WGr 

SD 21-Z-D 
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TABELA 3 11 - Conclusão 

Cétlons permutáveis 

Folha Solo 
Profund. pH p 

em Ponto e coordenadas H20 ppm AI+++ Ca++ + Mg++ K+ 
mE/100cc mE/100cc ppm 

LV d 0-20 5,4 1 0,6 0,3 37 Ponto 68 - Lat 15 o 12'S e long 54 ° 07'WGr 
pllnt 60-80 5,1 1 o 0,2 8 
arg 

0-20 5,0 1 0,5 0,3 11 Ponto 69 - Lat 15° 13'S e long 55°04'WGr AO a 80-100 5.7 - 0,1 0,3 5 

LE d 0-20 5.7 1 o 0,3 6 Ponto 70 - Lat 15° 14'S e long 54°11'WGr 
arg 60-80 5,0 1 0,3 0,5 42 

LV d 0-20 4,9 1 0,3 0,3 34 Ponto 71 - Lat 15°28'S e long 55°05'WGr 
méd 80-100 5,4 2 0,1 0,2 6 

LV d 0-20 4,9 1 0,3 0,2 11 
Ponto 7 2 ~ Lat 15°34'S e long 54°21'WGr arg 80-100 5,4 - 0,1 0,2 2 

0-20 5,2 1 0.4 0,4 18 
15°34'S e long 54°53'WGr AQa 80-100 5,5 0,1 0,3 6 Ponto 7 3 - Lat -

0-20 4,8 2 0,2 0,3 12 
1 5o 35'S e long 54 o 53'WGr 

SD 21-Z-D AQ a 80-100 5,5 1 0,2 0,3 5 Ponto 7 4 - Lat 

AQ d 
0-20 4,9 1 0,3 0,3 9 Ponto 7 5 - Lat 15°37'S e long 55°20'WGr 80-100 5,6 1 0,2 0,3 6 

AQ a 
0-20 4,1 1 0,5 0,4 16 Ponto 7 6 - La! 1 5o 45'S e long 54 ° 13'WGr 

60-80 5,0 1 0,3 0,4 6 

AQd 
0-20 5,0 1 0,3 0,3 5 

Ponto 7 7 - Lat 15°46'S e long 55°22'WGr 120-140 5,2 2 o 0,2 12 

PV d 
raso 0-20 4,5 - 0,9 0,2 30 

Ponto 7 8 - Lat 15°51'S e long 55°29'WGr arg 90-100 4,9 - 0,6 0,3 8 
case 

0-20 5,0 1 0,3 0,9 45 
15°49'S e long 54°26'WGr AO a 80-100 5,0 1 0,5 0,4 9 Ponto 79 - Lat 

PE Tb 0-20 6,0 30 o 10,0 150 
Ponto 80 - Lat 1 5° 54'S e long 54 ° 1 7'WGr arg 60-80 6.7 30 o 5,0 101 

case 

0-20 4,2 2 0.4 0,4 12 
Ponto 81 - Lat 15°58'S e long 54°25'WGr AQa 60-80 5,4 1 0,2 0,3 5 

PE Tb 0-20 5,8 1 o 4,6 150 
Ponto 82 - Lat 15 o 14'S e long 54°11'WGr epicn 60-80 5,7 1 o 3,0 106 

arg 

TABELA 3 111 
Classificação atualizada dos perfis de solos provenientes do Mapa Esquemético de Solos das regiões Norte, Meio~Norte e Centro-Oeste do Brasil (EMBRAPA Centro de Pesquisas 

Pedológicas, 19751 

No Mapa Esquemático de Solos das Regiões Norte, Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil No Relatório do RADAMBRASIL 

Descrição de No Classificação N o Classificação campo 

73MT (PRO-AG) 4 Areias Ouartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase flores- 105 Areia Ouartzosa ãlica A moderado relevo plano 
ta semi-sempre-verde com babaçu 

107 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura muito argi~ 
67MT (PRO-AG) 52 Latosol Vermelho-Escuro (distrófico) textura argilosa fase cerra- losa relevo suave ondulado 

do 
108 Latossolo Vermelho-Amarelo ético A moderado textura argilosa 

6BMT (PRO-AG) 42 Latosol Vermelho-Amarelo (distrófico) textura argilosa fase cerra- relevo plano 
do 

110 Latossolo Roxo distrófico_ A moderado textura muito aigilosa rele-
8MT (PRO-AG) 36 Latosol Roxo (distrófico) textura argilosa fase cerrado vo plano 

69MT (PRO-AG) 53 Latosol Vermelho-Escuro (distrófico) textura argilosa fase cerra- 114 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa re-
do levo suave ondulado. 
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TABELA 3 111 - Conclusão 

No Mapa Esquemático de Solos das Regiões Norte, Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil No Relatório do RADAMBRASIL 

Descrição de 
N.' campo Classificação N' Classificação 

9MT (PRO-AG) 11 Brunizém Avermelhado textura argilosa fase floresta caducifólia 120 Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo suave ondulado 

72MT (PRO-AG) 20 Laterftico Bruno-Avermelha"do Eutrófico textura argilosa fase fio- 225 Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
resta caducifólia chernozêmico textura muito argilosa relevo ondulado 

64MT (PRO-AG) 66 Podzólico Vermelho-Amarelo Plfntico textura média fase floresta 230 Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa plfnti-caducifólia 
co textura média relevo plano 

63MT (PRO-AG) 89 Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais fase cerrado 
233 Solo Concrecionário com B latossólico álico plintico A moderado (com B latossólico, plrntico, distrófico, textura argilosa cascalhen~ 

ta) textura argilosa relevo suave ondulado 

66MT (PRO-AGI 91 Solos Indiscriminados Concrecionãrios Tropicais fase cerrado 234 Solo Concrecionário com B textura! álico argila de atividade baixa 
(com B textura!, plfntico, distrófico, textura argilosa cascalhenta) plfntico A moderado textura argilosa relevo suave ondulado 

62MT (PRO-AG) 17 Laterita Hidromórfica Distrófica textura argilosa fase campina de 
238 Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado várzea 

textura argilosa relevo plano 

61MT (PRO-AG) 10 Areias Ouartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase cerra~ 
do 261 Areia Ouartzosa álica A moderado relevo plano 

3.9.1 

A 

Símbolos e abreviações usados nas Tabelas 3.1 e 3.11 

Solos Aluviais 
Tb 
text 
I 

argila de atividade baixa 
textura I 

AO 
BV 
c 
HAQ 
HC 
HGP 
HL 
LA 
LE 
LR 
~v 
LVP 
PE 
PL 
PV 
PVL 
R 
RE 
se 
TR 
a 
ab. 
aren. 
arg. 
B 
c/ 
câmb 
case. 
chern 
cn. 
d 
e 
endocn 
epicn. 
fr. 
lat. 
lit. 
marg 
mcasc. 
méd. 
plínt. 
proem 
silt 
Ta 
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Areias Quartzosas 
Brunizém Avermelhado 
Cambissolo 
Areias Quartzosas Hidromórficas 
Hidromórfico Cinzento 
Glei Pouco Húmico 
Laterita Hidromórfica 
Latossolo Amarelo 
Latossolo Vermelho-Escuro 
Latossolo Roxo 
Latossolo Vermelho-Amarelo 
Latossolo Vermelho-Amarelo podzólico 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
Planossolo 
Podzólico Vermelho-Amarelo 
Podzólico Vermelho-Amarelo latossólico 
Solos Litólicos 
Regossolo 
Solos Concrecionáriqs 
Terra Roxa Extruturada 
á li co 
abrúptico 
textura arenosa 
textura argilosa 
horizonte B 
com 
câmbico 
cascalhenta 
horizonte A chernozêmico 
concrecionário 
distrófico 
eutrófico 
endoconcrecionário 
epiconcrecionário 
horizonte A fraco 
latossólico 
litólico 
textura muito argilosa 
muito cascalhenta 
textura média 
plíntico 
horizonte A proeminente 
textura siltosa 
argila de atividade alta 

textura do A sobre textura do B 

Obs : 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 do Latossolo VermelhO· 
Escuro distrOfico A moderado textura 
&rgilosa relevo plano Folha SD 2 1·Y· 

B Setambrof80 

8 - Perfil de Latossolo Vermelho
AmateJo distroflco A moderado 18)( · 
tura argrlosn relevo plano Folha 

SD 21·X·B Outubro/79 

ESTAMPA 31 
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ESTAMPA 3 11 
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A - Perf11 de Torro RoJta Estruturada 
eutrótica A proeminonte textura ergi 
losa relevo suave ondulado Folha 

SO 21-Y-8 Setembro/80 

B - Perlll de Podz()lico Vermelho
Amarelo EutrOfico argila de a tividade 
ba i)(a A modera do textura 
média/argilosa relevo ondulado Fo-

111a SD 21 -Z-0 Novembro/79 



A - Perfil de POdz61i<:o Vermelho
Amarelo EurrOf•co argila de atividade 
ba ixa A chernolétnfco textura 
média/orgilosa cascalhento relevo 
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RESUMO 

Neste relatório apresenta-se o estudo fitogeográfico da Folha 
SD.21 Cuiabá, compreendendo identificação fisionômica, patrimô
nio florlstico e estimativa do rendimento volumétrico das regiões fi
toecológicas 

Para a conceituação dos diversos temas fitogeográficos trata
dos neste trabalho, utilizou-se o Sistema Ecológico de Classificacão 
das Formações Brasileiras. Esta classificação está baseada nos con
ceitos dados pelas escolas fisionômico-ecológicas internacionais, 
com algumas modificações para a vegetação brasileira 

O instrumento básico para o desenvolvimento dos trabalhos de 
mapeamento da vegetacão foi a imagem de radar na escala 
1 :250.000 Como eleme.ntos auxiliares na interpretação dos dife
rentes ambientes fitoecológicos, usaram-se as imagens Landsat, 
canais 5 e 7, na escala 1:500.000 e coloridi!S, na escala 
1:1.000.000 

O mapa final resultou do estudo integrado dos mapas de forma
ções e subformações Para facilitar a representação gráfica dos di
ferentes ambientes, usaram-se cores para as regiões e formações e 
os ornamentos para as subformações 

Finalmente, para completar este relatório, foram incluídos o es
tudo fitoclimático da área, com análise das curvas ombrotérmicas e 
interpretação da relação clima-vegetação, e a Análise Estatística 
de Dados (Apêndice I) 

Na conclusão do levantamento ficou constatado que a vegeta
ção da Folha SD 21 Cuiabá está representada por cinco regiões fi
toecológicas: Savana, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófi
la Aberta, FJoresta Estacionai Semidecidual e Floresta Estacionai 
Decidual 
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ABSTRACT 

This report contains the phytogeographical study of the Sheet 
SD 21 Cuiabá including physiognomical florist characteristics, flo
ristical inventary and the evaluation of the potential for timber and 
extrativism resources according the phytoecological regions 

The interaction between lnternational Physiognomic Ecological 
School's and the Brazilian Formations Classification enabled this 
present study of our ecological system. 

The ma in subsidy for the physiognomical interpretation of vege
tation was provided by radar imagery (1 :250.000 scale) and the 
complementary details were obtained by resorting Landsat 5 and 7 
channels (1 :500 000 and 1:1.000 000 scales). 

404/VEGET AÇÃO 

The map attached to this report shows in different colours the 
regions and formations and the subformations are represented by 
ornaments. 

Finally were enclosed in this report the climatic analysis, based 
on the correlation between the climatological elements and the 
physiological behaviour of the vegetais, and an Apendix of the Data 
Statistic Analysis 

Thus the following ecological domains were identified: Savanna, 
Closed Ombrophilous Forest, Open Ombrophilous Forest, Seasonal 
Semideciduous and Deciduous Forests 



4.1 - ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4.1 .1 - INTRODUÇÃO 

Atendendo aos objetivos do Projeto RADAMBRASIL, a Divisão de 
Vegetação, através do levantamento fitoecológico a nível regional, 
tenta trazer à luz dos conhecimentos os diversos aspectos da distri
buição das formações vegetais da Folha SD 21 Cuiabá, bem como 
sua análise florística e seu potencial econômico. 

Para a conceituação das diferentes formações vegetais lançou
se mão do "Sistema Ecológico da Classificação das Formações da 
Vegetacão Brasileira", documento elaborado pela Divisão de Vege
tação d~ Projeto RADAMBRASIL, no qual é sugerida uma nova sub
divisão do Sistema Fisionômico-Ecológico Neotropical, para adaptá
lo e uniformizá-lo à nomenclatura adotada internacionalmente pelos 
fitogeógrafos de renome mundial Desta maneira, o levantamento a 
nível regional tornou-se mais consistente e mais coerente com a 
realidade nacional, no âmbito da fitogeografia brasileira 

Os mapas elaborados durante as diferentes etapas de trabalho 
foram realizados com base nas imagens de radar na escala 
1 :250 000 e a menor unidade de mapeamento ficou a nível de sub
formação O mapa final, para publicação, foi reduzido para a escala 
a um milionésimo e sua apresentação foi feita com cores e orna
mentos; as cores representam as regiões e formacões e os orna
mentos as subformações. Além das subformaçõ~s, constam do 
mapa: Áreas de Formações Pioneiras, Áreas de Tensão Ecológica e 
Áreas Antrópicas 

Para a execução do levantamento da vegetação, nos trabalhos 
de campo foram utilizados os métodos tradicionais de amostragem 
e descrição fisionômico-ecológica da cobertura vegetal em cada 
ambiente. Os offsets foram indispensáveis durante as operações de 
campo, proporcionando uma ampla visão de conjunto da cobertura 
vegetal 

O mapeamento da vegetação na Folha SD 21 é um trabalho pio
neiro que atinge seus objetivos Outros trabalhos realizados ante
riormente no campo da fitogeografia, nesta área, não tiveram a 
oportunidade de reunir a riqueza de detalhes e informacões contidas 
no presente trabalho A superioridade tecnológica ati~gida no ma
nuseio dos dados e elaboracão deste relatório em relacão aos ou
tros trabalhos, deu-se principalmente devido a~ uso das ·imagens de 
radar, com sua extraordinária visão de conjunto para o mapeamento 
regional 

As atividades desenvolvidas pelos técnicos ficaram assim distri
buídas: Dilson Lima Amaral, na interpretação das imagens (radar e 
Landsat), trabalhos de campo, elaboração do Mapa de Vegetação e 
redação do relatório fitogeográfico; Benedicta Catharina Fonzar, no 
estudo fitoclimático; Luiz Carlos de Oliveira Filho, na análise estatís
tica de dados; Henrique Pimé·nta Veloso e Luiz Góes-Filho, na orien
tação; e Rui Lopes de Loureiro na coordenação das atividades 

Os técnicos participantes colaboraram nas seguintes etapas: 
identificação do material botânico - Ângela Maria Studart da Fone 
seca Vaz, Hortensia Pousada Bautista e Marli Pires Morim de Lima; 
trabahos de campo - Edison Mileski, Renato Monteiro Becker Filho 
e José Geraldo Guimarães. ' 

4 1 1 1 - Caracterização geral 

O presente estudo fitogeográfico abrange uma superfície de aproxi
madamente 2B6 770 km2, compreendendo áreas do Estado de 
Mato Grosso e do Território Federal de Rondônia De acordo com a 
Divisão Cartográfica Internacional, esta área está limitada pelos pa
ralelos 1 2 o e 1 6 o de latitude sul e os meridianos 54 o e 60 o de lon
gitude WGr e constitui a Folha SD 21 Cuiabá 

A referida Folha situa-se quase inteiramente dentro do Estado de 
Mato Grosso, estendendo-se apenas por mais uma pequena área no 
Território Federal de Rondônia. Abrange diferentes unidades geo
morfológicas, compondo a paisagem fisionômica com planaltos, de
pressões, planícies e pantanais Aproximadamente 60% da área es
tão sobre um vasto planalto cortado por três importantes rios: Ju
ruena, Arinos e Teles Pires. 

Uma das características fisiográficas mais marcantes da Folha é 
a ocorrência de um grande divisor hidrográfico ehtre duas bacias 
sul-americanas, a Amazônica e a Platina Nesta, localizada ao sul, 
estão as nascentes de dois rios importantes: o Paraguai e o Cuiabá 
Os rios da bacia Amazônica têm suas nascentes na Chapada dos 
Parecis, correndo todos, mais ou menos em linha reta, na direção 
norte 

As formações litológicas apresentam-se bastante variadas e 
complexas, principalmente na parte meridional da Folha 

Na porção setentrional, grande parte da área pertence ao Cretá
ceo e Terciário, onde se situam os arenitos do Grupo Parecis, apre
sentando relevo predominantemente de forma tabular ampla (vide 
2 - Geomorfologia). A Chapada dos Guimarães, outra área bastan
te representativa do relevo geral, é formada por arenitos da Forma
ção Bauru, de origem cretácea. No extremo nordeste da Folha estão 
os sedimentos terciários da Formação Araguaia 

Na bacia Platina, onde o relevo adquire formas mais variadas, as 
formações geológicas são mais diversificadas, ocorrendo desde os 
sedimentos do Quaternário até as rochas mais antigas do Pré
Cambriano, como as intrusivas do Complexo Xingu. 

As unidades pedológicas dominantes no Planalto dos Parecis 
são os Latossolos Vermelho-Amarelos, Latossolos Vermelho
Escuros e Areias Quartzosas (vide 3 - Pedologia) 

A área da Savana aparece justamente nos Latossolos Vermelho
Escuros distróficos e Areias Quartzosas distróficas do Planalto dos 
Parecis. No Planalto Dissecado dos Parecis, a Floresta Estacionai 
Semidecidual encontra-se relacionada com os solos do tipo Latos
solo Vermelho-Amarelo distrófico Nas bordas dos Planaltos dos Pa
recis e Guimarães, quando mudam totalmente as fisionomias da 
paisagem devido ao relevo, a vegetação toma outro aspecto, do ti
po de vegetação da Savana, que se estende sobre o relevo tabular 
das chapadas, e muda para o da Floresta Estacionai, que cobre as 
escarpas e encostas do relevo dissecado. 

No extremo sudoeste da Folha, sobre as planícies do médio e al
to rio GÚaporé, em terrenos do Quaternário, aparece uma área do 
ecotono da Savana/Savana Estépica. Esta área constitui uma por
ção bem diferenciada das demais, pois aí começam a aparecer os 
ambientes que fazem parte do Pantanal Mato-Grossense 

Nas depressões dos rios Guaporé e Paraguai situam-se as maio
res áreas de ocorrência da Floresta Estacionai Semidecidual É tam
bém o tipo florestal que possui as espécies de maior valor comercial 
encontradas na Folha SD 21 (Fig. 4 1) 

Na Depressão Cuiabana e na Depressão lnterplanáltica do Para
natinga verifica-se a dominância da Savana Em outras áreas, como 
no Planalto do Rio Casca, no Planalto dos Alcantilados e na Provín
cia Serrana, aparece uma maior diversidade fitofisionômica, e as 
Áreas de Tensão Ecológica, principalmente os encraves, compõem 
a cobertura vegetal de maior relevância 

A Folha SD.21 possui clima tropical, com as chuvas, por influên
cia continental, ocorrendo nos meses de verão e a estação seca, 
com 4 a 6 meses sem chuvas, nos meses de inverno. Ao norte, o 
período seco é mais atenuado Entre os paralelos 1 3 o e 1 4 o, 

observa-se um cinturão, onde a vegetação, predominantemente, 
pertence às Áreas de Tensão Ecológica 

4 1 2 - METODOLOGIA 

A metodologia do Projeto RADAMBRASIL, para o mapeamento e le
vantamento fitogeográfico, baseia-se numa série de adaptações 
que vêm sendo aprimoradas desde o início do Projeto até o presente 
momento Esta metodologia leva em conta, principalmente, o fato 
de ser este um levantamento regional, condicionado aos fatores 
tempo e custos operacionais. O instrumento empregado durante to
do o levantamento para o estudo da vegetação foi a imagem de ra
dar. O radar é o único dos sensores correntemente empregados que 
produz sua própria iluminação em forma de onda de rádio. Através 
do conhecimento das propriedades da radiação emitida, pode-se sa
ber com exatidão o tempo que a onda demora para ir até o objeto e 
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voltar. Com este tempo calculado e conhecendo-se a velocodade de 
propagação da onda, calcula-se a dostãncoa a que se encontra o ob 
jeto. 

Os pnmeoros eqUipamentos de radar foram desenvolvodos por 
volta de 1 920, por grupos militares, para a detecção e localização 
de aviões e navios. Dal provém a sigla RADAR, que signi f ica "Rad1o 
Detect1on And Ranging". pela qual se conhecem atualmente os 
equipamentos. 

A grande vantagem do uso do radar para se obterem imagens de 
superflcie da terra é que se pode operar sob Qualquer condicão at 
mosfénca, tanto de doa como de noite e sem sofrer influênciá de ra
diações térmicas 

Com base na onterpretação das 1magens de radar e no auxl11o de 
outros sensores. como as omagens Landsat, altados às verifocações 
de campo por operações aéreas e terrestres. foo possível desenvol 
ver uma metodologoa adequada para a reahzação do levantamento 
fitoecoiOg1co da Folha SD.21 Cu1abá. 

Desse modo, sucederam-se as segUintes etapas: interpretação 
prehm1nar. operações de campo, reinterpre tação e integração 
fosionOmoco-ecoiOgica. 

4 . 1. 2 .1 - Interpretação preliminar 

A interpretação preliminar constitUI a fase onicial do trabalho de le· 
vantamento. ~ feota sobre os mosaicos semicontrolados de imagem 
de radar, na escala 1 :250.000; cada Folha possui o dimensiona
mento de 1 ° 30' x 1 ° 00', sendo a área toda formada por 1 6 F o· 
lhas Para efeito estereoscOpico na separação dos padrões radar 
gramétncos. utohzam-se as faixas da imagem de radar. 

Para perfeita Interpretação da vegetação nas Imagens de radar, 
faz-se necesséna experiência de fotomterpretação com os padrões 
de 1magens Além d1sso. é 1mportante consoderar-se o nível de deta
lhes pretendido, que leva a uma dehm1tação correta das subforma
ções vegetaos, dentro de seus amb1entes fnoecoiOgicos. Dev1do à 
escala de trabalho, uma interpretação muoto detalhada pode fugir 
aos objetivos do levantamento, bem como, se tiver poucos deta
lhes. daré resultado distorcido da rea lidade. Estes cuidados devem 
ser observados principalmente onde o relevo é dissecado e em 
éreas planas de acumulação ou de solos periodicamente inundáveis. 

Nas imagens onde o padrão é heterogêneo. para a delimitação 
da vegetação devem-se observar, em pnme~ro plano, o tom e a tex
tura. O tom é uma das características mais omportantes na interpre
tação das 1magens de radar. Igualmente importante para identifica
ção e mapeamento (especialmente em mapeamento geoiOgico e de 
vegetação) é a textura. 
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De acordo com Estes & Simonett (19 7 5 1. a textura refletida é 
deflmda como a frequênc1a de nuanças de tom na imagem, produ~ •· 
da por um agregado de feições multO pequenas para serem d1scerm· 
das md1v1dualmente. Por exemplo, a textura fina (microtextura) é 
proven1ente de superfícies uni formes. tais como cultura de arroz, 
pastagens, fis1onom1as de Savana ArbOrea Aberta, Savana Parque. 
Savana Gramfneo-Lenhosa. A textura médoa (mesotexturat é produ
zoda por raflexos onde existem justaposições de várias un1dades de 
mlc.:rolex turos, como, por exemplo, a varoaçi!o de altura entre o dos
sei emergente e o uniforme, ou onde ex1stem vános tipos de refle· 
xão de solo - vegetação, como num ambiente pantanoso. A macro 
textura ou textura grossa aparece nos relevos dissecados ou com 
grosseira morfometna de cristas e vales. Os padrOes de drenagem, 
vegetação e solos comumente refle tem as condições estruturais, h 
tológ1cas e a distnbUJção dos materiaiS superficiais 

Devodo à escala de trabalho, a dehmllação de ambientes com 
áreas inferiores a 1 cm2 não é considerada. ~ durante a interpretação 
preliminar que se devem plotar os pontos, onde serão feitas as 
amostragens de campo. ~ necessário um determinado número de 
pontos dentro de cada ambiente f itoecoiOgico. Estes pontos são vo 
sitados, ou não, por ocasião dos trabalhos de campo, em operações 
por helicóptero. barco e carro, quando são feitos inventário flores
tal, descrição f isionOmico-ecoiOgica e coleta de material botâmco. 

4 1 2 2 - Trabalhos de campo 

ApOs a conclusão da interpretação preliminar, são imc1adas as VIa
gens técnicas para o trabalho de campo nos locais preestabeleCI 
dos Nestes ambientes são feitos observações de caráter 
fisionOmico-ecoiOgiCO, coleta de materoal botânoco e inventário. 

Estes trabalhos foram imciados com operações por helicóptero 
em áreas de difícil acesso por via terrestre. 

A s sub-bases de hehcOptero para o apoio operacional das visi 
tas técn1cas, foram localizadas nas fazendas Furna do Sararé, São 
Paulo do Cravari e Junque~ra V dela. Partindo-se das três sub-bases 
foi possível a realização de amostragem em dez das dezesseis Fo
lhas, portanto mais de metade da área. 

As operações de barco restringiram-se apenas à Folha SD.21 -V
A , no rio Juruena. O restante dos trabalhos de campo foi feito por 
via terrestre, em operações por carro. 

4 1.2 .2 1 - Pontos de coleta botllnoca 

Para o estudo da vegetação de uma determinada área é indispensà 
vela coleta de mate na I botânico. No caso de operações de reconhe
cimento, em que o assessor acompanha a equipe técnica de vegeta-



ção, os pontos de coleta botânica ficam restritos às comunidades 
vegetais de maior interesse ou àquelas em que haja dúvidas para a 
descrição fitoecológica da área, isto é, as comunidades que até 
aquele momento não tinham sido descritas, por falta de informa
ções de campo 

De uma maneira geral, a maioria dos pontos de coleta botânica 
foi localizada na Região da Savana Isto prende-se ao fato de que as 
coletas nas áreas florestais tornam-se mais difíceis Fez-se a coleta 
de material botânico fértil das espécies que caracterizam o ambien
te para a identificação específica, sempre que possível, de 5 a 6 
exemplares de cada planta; catalogação em fichas de herborização 
de todo material coletado; acondicionamento dos materiais em 
prensas e todos os demais cuidados para que os mesmos cheguem 
até o herbário em perfeitas condições e com todas as informações 
complementares para uma correta identificação botânica. 

Nas citações do texto diferenciam-se as plantas coletadas das 
não coletadas do seguinte modo: plantas identificadas em laborató
rio - consta o epíteto científico se possível seguido do nome vulgar 
entre parênteses Ex : Kielmeyera rubriflora (pau-santo-vermelho); 
e plantas identificadas no campo - consta do nome vulgar seguido 
do epíteto científico entre parênteses Ex.: lixeira (Curatella ameri
cana). 

COLETORES DO PROJETO RADAMBRASIL NA FOLHA SD 21 
CUIABÁ 

Maria Susana Sillman - Começou suas coletas na área em 
novembro/77, concluindo-as em março/78, com 246 exemplares 

Dilson Lima Amaral - Começou suas coletas na área em 
abril/78, concluindo-as em junho/80, com 182 exemplares 

Renato Monteiro Becker Filho - Começou suas coletas na área 
em março/78, concluindo-as em julho/80, com 120 exemplares 

Edison Mileski - Fez coletas na área em abril/78, reunindo 108 
exemplares. 

João Martins Lemes - Fez coletas na área em novembro/77, 
reunindo 78 exemplares. 

Carlos Adolfo Bantel - Fez coletas na área em abril/78, reunin
do 77 exemplares 

José Geraldo Guimarães - Fez coletas na área em outubro/78, 
reunindo 33 exemplares. 

Ulisses Pastare - Fez coletas na área em abril/77, reunindo 14 
exemplares 

4 1 2 2 2 - Pontos de inventário florestal 

Os pontos de inventário florestal são plotados nos offsets para os 
trabalhos de campo Esta etapa é efetuada após a interpretação 
preliminar, quando os ambientes fitoecológicos já estão delimita-
dos. ' 

O inventário florestal é uma das etapas mais importantes do tra
balho de campo 

Para a Folha SD 21, em cada unidade de amostra, foram segui
dos os seguintes critérios: 
- medição de todos os indivíduos arbóreos; 
- identificação e contager;n de palmeiras; 
- grau de regeneração das espécies arbóreas; 
- descrição dos componentes da submata; 
- tipo de solo; 

camada de matéria orgânica do solo; 
classe e qualidade dos fustes dos indivíduos; 
nomes vulgares de todos os indivíduos reconhecidos; 
fotografia da fisionomia da vegetação; e 

- descrição do ambiente, contendo outras informacões, tais como: 
altitude, incidência de fogo, topografia, tipo de águ'a dos rios próxi
mos etc. 

De acordo com as instruções técnicas da Divisão de Vegetação 
do Projeto RADAMBRASIL, o procedimento para o trabalho dendro
métrico deve ser o seguinte: 

A) Para as Regiões das Florestas Ombrófilas Densa ou Aberta: 

- área da unidade de amostra: 20 x 500 m; e 
- medição de todos os indivíduos com CAP;:;, 1,00 m. 

Bl Para as Regiões das Florestas Estacionais Semidecidual e Deci
dual: 

área da unidade de amostra: 20 x 250 m; e 
medição de todos os indivíduos com CAP ;:;, 50 em. 

C) Para a Região da Savana (Cerrado): 

- área da unidade de amostra: 20 x 250 m; e 
- medição de todos os indivíduos com circunferência ;;, 30 em, en-
tre O e 30 em do solo. 

4 1 2 3 - Reinterpretação 

É a fase que tem por finalidade a revisão geral da interpretação preli
minar Ela é feita depois de concluídos todos os trabalhos de campo 
As legendas são colocadas em cada área delimitada para a confec
ção do mapa preliminar. 

Esta etapa é a mais importante para a correta interpretação das 
formacões e subformacões Nas áreas onde não foi possível a verifi
cação.de campo, foi u'sada a extrapolação das observações feitas 
em outros pontos, sempre que as imagens de radar em ambas as 
áreas apresentassem os mesmos padrões 

Depois de feitas, as reinterpretações nos mosaicos semicontro
lados, na escala 1 :250 000, são transportadas a nanquim com as 
legendas. Estas são então reduzidas à escala 1:1 000.000 para a 
confecção do mapa final. 

4 1.2 4 - Integração fisionômico-ecológica 

O ambiente reflete, de um modo geral, as condiçt'les ecológicas em 
que vivem as comunidades Sabe-se que as condições de vida de 
uma comunidade vegetal dependem não só de fatores ambientais, 
como também das trocas bióticas, as quais podem variar em um 
ambiente estável Em outras palavras, as trocas energéticas entre 
distintos organismos da comunidade são fator importante para a in
tegração do ecossistema Portanto, na metodologia do estudo fitoe
cológico na Folha SD 21 Cuiabá, teve-se cuidado na consideração 
dos fatores do meio ambiente para a descrição fisionômica das for
macões Como exemplo, cita-se a ocorrência da Savana Parque e 
Sa~ana Gramíneo-Lenhosa nas planícies quaternárias de solos pe
riodicamente inundáveis; a Savana Arbórea Aberta no Terciário
Quaternário das chapadas, com solos de Areias Quartzosas distrófi
cas; e a Floresta Estacionai no Pré-Cambriano superior em solos 
Podzólicos 

Magalhães ( 1964), em seu trabalho de fitogeografia, escreve 
sobre os fatores mesológicos que influem na distribuição e localiza
ção das diversas formações vegetais: "A distribuição dos vegetais 
espontâneos sobre um território é o reflexo fiel das condições físi
cas que nele predominam, porque as plantas são diretamente de
pendentes da qualidade e quantidade de nutrientes do solo, combi
nados com a temperatura e o grau higrométrico do meio junto com 
as precipitações pluviométricas" 

A distribuição da vegetação está ligada a sua capacidade de 
adaptação, e às vezes os extremos biológicos podem ter certa am
plitude, mas sempre dentro de limites mais ou menos fixos. Cada 
vez, porém, que uma mudança se opera em qualquer dos fatores, 
influi no sentido de especializar a flora naquele lugar, ainda que os 
outros fatores permaneçam os mesmos 

4.1 3 - SISTEMA FITOGEOGRÁFICO BRASILEIRO 

Um dos primeiros objetivos que os fitogeógrafos, ou aqueles que se 
interessam pelos problemas concernentes à vegetação, devem ter 
em mente é o de discutir o verdadeiro significado e validez das ex
pressões empregadas para designar os diversos tipos de formações 
vegetais e, nos casos necessários, dar-lhes maior precisão, fazen
do, inclusive, uma redefinição de seu verdadeiro sentido, como têm 
procedido, por exemplo, certos fitogeógrafos com a vegetação afri
cana. 

A Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL, após alguns 
anos de estudos, formalizou o Sistema Ecológico da Classificação 
das Formações da Vegetação Brasileira. Esta classificação segue 
muito de perto a escola de Dansereau com algumas modificações, 
escola esta que teve muita influência na formação de vários fitogeó-
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grafos da escola fisionômico-ecológica de Schimper & Faber (Brasil. 
DNPM Projeto RADAMBRASIL, 1980) 

4 1.3 1 - Região da Savana (Cerrado) 

A denominação de Savana é antiga e originária da Venezuela No 
século XV foi levada para a África pelos naturalistas espanhóis e aí 
conceituada como um lhano, "formação herbácea graminosp contí
nua, em geral coberta de plantas lenhosas". Entretanto, no Brasil, 
data de 1908, com os estudos de Warming (1973). que assim desig
nou a vegetação dos Campos Cerrados, denominação aprovada por 
Rawitscher ( 1 944) e seus seguidores No Centro-Oeste brasileiro é 
conhecida por Cerrado e no Sul por Campos, nomes consagrados 
popularmente e adotados por alguns fitogeógrafos 

Para o Projeto RADAMBRASIL, a Região da Savana compreende 
as várias "formações herbáceas da zona neotropical, intercaladas 
por pequenas plantas lenhosas, até arbóreas, em geral serpentea
das de floresta-de-galeria". 

Nas imagens de radar, apenas quatro fisionomias distintas, que 
correspondem às formações vegetais, podem ser mapeadas em ba
se cartográfica: Savana Arbórea Densa, Arbórea Aberta, Parque e 
Gramíneo-Lenhosa 

4.1 .3 1 .1 - Savana Arbórea Densa 

Caracteriza-se por ser formação vegetal florestada, com árvores de 
pequeno e médio portes que atingem 1 O a 1 5 m de altura, encontra
da principalmente nas áreas areníticas lixiviadas e solos concrecio
nários de clima tropical, eminentemente estacionai No Brasil é po
pularmente conhecida por Cerradão, e sua principal característica 
estrutural é arbórea xeromórfica, de esgalhamento profuso, comes
pécimes providos de grandes folhas coriáceas e perenes, casca cor
ticosa, sem estrato arbustivo nítido e com um tapete graminoso, 
hemicriptofítico, em tufos, entremeado de plantas lenhosas raquíti
cas, providas de xilopódios e palmeiras anãs O Cerradão pode ser 
conhecido pelo seu aspecto fisionômico, sempre mais desenvolvido 
e denso que a Savana Arbórea Aberta, porém com árvores e arbus
tos menos tortuosos. O maior número de árvores constitui uma das 
características na constituicão dos macicos, e suas alturas variam 
de 1 O a 20 m Alguns vic~riantes da fl~resta ocorrem nos cerra
dões. 

Sua composição florística é heterogênea, contudo se repete de 
norte a sul numa paisagem caracterizada por dominantes arbóreos 
típicos: Curatella americana, Qualea grandiflora, Q parviflora, Di
morphandra mollis, Stryphnodendron barbadetiman, Piptadenia ma
crocarpa, Bowdichia virgi/ioides e outras. 

Alguns autores consideram a Savana Arbórea Densa como sen
do uma forma de transição entre a Savana Arbórea Aberta e a Flo
resta Estacionai. 

4 1.3.1.2 - Savana Arbórea Aberta 

Considera-se a Savana Arbórea Aberta como uma formação vegetal 
de fisionomia campestre, povoada com arvoretas (scrub) que atin
gem em média 5 m de altura e são afetadas pelo fogo anualmente 
No Centro-Oeste brasileiro ela é chamada popularmente de "campo 
cerrado" e é caracterizada por um tapete gramíneo-lenhoso contí
nuo, entremeado de árvores gregárias, geralmente raquíticas, e pal
meiras anãs, degradadas pelo fogo anual. Como no caso da Savana 
Arbórea Densa, a Savana Arbórea Aberta é encontrada mais fre
qüentemente em áreas arenfticas lixiviadas e solos concrecionários 
em clima tropical Apresenta uma composição florística semelhant~ 
à da Savana Arbórea Densa, porém com a estrutura mais aberta e 
mais baixa. A estrutura da Savana Arbórea Aberta é caracterizada 
por árvores e arvoretas tortuosas, e na maioria das espécies o cór
tex é bastante suberoso, espesso e sulcado. O estrato inferior é ge
ralmente constituído de gramíneas formando um tapete contínuo, 
associadas a outras herbáceas, subarbustos e arbustos baixos. São 
comuns as plantas de folhas pilosas, lanuginosas, tomentosas e al
gumas com lepídios, como as bromeliáceas. Entre as herbáceas de 
folhas pilosas predominam as gramíneas. São numerosas as plantas 
qúe produzem flores amarelas, em proporção regular às que produ
zem flores violáceas, e poucas as que produzem flores azuis, verme
lhas e róseas; freqüentemente, há as que produzem flores ou inflo-
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iescências vistosas, destacando-se os gêneros Qualea, Kielmeyera, 
Coch/ospermum, Tabebuia, Bowdichia e outros. 

As espécies arbóreas características, dominantes da Savana Ar
bórea Aberta, variam com a situação geográfica, como por exem
plo: no Amapá (Salvertia convallariodora); em Roraima (Curatella 
americana); em Tiriós, Pará (Himatanthus obovata); no Maranhão e 
Piauí (Parkia platycephala); na serra do Cachimbo (Piatonia 
insignis); em Mato Grosso (Qualea grandiflora); em Mato Grosso do 
Sul e Triângulo Mineiro (0 parvif/ora); e no sul de Minas, São Paulo 
e Paraná (Dimorphandra mollis) 

4.1 3 1.3 - Savana Parque 

É uma formação essencialmente campestre, natural Olj antrópica, 
com árvores ou arvoretas esparsas. Quando natural, tem posição 
geográfica definida, aparecendo nas áreas encharcadas das depres
sões ou em solos onde a litologia não permite o desenvolvimento de 
árvores mais adensadas Quando antrópica é encontrada em toda 
a Savana alterada pela devastação humana, ampliada para pasto
reio do gado ou para culturas anuais Em certas áreas, a Savana Par
que apresenta um tapete graminóide com cobertura arbórea espar
sa de uma só espécie, como por exemplo a Tabebuia aurea, na Ilha 
de Marajó e Pantanal Mato-Grossense 

A Savana Parque é conhecida popularmente por "campo sujo". 
Na sua composição florística predominam as gramíneas mescladas 
com outras ervas, subarbustos e árvores esparsas Aparece quase 
sempre em solos de superfície endurecida, argilosa, com cascalhos 
de quartzo ou solos ferruginosos. Pode também aparecer em terre
nos de areias soltas onde as queimadas tenham sido intensas. 

Entre as gramíneas mais frequentes destacam-se as dos gêneros 
Tristachya, Aristida, Axonopus, Paspalum Andropogon e outros. 

4.1 3 1 .4 - Savana Gramíneo-Lenhosa 

É uma formação campestre, entremeada de plantas lenhosas anãs 
sem cobertura arbórea. A única vegetação arbórea aparece na faixa 
da floresta-de-galeria que acompanha os vales Sua composição flo
rística está de acordo com a posição geográfica que ocupa, como 
por exemplo: Campos de Marajá, Campos do Rio Branco e outros da 
Amazônia; Campos de Maracaju em Mato Grosso do Sul; Campa
nha Gaúcha no Rio Grande do Sul; e os chamados Campos Gerais 
do Planalto Meridional de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

A Savana Parque e Savana Gra,míneo-Lenhosa apresentam pa
drões idênticos nas imagens de radar. Nestas duas formações, du
rante a estacão das chuvas, a cobertura de gramíneas é em geral 
densa e alta .. Ouando chega a época de estio, este tapete graminoso 
seca facilmente e é devorado pelo fogo, que se repete anualmente 

A Savana Gramíneo-Lenhosa é conhecida popularmente como 
"campo" ou "campo limpo". Como no caso da Savana Parque, a 
Gramíneo-Lenhosa apresenta uma fisionomia essencialmente cam
pestre 

4 1 3 2 - Região da Floresta Ombrófila Densa 

A designação de Floresta Ombrófila Densa é de Ellemberg & 
Mueller-Dombois (1965/6). mas sua caracterização fisionômica é 
muito antiga Desde Schimper ( 1903). que a designou de Floresta 
Pluvial, vem sendo reformulada; Richards ( 1952) e vários autores, 
depois dele, deram-lhe nomes especiais. É constituída de árvores 
perenifólias, geralmente com brotos foliares sem proteção à seca. 
Ocupa área tropical úmida, sem período biologicamente seco duran
te o ano (de O a 2 meses). 

Esta região foi subdividida em cinco formações seguindo uma 
hierarquia topográfica e fisionômica, de acordo com as estruturas flo
restais de cada uma. Sua divisão florística não foi possível realizar, 
em vista das latitudes onde ocorrem os seus vicariantes homólogos, 
como por exemplo: a Magnoliaceae Talauma amazonica, na forma
ção Monta na e também na Submontana das serras da Mantiqueira e 
dos Órgãos; e a Talauma ovata, no Sul do País, ocorrendo nas forma
ções Submontana e das Terras Baixas da serra do Mar, respectiva
mente nos Estados do Paraná e Santa Catarina, e, nas Terras Baixas 
do Rio Grande do Sul, somente em Torres e Osório. Outros exem
plos poderiam ser citados, mas apenas para ilustrar a dificuldade da 
divisão florística das formações dar-se-ão como exemplos os vica-



riantes homólogos do gênero Vochysia: na Amazônia são sempre 
monta nos, no Brasil Central ainda são montanos, mas no Sudeste e 
Sul do País, nos Estados do Rio e Paraná, são montanos e submonta
nos, não ocorrendo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul 

4 1 3 2 1 - Floresta Aluvial 

É uma formação arbórea ribeirinha que ocupa as planícies recentes 
do Quaternário Em sua estrutura apresenta espécies de rápido 
crescimento, em geral de casca lisa, alcançando grandes alturas; é 
frequente aparecerem troncos em forma de botija e raízes tabula
res Não apresenta dossel emergente e tem muitas palmeiras no es
trato dominado; na submata existem plantas herbáceas de folhas 
enormes 

Suas características florísticas variam de acordo com a latitude 
por onde circulam os rios No caso do rio Amazonas, de circulação 
oeste-leste, as espécies se repetem sempre com os mesmos ecóti
pos, no alto, médio e baixo rio, como por exemplo: Ceiba pentandra 
(sumaúma) e Viro/a surinamensis (ucuuba), e as palmeiras Mauritia 
flexuosa (buriti) e Euterpe o/eracea (açaí) Porém, nas outras áreas 
ombrófilas situadas ao longo da costa marítima de Natal, no Rio 
Grande do Norte, até Osório, no Rio Grande do Sul, ocorrem vica
riantes homólogos dos gêneros amazônicos de origem guianense 
Apenas uma espécie, a Anacardiaceae Tapirira guianensis (tatapiri
rica), tem dispersão nacional, ocorrendo sempre no mesmo ambien
te aluvial sem variar botanicamente Então as espécies dos gêneros 
Viro/a, Xylopia, lnga, Ficus e outras ocorrem nesta formacão com 
ecótipos homólogos vicariantes amazônicos. A espécie éalophyl
lum brasiliense (olandi), típica dos lugares mais úmidos, aparece nas 
planícies quaternárias do sul, desde Santos(SP) até Paulo 
Lopes(SC). 

4.1.3.3 - Região da Floresta Ombrófila Aberta 

A denominação "Floresta Aberta" é antiga, mas para a vegetacão 
neotropical ombrófila é recente e foi empregada pela primeira ~ez 
pelo RADAMBRASIL Era conhecida como "área de transicão" si
tuada entre a floresta Amazônica e o Cerrado do Centr~-Oe~te. 
Apresenta quatro fisionomias típicas, ainda ombrófilas, compreen
didas dentro de um bioclima de 2 a 3 meses secos e litologia argilo
sa: floresta-de-palmeira (cocal), floresta-de-cipó (cipoal), floresta
de-bambu (bambual) e floresta-de-sororoca (sororocal) 

Estas formações apresentam-se, em geral, com suas estruturas 
abertas, contendo um número menor de espécies e indivíduos por 
unidade de área Na imagem de radar, a Floresta Ombrófila Aberta 
mostra um padrão bem diferente do apresentado pela Floresta Den
sa. São encontradas nos terrenos pediplanados do Pleistoceno, da 
Amazônia Ocidental. As maiores áreas de Floresta Aberta estão si
tuadas no leste da Amazônia, em terrenos do Pré-Cambriano. 

4 1.3.3 1 - Floresta Submontana 

É uma formação florestal exclusiva das áreas dissecadas do emba
samento, ponteadas de pequenas elevacões em cristas 
(inselbergs) Sua estrutura aberta mostra grand~s árvores espaça
das; às vezes, nas depressões circulares onde a lixiviacão é maior a 
fisionomia florestal é caracterizada pelo envolviment~ das maior~s 
árvores, por lia nas que emprestam à paisagem um aspecto de "tor
res folhosas", atapetadas por um emaranhado de plãntulas de rege
neração arbórea e lianas 

As espécies arbóreas características são as mesmas da Floresta 
Densa, como por exemplo: Bertholletia excelsa (castanheira) Nes
tas áreas aparecem as primeiras árvores de folhas caducas como 
por exemplo a Swietenia macrophyl/a (mogno), Cedrela odor~ ta (ce, 
dro) e outras que são da Floresta Estacionai. Dentre as palmeiras, 
destacam-se a Orbignya speciosa (babaçu) e a Maximiliana regia 
(inajá), que são as mais importantes. Aí, ainda aparecem os agrupa
mentos da Musaceae Phenakospermum guyanense (sororoca). 

4.1.3.4 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

O conceito ecológico de Floresta Estacionai está ligado ao clima de 
duas estações, uma chuvosa e outra seca, ou com acentuada varia
ção térmica, com estacionalidade foliar dos elementos arbóreos do-

minantes, os quais têm adaptações à deficiência hídrica ou à queda 
da temperatura nos meses mais frios. 

No caso das formações vegetais que ocorrem nas zonas tropical e 
subtropical, para que se considerem como Floresta Estacionai Semi
decidual, a percentagem de árvores caducifólias deve situar-se em 
torno de 20% ou mais, no conjunto O clima é o fator que desempe
nha papel preponderante na estacionalidade da vegetação Nas 
áreas tropicais, o bioclima apresenta duas estações típicas, uma 
chuvosa e outra de estiagem, com um período curto de baixa térmi
ca Nas áreas subtropicaís, o critério da estacionalidade vegetal 
deve-se às temperaturas médias inferiores a 18 °C, sem ser impres
cindível a estiagem pronunciada das áreas tropicais 

4 1.3 4 1 - Floresta Aluvial 

É uma formação florestal ribeirinha que ocupa as acumulações flu
viais quaternárias. Sua estrutura é semelhante à da "Floresta 
Ciliar" de todos os rios, diferindo apenas tloristicamente e, como 
tal, aparecem vicariantes da Amazônia Ocidental no rio Paraguai, do 
médio Amazonas no rio Paraná e da Amazônia maranhense nos rios 
Doce e Parnaíba Assim, suas principais características florísticas 
variam de acordo com a posição geográfica que ocupa a Formação 
Aluvial Contudo, as árvores caducifólias do gênero Erythrina de
marcam tipicamente essa formação (Est 4 I A). 

4 1 3.4 2 - Floresta Submontana 

O que mais caracteriza esta formação dentro da região ecológica é a 
sua situação altimétrica em relação ao nível do mar, que vai desde± 
1 00 m até 500 m É encontrada nos contrafortes da serra da Manti
queira, no sul da Bahia, até o embasamento da serra do Mar, nos Es
tados do Rio e São Paulo Também aparece nas encostas do Planal
to Meridional, principalmente onde houve derrame basáltico. No 
Planalto Central, Centro-Oeste do Brasil, ela ocorre nas cabeceiras 
do Xingue no Planalto dos Parecis em forma de encraves com a Flo
resta Aberta 

A principal característica na estrutura da vegetação é a presença 
de árvores emergentes deciduais, tais como: Cariniana spp (jequiti
bás), Aspidosperma spp (perobas), Cedrela spp (cedros), Piptade
nia spp (angicos), Peltophorum sp (canafístula) e outras Nessa 
formação existe uma submata de arbustos, além de enorme quanti
dade de plantinhas de regeneração arbórea 

4.1 3 5 - Região da Floresta Estacionai Decidual 

O conceito dessa região ecológica é semelhante ao da região ante
rior, variando apenas a percentagem da decidualidade folia r dos in
divíduos dominantes que passa a ser de 50% ou mais. 

No Brasil, essa região fitoecológica não apresenta grandes áreas 
contínuas e está sempre localizada, do norte para o sul, entre a Flo
resta Aberta e a Savana; de leste para oeste, entre a Floresta Semi
decidual e a Estepe; e finalmente, no sul, já na área subtropical no 
vale do rio Uruguai, entre a Floresta Ombrófila Mista do Planalto Me
ridional e a Savana da Campanha Gaúcha 

4 1 3. 5 1 - Floresta Submontana 

Esta formação decidual, com uma estacionalidade foliar que coinci
de com a época seca, em linhas gerais, apresenta quatro áreas per
feitamente mapeáveis: a do norte do Piauí e sul do Maranhão onde 
só a Platonia insignis (bacuri) conserva a folhagem na época desfa
vorável; no chamado "Mato Grosso de Goiás", entre o sul do Pará e 
o norte de Goiás, onde apenas algumas de suas árvores conservam 
as folhas <turante o período desfavorável; no pediplano calcário do 
rio Pardo, no sul da Bahia, entre a Floresta Semidecidual costeira e a 
Estepe interior, caracterizada pela Cavanillesia sp. (barriguda), e on
de o cacto-coluna r, Cereus jamacaru, é dos poucos que se conser
vam verdes na época da seca; finalmente, no vale do Si~corá, que 
se estende até o norte de Minas (floresta-de-jaíba), onde menos de 
20% das espécies arbóreas se conservam com folhas durante o pe
ríodo desfavorável. 

A formação florestal decidual extrazonal, em linhas gerais, apre
senta várias áreas descontínuas situadas na vertente sudoeste do 
Planalto Meridional. Algumas espécies tropicais, justamente as do 
estrato dominante, por apresentarem condições fisiológicas de per-
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derem as folhas na época do frio máximo, coincidente com o perío
do seco de seus ambientes de origem, adaptaram-se ao ambiente 
local, passando a conviver com alguns elementos arbóreos e uma 
submata da área climática subtropical; como por exemplo as espé
cies endêmicas do vale do rio Paraná: Apuleia /eiocarpa (garapa), 
Parapiptadenia rigida (angico-vermelho) e Pe/tophorum dubium (ca
nafístula), todas no vale do rio Uruguai 

4 1.3 6 - Áreas das Formações Pioneiras 

São áreas em que os solos, sob influência marinha, fluviomarinha 
ou fluvial, apresentam-se rejuvenescidos constantemente pela posi
cão que ocupam Dependendo da influência que sofrem, os solos 
destas áreas ficam cobertos por vegetação de restinga, de mangue, 
de buritizal, arbustiva ou herbácea Constituem, geralmente, comuni
dades serais e esta designação prende-se à tentativa de substituir 
um conceito edáfico zona! pelo de vegetação de primeira ocupação 
azonal dos domínios florísticos que envolvem estas áreas pioneiras, 
dependendo de fatores ecológicos bastante variáveis 

Estas comunidades serais são encontradas desde herbáceas 
campestres até arbóreas florestais, ao longo dos cursos de água, 
em redor dos lagos, sobre solos aluviais em formação, em dunas de 
praias etc Sua fixação em um determinado lugar depende da capa
cidade de adaptação das espécies, da dispersão das sementes atra
vés dos rios, dos ventos e dos animais 

Portanto, as chamadas Áreas das Formações Pioneiras consti
tuem ambientes fitoecológicos que dependem do rejuvenescimento 
do solo, pela cíclica deposição aluvial ou marinha, e das oportunida
des ecológicas no transporte das sementes. 

4.1.3 6 1 - Áreas de influência fluvial 

São áreas localizadas nas margens dos rios que sofrem a influência 
periódica das cheias, ficando parte do tempo alagadas As aluviões 
são produtos do transporte de solos por intervenção das correntes 
de água, os quais vão formando camadas sucessivas em distintos 
horizontes com depósitos constituídos, muitas vezes, de carbona
tos sílicos, sesquióxidos etc 

As comunidades vegetais das áreas sob influência fluvial são 
compostas por espécies pioneiras e apresentam um gradiente que 
vai desde formações herbáceas, arbustivas a arbóreas Nas forma
ções arbóreas dominam as palmeiras (buritizal); nas formações ar
bustivas podem ocorrer, ou não, as palmeiras e nas formações her
báceas, em geral, não ocorrem palmeiras 

4.1 3 7 - Áreas de Tensão Ecológica 

Nas áreas de transição climática existe uma faixa de tensão, forma
da entre domínios florísticos diferentes que se contatam Aí ocorre 
uma mistura de espécies e, não raras vezes, endemismos, que me
lhor identificam estas áreas 

Assim, as Áreas de Tensão Ecológica são mais facilmente identi
ficadas quando os domínios florísticos apresentam fitofisionomias 
diferentes Quando os domínios são fisionomicamente semelhan
tes, o mapeamento dos contatos torna-se problemático 

Geralmente os encraves são mais fáceis de delimitar do que as 
misturas No caso de contato entre a Floresta Ombrófila e a Floresta 
Estacionai, como ocorre na Folha SD. 21, torna-se difícil precisar o 
limite dos domínios, mesmo nas áreas de encraves 

No presente trabalho, grande parte destas dificuldades foi sana
da com a interpretação de imagens Landsat, nos canais 5 e 7 

4.1 4 - ESTUDO FISIONÓMICO-ECOLÓGICO 

O objetivo principal do presente trabalho é o estudo fitofisionômico
ecológico da Folha SD. 21 Cuiabá que compreende a análise da ve
getação, com sua distribuição e composição florística, acompanha
da do estudo climático 

Este trabalho de levantamento de recursos naturais é comple
mentado com subsídios econômicos do potencial madeireiro das di
ferentes regiões fitoecológicas e com um mapa a nível de formação. 

4.1 4.1 - Súmula histórica 

Apesar de ser hoje uma área bastante colonizada, principalmente 
em sua parte meridional, a Folha SD.21 Cuiabá não é toda conheci-
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da no que diz respeito à sua fitogeografia, pois não existe nenhum 
trabalho completo que descreva a área no seu todo As publicações 
existentes relatam viagens esporádicas de estudiosos da botânica e 
de outras disciplinas, que passaram por caminhos ou rios, numa 
época de poucos recursos, portanto ficando restritos às áreas aces
síveis. 

Sampaio ( 1 940) relacionou uma lista de botânicos coletores de 
plantas de Mato Grosso e à época em que os mesmos fizeram as 
herborizações. Assim, seguindo a ordem cronológica das viagens, o 
primeiro foi o brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1 7 88; de
pois os alemães Georg Heinrich von Langsdorff e Ludwig Riedel, de 
1826 a 1828; a seguir o brasileiro Antônio Luiz Patricia da Silva 
Manso, de 1830 a 1832; Alcides C V D'Orbigny (francês), em 
1832; Charles Gaudichaud-Beaupré (francês). em 1833; de 1844 
a 1845, o inglês Hugh Algeron Weddell; em 1886, o norte
americano Hebert Smith; de 1891 a 1892, Spencer Moore (inglês) 
e Otto Kuntze (alemão); em 1899, o alemão Herman Meyer; o sue
co Gustav O Andersson Malme, em 1893 e 1902; os brasileiros 
Júlio Cesar Diogo e Frederico Carlos Hoehne, de 1908 a 1909; de
pois, de 191 O a 1914, Hoehne voltou a coletar material na área; de 
1914 a 1 91 5, João Geraldo Kuhlmann realizou uma viagem como 
integrante da Comissão Rondon Não se têm notícias concretas de 
que todos estes botânicos fizeram suas viagens dentro da Folha 
SD 21 , mas pelo menos acredita-se que tenham passado por lá, 
uma vez que Cuiabá, como capital de Mato Grosso, é ponto quase 
obrigatório para qualquer viajante àquele estado 

Entre as obras consideradas de maior importância para a área em 
estudo estão as de Hoehne ( 1916 e 1 923), Sampaio ( 1940), 
Moore (1895), Lindmann e Malme (apud Hoehne, 1923) e outros 

Moore ( 1895) coletou mais ou menos 700 espécimes, das quais 
descreveu como novos nada menos que oito gêneros e 211 espé
cies, além de apresentar um importante trabalho sobre ecologia e 
climatologia do Estado de Mato Grosso 

Em sua primeira viagem, Lindmann (apud Hoehne, 1923) che
gou a Cuiabá em novembro de 1893 Passou pela serra das Araras, 
depois Barra do Bugre e serra de Tapirapoam, retornando a Cuiabá 
via Diamantino Mais tarde, em 1914 apresentou um trabalho bas
tante interessante sobre a fitogeografia da área por ele visitada, o 
"Álbum Gráfico de Mato Grosso". Nos seus artigos encontram-se 
igualmente muitas referências a respeito da fisionomia da vegeta
ção do estado. 

Malme (apud Hoehne, 1923) fez estudos muito importantes so
bre as famílias Gentianaceae, Vochysiaceae, Apocynaceae, Aristo
lochiaceae, Asclepiadaceae, Umbelliferae e Leguminosae, de
monstrando que elas constituem peça de relevo na caracterização 
da flora do Cerrado de Mato Grosso 

Pilger (apud Hoehne, 1923) descreve a flora da Chapada dos 
Guimarães, nas proximidades de Cuiabá Nos capítulos que relata, o 
autor faz referências não só aos fatores climático_s corno também 
aos que tratam das formações dos campos, planaltos, colinas. das 
matas de cabeceira, dos buritizais, das formações ribeirinhas dos 
córregos e rios, da época de floração das plantas das queimadas 
etc e relaciona o grau de parentesco entre esta flora e a do resto do 
Brasil 

Hoehne ( 1 916). em sua primeira viagem a Mato Grosso, coletou 
'ná área mais de 650 espécies de plantas, representadas por um to
tal de 1 745 exsicatas, as quais foram analisadas e incluídas no 
herbário do Museu Nacional do Rio de Janeiro Mais tarde, em 1923 
foi publicado outro trabalho deste mesmo autor, "Phitophysionomia 
de Mato Grosso", acompanhado de um mapa a cores, assinalando 
as principais características sinecológicas do estado, o qual foi de
senhado de acordo com o plano estabelecido pelo Professor A En
gler para representar as expressões fitofisionômicas das regiões tro
picais. 

Muitos destes estudos foram feitos anterior ou simultaneamente 
à elaboração da "Flora Brasiliensis", estando, por conseguinte, 
mencionados naquela obra (Hoehne, 1923) 

4.1.4.2 - Chave de classificação fisionômico-ecológica na escala 
1:1 .000.000 

A chave de classificação fisionômico-ecológica para o Sistema Fito
geográfico da Vegetação Brasileira é constituída de letras-símbolo, 



onde as primeiras são maiúsculas e correspondem às regiões fitoe
cológicas e as demais são minúsculas, correspondendo às forma
ções e subformações. 

Nas Áreas de Tensão Ecológica ocorrem os contatos entre as 
subformações de diferentes regiões fitoecológicas, na forma de en
craves ou ecotonos; neste caso, estas subformações não são deli, 
hlitadas separadamente, ficando mapeadas num mesmo ambiente 
com simbologia própria Para as áreas de ecotonos, que represen
tam a mistura entre duas subformações (raramente acontece de en
trarem três), colocam-se duas letras maiúsculas relativas às regiões 
que se contatam, por exemplo: Savana/Floresta Ombrófila leva as 
letras 50 

Quando se trata de encraves, a representação fica sob a forma 
de fração ordinária, colocando-se no numerador as letras maiúscu
las das regiões que se contatam, seguidas da letra minúscula "c"; 
no denominador, as letras símbolos das subformações que fazem 
parte do encrave sequenciadas em forma de somatório, ficando o 
primeiro termo para a subformação dominante Exemplo de encrave 
da Floresta Estacionai na Savana: SNc/Sas + Sps + Fse, na escala 
1 :250 000, enquanto na escala 1:1.000.000 é lançada apenas a 
subformação dominante no caso Sas. 

4.1 .4 2 1 - Mapeamento fitogeográfico 

O estudo fisionômico-ecológico realizado na Folha SD 21 Cuiabá 
segue os mesmos critérios adotados pela Divisão de Vegetação do 
Projeto RADAMBRASIL desde o início de seus trabalhos. Os crité
rios adotados seguem o nível fisionômico da formacão São concei
tos de Grisebach ( 187 2, apud Brasil DNPM Proje.to RADAMBRA
SIL, 1980) modificados por Ellemberg & Mueller-Dombois 
( 1 965/6) que subdividiram o seu conceito clássico em uma ordem 
hierárquica, a qual foi aceita e ligeiramente alterada pelo ProjetoRA
DAMBRASIL, além de levar em consideração o peso ecológico das 
formas de vida 

O inicio do trabalho começa com a análise das imagens de ra
dar, na escala 1:250 000, para o que se usam, como instrumento 
auxiliar, as faixas de vôo que favorecem a obtencão de uma 
pseudo-estereoscopia Tomam-se por base, na fotoanâlise, os dife
rentes tipos de drenagem e o padrão morfológico Tom e textura 
são feições utilizadas para a identificação da fisionomia vegetal 

Nas operações de campo.são feitas as amostragens quantitati
vas e qualitativas que além de atenderem a outros objetivos, servem 
para sanar dúvidas surgidas na fotoanálise. Depois de feita a inter
pretação final, reduz-se para a escala 1:1 .000.000, sendo monta
da em base cartográfica (b!ue-line) 

Para a publicação é necessária a confecção de dois mapas, um 
de formação e outro de subformação; com a fusão destes, obtém
se o mapa final de vegetacão Para representar as subformacões e 
antropismos usam-se, r~spectivamente, ornamentos e ietras
slmbolo e para as regiões e formações usam-se cores 

4.1.4.2.2 - Legenda da Folha SD 21 Cuiabá 

A) Regiões fitoecológicas 
I. Savana (Cerrado) 
a) Arbórea Densa (Cerradão) 
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) Gramfneo-Lenhosa 
1. Sem floresta-de-galeria 

11. Floresta Ombrófila Densa 
a) Floresta Aluvial 

1 . Dossel emergente 
111. Floresta Ombrófila Aberta 
a) Floresta Submontana 

1. Com cipós 
IV. Floresta Estacionai Semidecidual 
a) Floresta Aluvial 

1 . Dossel emergente 

s 
Sd 
Sa 
Sas 
Saf 
Sp 
Sps 
Spf 
Sg 
Sgs 
D 
Da 
Da e 
A 
As 
As·c 
F 
F a 
Fae 

b) Floresta Submontana Fs 
1 Dossel emergente Fse 

V. Floresta Estacionai Decidual C 
a} Floresta Submontana Cs 

8) Áreas das Formacões Pioneiras P 
I Áreas de influênci~ fluvial 
a) Arbustiva Pa 

1 Sem palmeiras Pas 
2. Com palmeiras Pap 

b) Herbácea Ph 
1 Sem palmeira Phs 

C) Áreas de Tensão Ecológica 
I Contato Savana/Floresta Ombrófila 
a} Encrave Subformação dominante 
11 Contato Savana/Floresta Estacionai 
a) Ecotono SN 
b) Encrave Subformação dominante 
111 Contato Floresta Ombrófila/Fioresta 

Estacionai 
a) Ecotono ON 
b) Encrave Subformação dominante 
IV. Contato Savana/Savana Estépica 
a) Ecotono ST 

D} Áreas Antrópicas 
I Atividades agrícolas 
a) Agricultura Ac 

1 Culturas cíclicas Acc 
b) Agropecuária Ap 

4 1 4.3 - Zonação geobotânica 

A zonação geobotânica está representada graficamente por um flu
xograma. Tenta-se mostrar o processo evolutivo ideal das diferen
tes fitofisionomias da Folha SD 21 Cuiabá A conexão das regiões 
fitoecológicas com as províncias geológicas e geomorfológicas, em 
diferentes tipos de solos, evidencia as possíveis correlações que 
existem entre a paisagem fisiográfica e a distribuição da vegetação 
(Fig 4 2) 

4 1 4 4 - Regiões fitoecológicas 

A Divisão de Vegetação do Projeto considera as regiões fitoecológi
cas como fundamento do sistema fisionômico brasileiro e elas fo
ram empregadas como unidades superiores de mapeamento da ve
getação, correspondendo, sugestivamente, aos domínios florísti
cos. 

Assim, uma região fitoecológica pode ser definida como sendo 
uma área com flora de formas biológicas caracter(sticas, que se re
petem dentro de um mesmo clima, ocorrendo muitas vezes em con
dições geológicas diferentes. 

Na Folha SD.21 foram estudadas e mapeadas as regiões fitoe
cológicas da Savana, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila 
Aberta, Floresta Estacionai Semidecidual e Floresta Estacionai Deci
dual (Fig 4.3). 

4. 1.4.4. 1 - Região da Savana (Cerrado) 

Corresponde ao que é, regionalmente, chamado de Cerrado. Ocupa 
grande parte da área em estudo, abrangendo o centro e lado ociden
tal do Estado de Mato Grosso; ocorre ainda em outras áreas na for
ma de disjunção florfstica É região de economia vegetal limitada 
(Fig 4.4). • 

A Savana cobre aproximadamente 60% da área com suas dife
rentes formações. Encontra-se dispersa por uma área de aproxima
damente 1 2 5.043 km 2 , que se distribui pela Chapada dos Parecis, 
nos Latossolos Vermelho-Escuros, nos Latossolos Vermelho
Amarelos e nas Areias Quartzosas (vide 3 - Pedologia). Aparece 
em outras unidades geomorfológicas como Chapada dos Guima
rães, Depressão lnterplanáltica de Paranatinga, Depressão Cuiaba
na e Planaltos Residuais do Alto Guaporé (vide 2 - Geomorfologia). 
É caracterizada pela dominância de fanerófitas, caméfitas, hemi-
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Fig 4 3 - Mapa de regiCes fitoecológicas da Folha SD 21 Cuiabá 

criptófitas e poucas geófitas. Õs fatores ecológicos naturais aliados. 
aos antrópicos proporcionam a variação que vai desde uma vegeta
çãa constituída por espécies lenhosas e herbáceas (Savana Arbórea 
Aberta, Savana Parque e Savana Gramíneo-Lenhosa), geralmente 
serpenteada de floresta-de-galeria, até o élímax do tipo arbóreo (Sa
vana Arbórea Densa) É constituída de arvoretas relativamente bai
xas (scrub), com troncos e galhos retorcidos, disseminadas entre 
numerosas e variadas plantas lenhosas anãs e herbáceas A diferen
ça da estrutura da vegetação depende principalmente do tipo de so
lo, da profundidade do lençol de água subterrâneo e da composição 
da rocha matriz A Savana (Cerrado) caracteriza-se por dois estra
tos: o superior, constituído de arvoretas ou árvores raquíticas e o in
ferior, formado por um tapete gramíneo-lenhoso. De maneira geral, 
a Savana apresenta sua área core nos Latossolos Distróficos da For
mação Parecis e nos solos Litólicos e Concrecionários da Formação 
Cuiabá (vide 3 - Pedologia) 

Em toda a Região Fitoecológica da Savana, o olima é tropical 
com duas estações bem distintas: a estação chuvosa durante o ve
rão e a estação seca durante o inverno. A precipitação pluviométri
ca varia entre 1.300 e 1. 700 mm anuais em média, com 5 meses 
secos (maio a setembro) e as temperaturas de 23 o a 2 5o c. 

Na parte meridional da Folha, a Savana cobre o terreno com suas 
diferentes formações, ficando ausente somente nas províncias geo
lógicas e edafológicas que favorecem o desenvolvimento de forma
ções florestais Já na metade setentrional verifica-se o inverso, a 
Região da Savana, que avança até pouco mais da metade da Folha, 
~ai aos poucos cedendo lugar para a Região da Floresta Estacionai 
Semidecidual, ficando, no extremo norte da Folha, apenas peque
nas áreas restritas de Savana em forma de encraves ou ecotonos no 
terreno da floresta 

No presente trabalho foram mapeadas as quatro formações da 
Região da Savana: Savana Arbórea Densa, Savana Arbórea Aberta, 
Savana Parque e Savana Gramíneo-Lenhosa (Fig. 4 5) 

A Savana Arbórea Densa ocupa uma superfície de aproximada
mente 5.808 km2. Reveste diferentes unidades geológicas, cobrin
do mais, no entanto, os terrenos do Cretáceo e Carbonífero. 

Os maiores agrupamentos dessa formação ocorrem a leste do 
rio Arinos, no Planalto Dissecado dos Parecis, e a oeste do rio Para
guai, nas proximidades da cidade de Cáceres. Na composição florís
tica dessas comunidades entram as espécies típicas da Savana, 
com a fisionomia de esgalhamento dos indivíduos e a forma tortuo
sa das espécies arbóreas 
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Nos demais locais onde aparece a Savana Arbórea Densa, os 
agrupamentos são em áreas bem menores e estão distribuídos pela 
Chapada dos Guimarães, Província Serrana, Depressão Cuiabana 
(vide 2 - Geomorfologia) e médio vale do rio Teles Pires 

Pelo que foi observado, a Savana Arbórea Densa, apesar de ser 
encontrada em solos de baixa fertilidade, prefere os solos mais es
truturados e de textura argilosa. 

A cobertura de gramíneas é em geral em tufos e, apesar de as ár
vores atingirem maiores alturas que na Savana Arbórea Aberta e es
tarem mais adensadas, não chega a formar um dossel fechado 

Na composição florística desses agrupamentos foram observa
das as espécies características da Savana, tais como: Curatel/a 
americana (lixeira), Oualea grandiflora (pau-terra-folha-larga), Qua
lea parviflora (pau-terra-folha-miúda), Oualea mu/tiflora (pau-terra
vermelho), murici (Byrsonima crassifolia), Caryocar brasi/ienses 
(pequi), Tabebuia ochracea (ipê-cachorro), Bowdichia virgilioides 
(sucupira), Srryphnodendron barbadetímam (barbatimão) e outras 

A Savana Arbórea Densa aparece sempre intercalada com a Sa
vana Arbórea Aberta Esta particularidade pode ser melhor observa
da quando se sobrevoa a área. 

Em alguns locais, onde estas áreas não são atingidas pelo fogo 
anual, é comum observar-se a ocorrência de bambus Além dos 
bambus, a submata fica mais densa e as gramíneas em geral são 
mais numerosas É evidente que a ação do fogo nesta formação 
destrói parte dos elementos que compõem a comunidade, e a estru
tura da vegetação fica alterada, sendo que em muitos casos modifi
ca até a fisionomia Isto nos leva a crer que determinadas áreas de 
Savana Arbórea Densa foram transfo1 ma das pela ação do fogo em 
Savana Arbórea Aberta 

A Savana Arbórea Aberta cobre uma área de aproximadamente 
94.280 km2 Dentre as formações fitoecológicas mapeadas na Fo
lha, esta é a que ocupa maior área. Apresenta duas subformacões: 
Savana Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria e Savana Arbórea 
Aberta com flpresta-de-galeria 

A maior delas corresponde à Savana Arbórea Aberta com flores
ta-de-galeria, com 85 205 km2 Estende-se por diversos municípios 
do Estado de Mato Grosso, ocupando três grandes áreas distintas: a 
primeira, no Planalto dos Parecis, sobre terrenos do Terciário, em 
solos do tipo Latossolo Vermelho-Escuro; a segunda, na Depressão 
Cuiabana, sobre terrenos do Pré-Cambriano, em solos predominan
temente concrecionários e lateríticos; e a terceira, na Chapada dos 
Guimarães, em terrenos do Terciário e do Cretáceo, em solos do ti
po Latossolo Vermelho-Amarelo e Areias Quartzosas (vide 1 -
Geologia e 3 - Pedologia) Cada uma destas áreas apresenta suas 
particularidades fitoecológicas Na Chapada dos Parecis, a Savana 
Arbórea Aberta com floresta-de-galeria está intercalada com agru
pamentos de Parque e Savana Arbórea Densa. Na Chapada dos Gui
marães, ela está intercalada pelo Parque e Savana Gramíneo
Lenhosa e na Depressão Cuiabana pela Savana Arbórea Densa e pe
lo Parque Outra particularidade diz respeito à florística e à estrutura 
da vegetação que compõem as florestas-de-galeria Na Chapada 
dos Parecis e Chapada dos Guimarães as espécies que formam as 
florestas-de-galeria são do domínio da Flora Amazônica, tais como: 
Oua/ea ingens, jacareúba (Calophy//um brasiliense), uxirana (Saco
glottis guianensis), Hymenaea sp (jatobá), Copaifera /angsdorffii 
(pau-d'óleo), angelim-amargoso ( Vataireopsis speciosa), tatapiririca 
( Tapirira guianensis), fava-atanã (Parkia mu/tijuga), tanimbuca
amarela (Buchenavia parviflora) etc. Normalmente aparecem pal
meiras, tais como: buriti (Mauritia flexuosa), bacaba (Oenocarpus 
bacaba), guariroba (Syagrus sp.), inajá (Maximiliana regia), babaçu 
(Orbignya o/eifera), tuci.Jmã (Astrocaryum tucuma) São em geral 
árvores altas, com 20 a 30 m, que se matêm sempre verdes. Nas 
nascentes às vezes aparecem renques de buritis onde a vegetação 
é mais aberta 

A ocorrência de floresta-de-galeria é característica das áreas de 
Savana. Forma uma vegetação mais vigorosa e sempre verde em 
decorrência da umidade permanente nas margens dos córregos e 
rios, além do acúmulo de nutrientes. É formada de elementos arbó
reos diferentes das espécies que a circundam, constituindo verda
deiros refúgios florestais no meio de uma paisagem completamente 
aberta 

O relevo, em toda esta área, mantém-se suave ondulado, for
mando longas colinas que vão pouco a pouco se inclinando em dire-

.ção norte Todos os rios correm neste sentido, acompanhando qua
se que em linha reta o declive suave da chapada 

As áreas de campinarana e os c h ar ravascais que foram observa
dos nas operações de campo são extremamente pequenos para a 
escala de trabalho e por isso não foram mapeados. Aqui abrimos um 
parágrafo para deixar registradas estas ocorrências, pelas peculiari
dades que apresentam 

Observou-se que as áreas de campinarana aparecem sobre solos 
de Areias Quartzosas mal drenados Estas disjunções caracterizam
se por apresentar um conjunto de espécies diferentes do que é nor
mal para os cerrados, com a presença de vários gêneros próprios da 
campinarana do rio Negro, tais como: Clusia, Tovomita, Retiniphyl
/um, Paepalanthus, Syngonanthus, Xytis, Aba/boda, Ternstroemia, 
Houmiria e líquens brancos em forma de barba ou de escamas sobre 
os troncos cascudos dos arbustos e pequenas árvores, sendo tam
bém comum a cobertura de C/adonia, assemelhando-se a esponja
branca. Estas pequenas áreas de campinarana não foram mapeadas 
devido à escala reduzida do mapa Foram observadas nas margens 
dos rios Juína e Formiga, na Folha SD 21-V-C Pires ( 1978), no seu 
relatório de viagem, refere-se a essa vegetação como "Caatingas 
Amazônicas"; diz o autor que o gênero Sipapoa compreende plan
tas muito semelhantes às Byrsonima, mas a corola tem uma pétala 
maior, em forma de labelo; é comum nas campinaranas do Amazo
nas, mas ausente na da Chapada dos Parecis 

Os pequenos agrupamentos de charravascal foram observados 
na Depressão Cuiabana e na borda sul da Chapada dos Parecis. 
Conforme se refere Hoehne (1923), as espécies mais freq'Lientes do 
charravascal pertencem às leguminosas, timeliáceas, esterculiá
ceas, sapindáceas, euforbiáceas, melastomatáceas e mirtáceas. 

Na Depressão Cuiabana, as florestas-de-galeria diferem na com
posição florística daquelas encontradas na Chapada dos Parecis. 
Aqui são comuns os gêneros Tabebuia, Piptadenia, Luehea, Astro
nium, Aspidosperma, Termina/ia e as palmeiras que mais ocorrem 
são: babaçu, tucumã, e gabiroba. 

Em observações feitas nas floresta-de-galeria dos cerrados do 
Planalto dos Alcantilados, próximo à cidade de Poxoréu, 
constataram-se um grande número de plantas cascudas, entre elas 
mirtáceas e anonáceas, além dos gêneros Sacoglottís, Tapírira, Ani
ba (louro-rosa) de madeira muito cheirosa, uma espécie de Viro/a e 
árvores relativamente grandes, sem sapopemas 

As espécies componentes da Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria se repetem de norte a sul da Folha, com uma den
sidade que varia de um lugar para outro, sem variar consideravel
mente a ordem de freqüência dos seguintes gêneros: Oualea (paus
terras), Kielmeyera (paus-santos), Byrsoníma (muricis), Vochysia 
(paus-de-tucano), Annona (araticuns), Aspidosperma (perobas), 
Astronium (aroeira e gonçalo-alves) e Bombax (imbiruçus); e das es
pécies: Curatella americana (lixeira), Caryocar brasilíensís (pequiL 
Hancornia speciosa (mangaba) e Stryphnodendron barbadetimam 
(barbatimão). O estrato herbáceo é formado por um tapete contínuo 
de gramíneas e ciperáceas, entremeadas de várias espécies de er
vas. Os gêneros mais comuns são: Panícum (capim-mumbeca), 
Paspafum (grama-forquilha), Aristida (capim-flechinha), Andropo
gon (capim-colchão) e Axonopus 

A Savana Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria constitui uma 
subformação menos expressiva que a anterior, ocupa uma área de 
8 074 km2 e aparece com maior evidência na Chapada dos Parecis, 
onde dominam os relevos mais conservados Em geral, cobre áreas 
de topografia uniforme sem rede de drenagem ou onde os solos são 
concrecionários. 

Esta fisionomia ocorre também nas Planícies e Pantanais do Mé
dio e Alto Rio Guaporé São pequenos agrupamentos "ilhados" nas 
áreas de ecotono da Savana/Savana Estépica, em terrenos quater
nários (Est. 4 I 8). 

A composição florística da Savana Arbórea Aberta sem floresta
de-galeria é a mesma relacionada na subformação anterior, com ex
ceção das espécies que compõem a floresta-de-galeria. 

A Savana Parque é uma formação em que o espaçamento entre 
os espécimes arbóreos é maior que na Savana Arbórea Aberta. Em 
geral a Savana Parque intercala-se com a Savana Gramfneo
Lenhosa e com a Savana Arbórea Aberta Os limites entre estas três 
fisionomias, na maioria dos casos, são pouco marcantes, tornando 
difíceis suas demarcações. 
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Veloso et alii 119741 dizem: "É também uma formação subclímax 
do grupo das Savanas arbóreas, caracterizada por grandes exten
sões campestres de forma graminóide cespitosa, interrompida, vel 
por outra, por fanerófitas , altas ou baixas, geralmente de uma só es· 
pécie, e que compõem a fisionomia natural das áreas onde normal
mente existem inundações periódicas, ou das áreas encharc adas 
permanentemente' ·. 

A fisionomia de Parque é, em alguns casos, provenientes da 
ação antrópica, causada pela derrubada e queima da v egetação na
tural. Após anos de culturas cíclicas, estas áreas são abandonadas, 
transformando-se em pastagem natural com algumas espécies ar· 
bóreas remanescentes. 

Na Folha SD.21 , a Savana Parque aparece em duas áreas distin
tas, num total de 20.961 km2. Uma localiza-se na Depressão Inter
planáltica do Paranatinga, em terrenos do Pré-Cambriano, relevo 
dissecado, sobre solos Podzólicos (Fig. 4 .6 ) . A outra, na Chapada 
dos Parecis, em terrenos do Cretáceo, sobre solos do tipo Areias 
Quartzosas. Dentro desta formação foram mapeadas duas subfor
mações: Savana Parque sem floresta-de-galeria e Savana Parque 
com floresta -de-galeria . A diferenciação entre elas é puramente fi
sionOmica, e a ocorrência de uma ou de outra depende da existência 
de rede de drenagem. 

A Formação Savana Parque com floresta-de-galeria aparece em 
extensa área na Depressão lnterplanáltica do Paranatinga e na bor
da oeste da Chapada dos Parecis, bem como em áreas compondo 
pequenos agrupamentos, geralmente em solos semi-alagados ou li
tólicos, perfazendo um total de 19.418 km2. Estas áreas de Savana 
Parque são delimitadas levando-se em consideração a fitofisiono
mia dominante, pois na formação podem ser englobadas pequenas 
áreas de o.utras formações que na escala considerada não são ma
peáveis (Est. 4 .11 A) . 

A estrutura dessa subformação compõe-se de pequenas árvores 
espaçadas, tor tuosas e raquíticas, apresentando sinais de fogo na 
casca. Estão distribuídas de uma maneira mais ou menos uniforme, 
que varia de 1 O a 30 m , sobre um tapete graminóide contínuo, que 
às vezes pode formar pequenos tufos. 

Na composição do tapete gramfneo-lenhoso da Savana Parque 
com floresta-de-galeria, destacam-se as seguintes gramíneas e le
guminosas: Axonopus, Paspalum, Panicum, Andropogon, Aristida, 
/chnan thus, Desmodium, Tristachya e Stylosanthes; as palmeTras 
tucum (Astrocaryum), Attalea e Syagrus; e a anacardiácea cajul 
(Anacardiurn sp.). Do estrato arbóreo sobressaem as espécies: Sal
vertia conval/ariodora, Oualea grandiflora, Oualea parviflora, Cura· 
te/la americana, Byrsoníma crassífolía, Hancornía specíosa, Caryo-

car brasíliensís, Strychnos pseudoquina, Annona dioica e Annona 
sp. As florestas-de-galeria dos pequenos cursos de água geralmen
te exibem o buriti (Mauritia vínifera) e sua est rutura e composição 
florlstica já foram descritas para a Savana Arbórea Aberta. 

Na parte norte da serra de Santa Bárbara, onde a fitofisionomia 
dominante pertence ao Parque com floresta-de-galeria, ocorre um 
tapete graminóide denso, sobre solo litólico, às vezes com aflora
mentos rochosos, outras vezes com cascalho na superfície. Aí fo
ram observados em maior abundância o pau-santo, o murici e a 

sucupira-amarela. 
A paisagem no topo desta serra é peculiar e bastante interessan

te. Em geral o relevo é ondulado e o solo raso e erodido. A cobertura 
vegetal dominante é o Parque nas áreas mais planas; onde o declive 
é mais acentuado, em direção aos vales, a vegetação arbórea se 
adensa e na linha da drenagem aparece a floresta-de-galeria. 

A Savana Parque sem floresta-de-galeria está restrita a peque
nos agrupamentos, mapeados em solos Concrecionários do Pré
Carnbriano ou Laterita Hidrornórfica e Glei Húmico do Quaternário 
(vide 1 - Geologia e 3 - Pedologia) . Está distribuída numa superfí
cie total de 1 . 543 km2. A área mais representativa desta subforma
ção localíza-se nas Planícies e Pantanais do Alto Guaporé. São 
áreas que se caracterizam por apresentar depósitos aluviais periodi
camente inundáveis (vide 2 - Geomorfologia) . É comum verificar
se aí a presença de cupinzeiros com coloração escura ou amarela. 
Também as espécies arbóreas costumam vegetar sobre os termitei
ros num conjunto de 5 a 1 O indivíduos em média, o que cria um ex
celente biOtipo para o desenvolvimento dessas plantas. O aspecto 
paisagístico assemelha-se ao da Savana Parque da Planície do Ba· 
nanai (Fíg. 4 . 7) . 

Na imagem de radar essa subformação é facilmente reconhecida 
quando aparece em solos periodicamente inundáveis, como no caso 
observado na Folha SD.21-Y-C, onde se encontram dois destes am
bientes próximos às margens do rio Guaporé. De um modo geral, as 
espécies que ocorrem nesta subformação são as mesmas já citadas 
para a Savana Parque com floresta -de-galeria. 

A Savana Gramíneo-Lenhosa é uma formação que se caracteriza 
pela fisionomia graminóide. A Savana Parque e a Savana Gramíneo
Lenhosa são duas formações muito semelhantes. distinguindo-se 
pela ausência do estrato arbóreo esparso nesta segunda formação. 
Dentre os tipos de Savana, estes dois são os preferidos para a agri
cultura por não necessitar da prática de desmatamento, atualmente 
muito onerosa. No Centro-Oeste é comum o aproveitamento destas 
áreas como pastagens para a criação de gado. 

Fig. 4 .6 - Pactroes de imagens de radar - Savana ArbOrea Densa (Sdt: Savana Arbórea Abena sem fioresta·de-gaicria <Sasl e com floresta-de-galeria IS3f); Contato SavanatFI(),esta Est:..
cional (SNc) , com predomfnio da Savana (Saf), localizadas na Depressão lnterptanâltica doParanatiogél e O~pressio Cuiabana - Folha SO. 21·Z·B. 
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F1g 4 7 -- Perfil esquemátiCO da Savana Parque na Planície do Pantanal 

Foram mapeados apenas 196 km2 de Savana Gramíneo
Lenhosa, representada por duas pequenas áreas: uma na Chapada 
dos· Parecis e outra nas Planícies e Pantanais do Médio e Alto Gua
poré 

A subformacão Savana Gramíneo-Lenhosa sem floresta-de
galeria aparece ~m terrenos do Cretáceo e do Quaternário (vide 1 -
Geologia) Na composição florística destes campos dominam as 
gramíneas e as ciperáceas. As espécies lenhosas são anãs, não ha· 
vendo cobertura arbórea. Na época favorável, durante os meses 
chuvosos. o tapete graminóide desenvolve-se e torna-se denso. 
chegando, às vezes, a ultrapassar a altura de 50 em. Em alguns ca
sos, o estrato lenhoso contém grande quantidade de caméfitas (ar
bustinhos) em plena regeneração, tornando-o sujo Neste caso, as 
espécies mais comuns são: Andira humilis, Anacardium pumilum, 
Cassia rugosa, Byrsonima sp (murici-rasteiro) e unha-de-vaca (Bau
hinia cumanensis, bem como as dos gêneros Macroptilium e Cen
trosema que são comuns em quase todos os campos do Estado de 
Mato Grosso 

Das gramíneas, as espécies do gênero Panicum não são apenas 
as mais abundantes, porém as que, em conjunto, fornecem maior 
quantidade de forragem para o gado e animais herbívoros silvestres 
Além destas, vêm as espécies pertencentes aos gêneros Paspalum, 
Axonopus, Lipocarpha, Andropogon e mais os capins-flechinha 
( Tristachya chrysothryx e Tristachya leiostachya) 

A Savana Gramíneo-Lenhosa está sempre presente nas forma
cães da Savana Parque e da Savana Arbórea Aberta, interligando-se 
~m forma de mosaico Na Chapada dos Guimarães, onde sua ocor
rência poderia ser mapeada, encontra-se substituída pelas culturas 
cíclicas de arroz, soja e milho, principalmente, ou como pasto nativo 
para a criação de gado. 

4. 1.4.4 2 - Região da Floresta Ombrófila Densa 

Esta região fitoecológica está representada por uma única subfor
mação, que é a Floresta Aluvial com dossel emergente Com apenas 
311 km2, aparece no limite norte da Folha, proveniente de áreas 
que se prolongam desde a Folha SC 21 Juruena, nas margens dos 
rios do Sangue, Arinos, Verde e Teles Pires (Fig 4.8) Esta subfor
mação é encontrada nas planícies e terraços aluviais, geralmente 
em terrenos quaternários de Areias Quartzosas Hidromórficas perio
dicamente inundáveis (vide 1 -Geologia e 3- Pedologia). A vege
tação é composta por um estrato arbóreo exuberante, com um nú
mero relativamente grande de espécies O estrato emergente desta 
comunidade é formado por árvores de grande porte, representado 
por espécies como: maparajuba (Manilkara amazonica), jequitibá 
(Cariniana brasiliensis), louro-abacate (Ocotea opifera), ara pari (Ma
crolobium acaciaefolium) e Copaifera /angsdorffii (copaíba). Esta 
subformação é composta de espécies de rápido crescimento e o 
dossel apresenta-se relativamente denso É freqüente a presença 
de espécies com raízes tabulares e pneumatóforos, principalmente 
nos lugares mais sujeitos a inundações, por ocasião da cheia do rio. 
Podem ser citadas outras espécies arbóreas que caracterizam esta 
subformação, tais como: sumaúma (Ceiba pentandra), Viro/a suri
namensis (ucuuba) e açaí (Euterpe o/eracea) Na submata ocorrem 
plantas herbáceas de grande porte, como a musácea sororoca (Phe
nakospermum guianensis). 

4 1 4 4 3 - Região da Floresta Ombrófila Aberta 

Esta região fitoecológica está representada por uma única subfor
mação que é a Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipós 
Com apenas 91 km2 é o menor dos ambientes delimitados na Folha 
SD 21 Cuiabá (Fig 4.8) 

Situa-se ao norte da Folha, na margem esquerda do rio do San
gue, em terrenos do Cretáceo, de relevo dissecado em forma de co
linas, sobre Latossolos Vermelho-Amarelos. Nesta subformação o 
número de árvores por hectare é baixo por causa da grande incidên
cia de cipós. A regeneração das espécies arbóreas tambét)l é baixa, 
não obstante a submata ser fechada Nela encontra-se grande 
quantidade de taboquinha, samambaias, sororoca, rubiáceas, me
lastomatáceas, piperáceas etc 

Os mantos de lianas, que muitas vezes chegam a cobrir total
mente a copa das árvores, dão uma fisionomia bem diferente do 
resto da vegetação Os cipós de maior ocorrência nesta área são: 
graxama-branca, cipó-de-fogo, cipó-ambé, escada-de-jabuti, cipó
quina e verônica-branca A ocorrência de palmeiras é pequena e não 
chega a fazer parte da fisionomia; são encontradas bem dispersas, 
sendo que a maior concentração verifica-se nos solos semi
alagados As espécies que ocorrem aí são: paxiúba (lriartea exorrhi
za), inajá (Maximiliana regia), mumbaca (Astrocaryum mumbaca), 
marajá (Bactris sp ), açaí (Euterpe precataria) e bacaba (Oenocar
pus bacaba) 

Estas áreas têm um potencial madeireiro baixo, pois em geral o 
número de indivíduos por hectare é reduzido; em algumas unidades 
de amostra de um hectare foram encontradas menos de 30 árvores 
com CAP ~ 1 m 

A ocorrência desta subformação em maciço puro ficou restrita à 
área acima descrita Entretanto, ela aparece frequentes vezes, em 
forma de encraves, no domínio da Floresta Estacionai, como será 
comentado no capítulo sobre Áreas de Tensão Ecológica 

4.1 .4 4.4 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

A Região da Floresta Estacionai Semidecidual cobre uma superfície 
bastante expressiva. Situa-se em áreas de diferentes formações 
geológicas, desde o Quaternário até o Pré-Cambriano Superior, num 
total de 21 51 3 km2 de extensão Dentro desta região fitoecológi
ca foram mapeadas duas subformações: Aluvial com dossel emer
gente e Submontana com dossel emergente (Fig. 4 9) 

A Subformacão Aluvial com dossel emergente, com área aproxi
mada de 7 134 km2, aparece nas planícies aluviais dos principais 
rios e tributários que cortam a Folha SD.21. Desses rios, destacam
se o Arinos, o Juruena e o Guaporé que pertencem à bacia Amazôni
ca; o Paraguai e o Sepotuba que pertencem à bacia do Prata. Ela 
apresenta-se como uma formação florestal ribeirinha, que ocupa as 
acumulacões fluviais quaternárias, com uma estrutura muito seme
lhante à 'da floresta ciliar, diferindo apenas floristicamente É bas
tante comum encontrarem-se espécies vicariantes da Amazônia 
nas Formacões Aluviais da bacia do Paraguai. 

De um 'modo geral, as espécies florestais que compõem esta 
subformação não atingem grandes alturas, ficando as emergentes 
na faixa dos 20 m. A submata é rica em musáceas; aparece 
também grande número de pindaíbas dos gêneros: Rollinia, Anna
na, Duguetia e Xy/opia, assim como gutíferas e sapotáceas. No es-
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Fig 4 8 - Mapa de localização - Região da Floresta Ombrófila Densa e Aberta e Estaciona! Dec1dual 

trato arbóreo é comum a presença de Aspidosperma macrocarpon 
(peroba). Vochysia sp (quaruba), seringa (Hevea sp.), Calophyllum 
brasiliense, lnga marginata, Himenaea (jatobá) e as palmeiras, buriti 
(Mauritia vinifera) e açaí (Euterpe edulis) 

A vegetação que se estende ao longo do rio Sepotuba 
apresenta-se muito rica em orquídáceas epífítas; as mais frequente
mente observadas são: Cattleya nobilis, Cattleya violacea, /onopsis 
paniculata e Schomburgkia sp As bromeliáceas epifitas são repre
sentadas pelos gêneros Vriesia, Aechmea e Tillandsia (Hoehne, 
1916) 

Finalmente a subformação com maior área dentro desta região 
fitoecológica ficou para a mata com dossel emergente, totalizando 
21 513 km2, aproximadamente A principal área de dispersão des
sa subformação situa-se na porção sudoeste da Folha Cobre toda a 
Depressão do Guaporé, parte das Planícies e Pantanais do Médio e 
Alto Guaporé e encostas do Planalto dos Parecis, tudo isso numa 
área contínua que se estende até os limites da Folha, em direção à 
Folha SD 20 A litologia dessa área compreende parte de material 
inconsolidado do Quaternário e parte do Complexo Xingu do Pré
Cambriano. O relevo apresenta topografia plana onde ocorrem os 
solos Podzólicos na sua maioria 

A segunda grande área de ocorrência dessa subformacão situa
se no Planalto de Tapirapuã Aí aparecem os terrenos do Cretáceo, 
corh relevos dissecados em forma de colinas e interflúvios tabula
res, com solos predominantemente Podzólicos Vermelho-Amarelos 

A terceira área com esta subformação fica na Depressão do Rio 
Paraguai, ocupando ampla superfície entre o Paraguai e o rio Sepo-

41 8/VEGET AÇÃO 

tuba, em terrenos de sedimentos quaternários formados por solos 
do tipo Areias Quartzosas. Outras pequenas áreas foram mapeadas 
sobre o Terciário do Planalto dos Parecis e no Pré-Cambriano Supe
rior da Depressão Cuiabana. 

Essa comunidade vegetal apresenta espécies que perdem as fo
lhas, parcial ou totalmente, na estação seca Apresenta alguma va
riação na sua composição florística, quando os fatores ecológicos 
variam 

Nas encostas da Chapada dos Parecis, onde a umidade atmosfé
rica é mais elevada, desenvolve-se uma vegetação diferente daque
la que se observa nas baixadas junto aos rios. Pode ser citada, como 
exemplo, a "mata de poaia" que cobre as encostas da Chapada dos 
Parecis, onde os tributários do r,io Paraguai têm suas nascentes. Ela 
se estende até o vale do Guaporé. A poaía (Cephaelis ipecacuanha) 
é uma rubiácea comercialmente muito procurada por suas proprie
dades medicinais; sua distribuição geográfica é muito limitada no 
País 

Na Depressão do Guaporé, onde também foram observados os 
melhores solos, está o maior potencial de madeira de toda a ãrea es
tudada. Na sua composição florística ocorrem espécies de alto valor 
comercial, tais como: mogno (Swietenia macrophylla). cerejeira 
(Torresia acreana), cedro (Cedrela odorata e Cedrela macrocarpa), 
Myrocarpus frondosus e Myroxylum balsamum (bálsamo). Além 
destas, ocorrem outros gêneros que fazem parte do dossel emer
gente, tais como: Pterocarpus, Esenbeckia, Entero/obium, Carinia
na, Hymenaea e Apuleia. Conforme cita Hoehne (1923), algumas 
das espécies lenhosas, que nestas áreas atingem grande porte, apa-
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Fig 4 9 - Mapa de localização - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

recem na Chapada dos Parecis com forma raquítica e tortuosa, 
sendo, algumas vezes, difícil o seu reconhecimento Esta diversida
de de aspecto tem dado lugar a erros de sistemática. 

De uma maneira geral, esta subformação não apresenta cipós 
nem palmeiras na sua fisionomia Entretanto, em algumas áreas 
mais abertas, podem aparecer pequenas concentrações Das pal
meiras mais comuns, têm-se o babaçu, o urucuri (Scheelea martia
na). o inajá, a bacaba, o patauá (Jessenia bataua) e o palmito bran
co (Euterpe edulis). Na vegetação que cobre o Planalto de Tapira
puã, em relevo geralmente mais baixo e mais dissecado, aparecem 
grupamentos ou exemplares isolados de buriti (Mauritia vinifera), 
que em outros locais são substituídos pela buritirana (Mauritia 
aculeata) Fazendo parte da composição florística da subformação, 
encontra-se distribuído por toda a área o babaçu (Orbignya martia
na). Nos lugares abertos ou onde houve desmatamento, nos relevos 
ondulados, verifica-se o aparecimento do acuri (Scheelea phalerata 
e Scheelea princeps). 

4 1 .4 4 5 - Região da Floresta Estacionai Decidual 

Esta região fitoecológica aparece representada unicamente pela 
Formação Submontana. Cobre uma área de aproximadamente 
1 668 km2, em forma de pequenas manchas, situadas em diferen
tes posições dentro da Folha SD. 21 (Fig 4 8). Sua ocorrência está 
ligada aos terrenos pré-cambrianos de relevo dissecado em forma 
de colinas, onde na maioria das vezes existem solos Podzólicos de 
boa fertilidade. Nestes agrupamentos verificou-se a intervenção hu
mana para o aproveitamento de determinadas espécies de valor co-

mercial. Daí são extraídos perobas, aroeiras, cedros, angicos etc , 
sem que seja feita a total derrubada da vegetação Nos locais onde 
o fogo atinge, ou onde há o desmatamento total, observa-se a inva
são da palmeira babaçu. 

Nos meses de julho e agosto, quando o período seco se faz sentir 
com maior intensidade nos agrupamentos deciduais, a floresta to
ma um aspecto peculiar: poucos indivíduos mantêm suas folhas 
verdes A submata torna-se completamente seca devido à falta de 
umidade e intensa ação dos raios solares que atingem os estratos 
mais baixos. No substrato aparece uma camada de folhas secas, 
junto com gramíneas que também secam, samambaias em quanti
dade, bromélias etc.; algumas espécies arbóreas, totalmente sem 
folhas, foram identificadas pelos seus frutos, tais como: cedro, su
maúma, jacarandá, angico, angelim, ipê etc Nos locais onde há 
acúmulo de água, observam-se grupos da palmeira inajá, junto com 
sororoca e espécies lenhosas com as copas verdes. 

Além das espécies já referidas, é comum o aparecimento de 
quebra-macho, peroba-rosa, angico-jacaré, taperebá, amarelão, 
acoita-cavalo, aroeira e pau-marfim 

· Esta formação também aparece em Áreas de Tensão Ecológica, 
onde a Savana Arbórea Aberta caracteriza pequenos encraves de 
forma mais ou menos circular, no domínio da Floresta Estac.ional 
Decidual. 

4.1 4. 5 - Áreas das Formações Pioneiras 

Nesta Folha as Áreas das Formações Pioneiras têm pouca expres
são fitofisionOmica. Aparecem fazendo parte da vegetação ribeiri-
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nha de alguns rios. Geralmente situam-se em planícies aluvionais, 
onde as deposições quaternárias se renovam constantemente. To
talizam uma área de aproximadamente 2.248 km2. São de influên
cia fluvial e foram subdivididas, para melhor classificá-las, em Áreas 
de Influência Fluvial Arbustivas e Herbáceas. Os buritizais, que são 
também encontrados nas áreas de influência fluvial, não foram ma
peados como agrupamentos puros. Entretanto, aparecem sempre 
associados com as comunidades das Áreas das Formações Pionei
ras 

4.1.4.5.1 - Áreas de influência fluvial 

Aparecem em comunidades arbustivas e herbáceas. Na planície do 
rio Guaporé observa-se a formação arbustiva com palmeiras, onde 
praticamente o buriti domina a fisionomia. Nos rios Ronuro, Jatobá 
e Stainn aparecem as formações pioneiras arbustivas sem palmei
ras No rio das Mortes e seus afluentes, que cortam a Chapada dos 
Guimarães, ocorre a formação pioneira arbustiva com palmeiras A 
vegetação dominante é arbustiva, sendo comum aparecerem espé
cies sem folhas, dando a aparência de estarem mortas. Na comuni
dade desta vegetação fazem parte algumas espécies arbóreas, tais 
como: Bauhinia sp , Xylopia sp , Viro/a sp , Tabebuia sp de flores 
brancas e o buriti, abundante em certos trechos do rio Nas margens 
do Juruena, no trecho que atravessa as Folhas SD.21-V-C e parte 
da V-A, foram mapeadas pequenas manchas de formações pionei
ras arbustivas com palmeiras e outras de campinarana. O botânico 
João Murca Pires, que acompanhou o trabalho de campo n<Jquela 
área, desc'reveu as áreas de campinarana como sendo "manchas tí
picas das caatingas amazônicas", onde o solo é de areia pura e mal 
drenada, com encharcamento na estação chuvosa; descreve, ain
da, que estas catingas se caracterizam por ter um conjunto de espé
cies diferentes das que vegetam nos cerrados, sendo vários gêne
ros próprios dessa vegetação, como: Clusia, Tovomita, Retiniphyl
/um, Paepa/anthus, Syngonanthus, Xyris, Aba/boda, Ternstroemía, 
Humiria e outros 

Na imagem de radar estas áreas aparecem com a tonalidade es
branquiçada devido a dois fatores principais: dominância da fisiono
mia arbustiva ou herbácea e solo de Areias Quartzosas em planície 
semi-alagada 

As comunidades herbáceas aparecem isoladas, em forma de pe
quenas ilhas nas Planícies e Pantanais do Médio e Alto Rio Guaporé; 
costumam aparecer, muito frequentemente, na periferia de lagos 
junto com espécies aquáticas 

4 1 4 6 - Áreas de Tensão Ecológica 

A vegetação de uma determinada área reflete, de maneira geral, os 
fatores ecológicos que nela atuam, tais como: clima, solo, relevo, 
altitude e geologia Quando aparece uma mudança num desses fa
tores ambientais, muda o ecossistema de que faz parte a vegeta
ção, fazendo com que apareçam comunidades vegetais diferentes 
As Áreas de Tensão Ecológica aparecem justamente onde há estas 
mudanças e se caracterizam pela interpenetração de formações de 
diferentes regiões fitoecológicas 

Schimper ( 1 903) já tinha definido estas áreas como sendo uma 
gradação de um tipo de vegetação que evolui para outro, partindo 
do seu ótimo ecológico (climax) até o extremo oposto, quando de
saparece Clements ( 1949) definiu-as como sendo "uma faixa ao 
longo da qual dois tipos de vegetação estão em fase de competição 
para a ocupação do mesmo espaço". 

Na Folha SD 21 a competição entre as formações vegetais, bem 
como a distribuição dos diferentes agrupamentos, está mais direta
mente relacionada com as características físico-químicas dos solos, 
associadas às condições climáticas, determinadas por um clima tro
pical com vários meses secos durante o ano (4 a 6 meses) Pode-se 
dizer que a combinação desses dois fatores ecológicos, em -suas 
mais variadas formas, é responsável, mais que qualquer outra, pelo 
atual quadro de distribuição da vegetação na área em estudo 

Observa-se que as áreas de contato estão situadas, em sua 
maior parte, no Planalto Dissecado dos Parecis, ao norte do paralelo 
14 °, numa faixa que coincide com a linha de transição climática 
(Fig. 4.1 0) 

O total das Áreas de Tensão Ecológica abrange aproximadamen
te 122 615 km2, tendo sido mapeadas quatro formas de contato: 
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Savana/Floresta Ombrófila, Savana/Floresta Estacionai, Floresta 
Ombrófila/Fioresta Estacionai e Savana/Savana Estépica. 

4 1 .4.6.1 - Contato Savana/Floresta Ombrófila 

É a menor das áreas de contato mapeadas. Com aproximadamente 
21 O km2, situa-se em áreas do Terciário, sobre Latossolo 
Vermelho-Amarelo, em relevo dissecado de topografia ondulada (vi
de 1 - Geologia e 3 - Pedologia) Apresenta-se sob a forma de en
craves, onde a Savana Arbórea Densa forma pequenas ilhas no do
mínio da Floresta Ombrófila Aberta Submontana, com bambus. Es
ta pequena mancha de contato é a única verificada na área, localiza
da nas proximidades da margem direita do rio Papagaio, no limite 
norte da Folha. É uma continuacão dos encraves mapeados na Fo
lha SC.21, onde são descritos p~r Loureiro et alii (1980), como sen
do áreas de bom potencial madeireiro representado, principalmente, 
por espécies das famílias Vochysiaceae e Lauraceae 

4 1.4.6.2 - Contato Savana/Floresta Estacionai 

Este é o tipo de contato predominante na Folha, abrangendo aproxi
madamente 73.768 km2 Aparece sob as formas de ecotono e en
crave 

Os ecotonos localizam-se no Planalto Dissecado dos Parecis, em 
terrenos do Terciário e do Cretáceo, de preferência nos Latossolos 
Vermelho-Amarelos e Areias Ouartzpsas (vide 1 - Geologia, 2 -
Geomorfologia e 3- Pedologia). Na composição florística desta co
munidade, aparecem as espécies da Floresta Estacionai Semideci
dual e da Savana Arbórea Densa, que se misturam de maneira bas
tante homogênea, dando um aspecto de mata e não apresentando o 
esgalhamento característico da Savana Apresentam árvores deci
duais que deixam cair suas folhas, total ou parcialmente, nos meses 
de julho e agosto, ficando o solo coberto por uma densa camada de 
folhas secas Alguns autores descrevem esta vegetação como flo
resta de transicão. A estrutura desta comunidade é composta de ár
vores que alca.nçam 20 a 25 m de altura, em geral com diâmetros 
finos. A submata mantém-se limpa, de fácil penetração, çom pe
quena quantidade de cipós As palmeiras são em número reduzido, 
e a de maior ocorrência nestas áreas foi a bacaba (Oenocarpus ba
caba) As espécies florestais de maior ocorrência, arroladas confor
me a amostragem de campo, foram: Cenostigma macrophyllum, 
Bowdichia virgilioides, Hirtel/a g/andulosa, Termina/ia sp , Protium 
aracouchini, tamaquaré (Caraipa grandiflora), envira (Guatteria 
poeppigiana), Ocotea opifera, Roupa/a montana, umiri (Humiria bal
samífera), cariperana (Licania membranacea), abiorana (Prieurella 
prieurit), breu-branco (Protium palidum) e Jacaranda decurrens 

As áreas de encrave estão distribuídas praticamente por toda a 
Folha SD 21, recobrindo os terrenos do Pré-Cambriano e do Paleo
zóico, com maior freqüência. Nestes encraves entram diferentes 
subformações da Savana e das Florestas Estacionais Decidual e Se
midecidual De uma maneira geral, os encraves da Floresta Estacio
nai na Savana aparecem nos relevos dissecados em formas tabula
res, como se verifica nos vales do rio Teles Pires e rio Arinos (vide 2 
- Geomorfologia). 

Os encraves da Savana na Floresta Estacionai verificam-se em 
forma de pequenas manchas circulares formando ilhas, facilmente 
observadas na imagem de radar Grande número deste tipo de en
crave foi observado nas quadrículas SD 21-V-B e X-A, nos interflú
vios situados entre os rio Papagaio e Arinos, bem como Arinos e Te
les Pires. Nestas áreas a fisionomia apresenta uniformidade topo
gráfica, com um relevo .dissecado de forma tabular ampla, num pa
•drão de drenagem subdendrítica Observa-se com freqiJência a apa
rente sensibilidade da Floresta com relação às áreas mais elevadas 
dos interflúvios Nestes locais onde as drenagens são mais escas
sas e a presença das Areias Quartzosas condicionam um ambiente 
mais seco, as sinúsias da Savana começam aparecer. 

As amostragens desses locais revelam a presença de espécies 
tipicamente da Savana, dentro da fisionomia dominante da Floresta 
Estacionai Essas espécies mais freqüentes são:. pau-doce, pau
terra-de-folha-miúda, pau-terra-folha-larga, muiraximbé, sucupira
amarela, angelim-amargoso e goiabinha. Nas áreas da Floresta Es
tacionai são freqüentes o louro-prata, mandioqueira-escamosa, ca
ripé, quaruba-branca, quaruba-cedro, jacareúba e envira-cana 
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No limite sul da Folha, nas proximidades da serra de Santa Bár
bara e no Planalto dos Alcantilados, foram mapeados encraves 
da Savana na Floresta Estacionai Decidual Submontana Nestas 
áreas observa-se que a vegetação natural já está alterada pela 
intervenção humana No Planalto dos Alcantilados 
a topografia é bastante movimentada e os encraves aparecem 
nas encostas e depressões da serra, onde predominam os terrenos 
do Paleozóico, em solos Podzólicos São todas áreas que se pro
longam para a Folha SE 21, onde já começa a aparecer a vege
tacão que faz parte do Pantanal Mato-Grossense. Neste ambien
te: onde é notório o domínio da Floresta Estacionai, pode-se obser
var a ocorrência de grande quantidade de espécies, tais como: Apu
/eia sp, Physocalymma scaberrimum, Cedrela sp , Piptadenia sp., 
mulungu (Erythrina uleJ), Astronium sp, Aspidosperma sp, Jaca
randa sp e Tabebuia sp Observa-se que nas áreas desmatadas fi
cam as palmeiras, principalmente bacuri, babaçu e tucumã Ases
pécies da Savana que fazem parte destes contatos são aquelas que 
já foram citadas para as demais formações savanícolas São bas
tante usadas, nestas áreas, para a construção de cercas, as espé
cies: candeia, aroeira, sucupira, vinhático, angico, capitão-do
campo, jacarandá-caviúna, jatobá e tingui. 

Os encraves da Floresta Estacionai no domlnio da Savana apre
sentam uma fisionomia característica e são reconhecidos com certa 
facilidade na imagem de radar Geralmente a interpenetração da flo
resta ocorre seguindo as linhas de drenagem Nas Folhas SD 21-X
C e Z-A aparecem bons exemplos destes contatos Nos vales dos 
rios Arinos e Teles Pires a morfologia da área exibe uma rede de dre
nagem de forma dentrftica, na qual a vegetação florestal a acampa-

nha alargando-se pelas áreas dissecadas e a Savana aparece nos in
terflúvios que geralmente são em forma de colinas (Est. 4.11 Bl 

4 1 .4.6 3 - Contato Floresta Ombrófila/Fioresta Estacionai 

Com área de 45 287 km2 aproximadamente, o Contato Floresta 
Ombrófila/Fioresta Estacionai é o maior de todos Estende-se por 
duas porções distintas: a primeira, formada pelos encraves da Flo
resta Ombrófila Aberta Submontana com cipós no domínio da Flo
resta Estacionai Semidecidual Submontana com emergentes, e a 
segunda, uma pequena mancha de eco tono formado por estas duas 
subformações (Fig 4 11). A área de ecotono com mais ou menos 
342 km2 localiza-se no limite oeste da Folha, na unidade geomorfo
lógica Depressão do Guaporé, de litologia pré-cambriana e solos 
Podzólicos (vide 1 - Geologia, 2 - Geomorfogia e 3 - Pedologia) 

Os encraves estão todos localizados na porção norte e nordeste 
da Folha, numa área quase contínua, que se estende desde as proxi
midades do rio Papagaio até o limite leste da citada Folha De acor
do com os estudos geomorfológicos, esta área constitui uma subu
nidade do Planalto dos Parecis, muito homogênea no seu aspecto 
morfológico, com dominilncia de formas dissecadas tabulares, em 
terrenos do Terciário e do Cretáceo. Predominam os Latossolos 
Vermelho-Amarelos e, pelo Mapa de Pedologia, nota-se que existe 
uma estreita correlação entre este tipo de solo e o domlnio da vege
tação florestal do Planalto dos Parecis (vide 3 - Pedologia) 

A cobertura vegetal, tanto na sua composição florística como na 
fisionomia, é relativamente uniforme. O que se observa em toda es
ta extensa área são núcleos alternados de Floresta Ombrófila Aber-
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ta e Floresta Estacionai. prevalecendo. em todos os sít ios. o domi· 
nio da Floresta Estacionai. De vez em quando esta paisagem é inter· 
rompida por pequenas áreas onde a Floresta Ombrófíla cede lugar à 
Savana. constituindo o Contato Savana/Floresta Estacionai (Fig . 
4 . 121. 

As amostragens tomadas dessas áreas revelam bom potencial 
madeireiro. Na Folha SD.2 1·X·B. por exemplo, em vários trechos. 
no percurso quo vai da cidade V era até a fazenda COnsul, estão ins
taladas serrarias que industrializam madeiras para a fabricação de 
laminados, tars como: breu-sucuruba, breu-vermelho, breu-branco. 
breu-mescla e quarubarana Outras espécres de valor comercra l. 
viáveis de explotaçllo nessa área. silo: amarelao. angelim-pedra. ce
dro, copalba, cupiúba, louro-prata, louro-preto. louro·abacate e ja· 
tobá (Est. 4 .111 AI. 

De uma maneira geral, são encontrados agrupamentos de àrvo· 
res que perdem as folhas, total ou parcialmente. no fina l do perfodo 

seco, caracterrzando a f isionomia estacionai da vegetação. Ao lado 
destes agrupamentos aparecem os agrupamentos de cipós. locali· 
zados de preferência próximos aos cursos de água ou nas baixadas 
mais úmidas (Est. 4 .111 Bl. 

Nos agrupamentos da Floresta Aberta com cipós. as espécies ar· 
bóreas mars comuns silo: abiorana-vermelha (Prieurella prieuril) , su· 
cuuba (Himatanthus sucuuba). breu-branco (Protium paliduml. ca· 
rapanaúba IAspidosperma carapanaubal. caju·açu CAnacardium gi· 
ganteum). angelim·amargoso ( Vataireopsis spec1osa) e matamatà· 
branco IEschwe1lera odoratal. Os arbustos que compõem o estrato 
inferior pertencem em sua grande maiorra à famffia das rubiáceas. 
representados pelos gêneros Psychotna, Pagamea, Palicourea. 
Rudgea e Mapouria . 

A submata é geralmente densa devido à incidência de um grande 
número de cipós; os mais comuns pertencem aos gêneros: Bauhl· 
nia, Dalbergia, Serjania e Abuta. 

Fog. 4 .1 2 Pado6es oe omagons de radar - Conlato Savana/Floresta EstacionaiiSNcl com predomon6ncoa do Flooesto Estacoonol SomodecoduoiiFse), Contato Flooesoa Ombrofila/Fioroola 
E51oclonoi10Ncl com prodomlnancia de Floresta Estaciono! (Fse). locollzadas no Planalto Oluocododos Porecis - Folha S0.2 1·V·O. 
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Nos agrupamentos da Floresta Estacionai, as espécies arbóreas 
de maior ocorrência são: louro-preto {Nectandra moll!s), louro-prata 
(Ocotea guíanensís), breus {Protíum spp ), jatobá {Hymenaea cour
barí/), Bowdichia nitida (sucupira-amarela), ipê-amare!o {Tabebuia 
serratífolía), amarelão {Apuleía molarís), cedro {Cedrela odorata), 
barriguda {Chorísía pubíflora) e Qualea paraensís (mandioqueira). 

4. 1 .4 6 4 - Contato Savana/Savana Estépica 

Localiza-se no extremo sudoeste da Folha, com aproximadamente 
1.367 km2, sobre terrenos quaternários (vide 1 -Geologia), reco
brindo formas de acumulação de depósitos aluviais das Planícies e 
Pantanais do Médio e Alto Guaporé (vide 2 - Geomorfologia). Os 
solos correspondem, em sua maior parte, a Lateritas Hidromórficas 
de topografia plana, periodicamente inundáveis. 

Esse contato apresenta-se sob a forma de ecotono e é um tanto 
complexo devido à semelhança das duas subformações que fazem 
parte deste ambiente. É um prolongamento do contato mapeado 
por Furtado & Fonzar (1979), na Folha SD.20 Guaporé No estudo 
fitoecológico daquela área foram definidos os ecotonos pela mistu
ra de espécies da Savana e da Savana Estépica com formações den
sa e aberta, situadas sobre tesos e áreas inundáveis As espécies 
mais comuns são: paratudo {Tabebuía caraiba), Curatella americana 
(lixeira), Picramnía sp. (limão-bravo), Byrsoníma sp. (murici), Ma
chaerium eríocarpum, Celtís sp., além de outros componentes, co
mo Cereus sp. e Brame/ia sp. Entre as espécies do estrato graminóide 
destaca-se a presença de Paratheria sp (capim-mimoso), Paspalum 
oteroi e leguminosas' 

Em uma unidade de amostra feita neste ambiente foram consta
tadas espécies componentes da Savana em mistura com outras da 
Savana Estépica Dos elementos da Savana Estépica constataram
se os seguintes: cerejeira-de-espinho {Amburana sp.), aroeira {Âs
troníum sp.), quebracho {Schínopsls sp), angico {Píptaqenía sp.), 
Acacia sp., Cereus sp., Celtis sp e outros 

4.1.5 - FITOCLIMAS 

A Folha SD 21 mostra a transição entre a Floresta Ombrófila ama
zônica e a Savana do Centro-Oeste A delimitação é feita através de 
penetração da floresta pelos vales dos rios, sob a forma de contato 
tipo encrave de Floresta Ombrófila e Floresta Estacionai. Contudo, 
as florestas aparecem, ainda, nas áreas de solos melhores, mais ao 
sul. 

A cobertura vegetal dominante na Folha é a Savana, sempre cor
relacionada à topografia e aos solos de baixa fertilidade. 

Os níveis mais altos do Planalto dos Parecis (vide 2 - Geomor
fologia) são fatores topográficos que funcionam como divisores de 
águas das bacias Amazônica e Paraguaia. 

As altitudes exercem alguma influência na temperatura e preci
pitação, originam ainda vários solos (vide 3 - Pedologia) e condi
cionam formações vegetais diferentes em cada uma das mesmas 

A latitude é outro elemento de importância nas diferenças que se 
registram do norte para o sul; é responsável pelo ritmo anual das 
temperaturas e precipitação 

Traçamos uma linha separando duas subdivisões climáticas com 
quatro e cinco meses secos, seguindo grosseiramente o limite da 
floresta com características amazônicas (Fig 4.13). 

A linha climática traçada levou em conta o período seco {n o de 
meses secos), retirado das curvas ombrotérmicas de Bagnouls & 
Gaussen ( 1957). A curva é construída com o total mensal das pre. 
cipitações expresso em mm e o dobro das temperaturas expresso 
em graus centígrados. Abandonaram-se a classificação climática e 
a nomenclatura dos referidos autores substituídas por uma divi
são dos meses secos para atender as exigências das plantas nas re
giões fitoecológicas brasileiras. Conservou-se, porém, a relação 
precipitação-temperatura P <;; 2T. 

Foram construídas curvas ombrotérmicas e analisados os dados 
dos elementos climáticos de Cuiabá(MT), Cidade Vera(MT), Dia
mantino(MT) e Utiariti(MT) do INMET (Instituto Nacional de Meteo
rologia). Usaram-se ainda as estaçOes pluviométricas do DNAEE 
(Départamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) dos seguintes 
locais: Acampamento, Alto Paraguai, Fazenda Canaã, Fazenda 
Tauá, Lucas, Marililndia, Nortelândia, Nossa Senhora da Guia, Nos
sa Senhora do Livramento, Paranatinga, Pontes e Lacerda, Porto de 

Cima, Porto Estrela, Porto Roncador, Ouebó, Rio das Mortes, Rosá
rio do Oeste e Tapirapuã, todos no Estado de Mato Grosso (Tab. 
4.1) 

Os dados coletados nos últimos dez anos acentuam o período 
seco. 

A floresta domina no norte da Folha e, ao sul, a Savana. 

4.1 5.1 - Elementos do clima 

As precipitações giram em torno de 1.300 mm a 2.000 mm A di
minuição dos totais de norte para o sul é menor em direção às planí
cies O regime das chuvas é tipicamente monçônico com totais aci
ma de 300 mm, nos meses a partir de dezembro. De maio a setem
bro elas reduzem e tornam-se mesmo ausentes. O trimestre mais 
chuvoso corresponde a dezembro, janeiro e fevereiro (Figs. 4 14 e 
4.15). 

As temperaturas médias são altas e regulares durante o ano, 
com médias anuais de 23 o C a 25 o C. Há um declínio pouco sensí
vel nos meses de julho e agosto A média das máximas fica entre 
30 o C e 32 ° C sem grandes oscilações durante o ano, embora as 
mínimas decresçam no inverno e à noite. As temperaturas médias e 
máximas aumentam em direção ao sul da Folha 

A média das mínimas acompanha o ritmo das temperaturas que fi
ca entre 16 o C e 20 o C. A partir de maio até agosto elas declinam, 
atingindo valores próximos a 1 5o C As máximas absolutas alcan
çam 35°C a 40°C, o ano todo, e as mínimas absolutas, de maio a 
setembro, podem atingir menos que 5o C, devido às entradas de ar 
frio pela calha dos rios Paraguai-Uruguai 

Os meses mais quentes são os compreendidos entre agosto e 
novembro, quando a radiação é intensa e o ar está seco; com a che
gada das chuvas a temperatura diminui. 

As temperaturas ao norte da Folha são mais regulares, sem as 
grandes oscilações que se verificam ao sul. 

As amplitudes de temperatura são altas, motivadas pelo efeito 
da continentalidade e vegetação esparsa 

A umidade relativa, de novembro a abril, ultrapassa 80%, com 
forte declínio na estiagem, para menos de 60% 

A quantificação dos elementos climáticos, numericamente resu
mida anteriormente, obedece ao jogo da dinâmica atmosférica à 
que a área está sujeita Não faz parte do objetivo deste trabalho de
talhar a atuação, ocorrência e frequência das diferentes massas de 
ar; contudo, serão enumeradas de acordo com Serra & Ratisbonna 
( 1942), a fim de encontrar explicação para a origem dos períodos 
seco e chuvoso e demais fenOmenos climáticos da área. 

A Folha SD 21 Cuiabá, de outubro a abril, vê-se sob o domínio, 
quase absoluto, da Massa Equatorial Continental, com ventos de O 
e NO, trazidos pelas linhas de instabilidade que forma A sua origem 
é a área aquecida e coberta de vegetação da Amazônia Ocidental, 
onde dominam as calmas e o ventos fracos. No verão, afluem para o 
local os ventos oceânicos, criando uma verdadeira monção que ori
gina a massa de ar Na depressão térmica há convergência de ven
tos e as altas temperaturas e forte umidade relativa produzem inten
sa instabilidade convectiva; essas linhas de instabilidade provocam 
chuvas tropicais. No verão elas caminham rapidamente, atingindo 
latitudes maiores, podendo mesmo chegar ao Sul do Brasil, provo
cando chuvas diárias com trovoadas É característica delas a forma
ção de grandes cúmulos-nimbos, precipitação abundante e alta umi
dade relativa 

O norte da Folha é atingido ainda que esporadicamente pela Con
vergência lntertropical A sua atuação pode dar-se nos meses de 
verão e outono, mas a sua penetração maior é no outono É formada 
pela convergência dos ventos alísios nas imediações do Equador, 
formando uma descontinuidade térmica, a ClT (Convergência Inter
tropical) A ascensão do ar na ClT produz uma faixa de calmas de
nominadas "doldruns", zona de aguaceiros e trovoadas. A sua po
sição é no sentido dos paralelos e, próximo ao Equador, oscila du
rante o ano, de acordo com o movimento geral do sol na eclítica 
Sua posição extrema no hemisfério sul dá-se no fim do verão e co
meço do outono. 

A massa tropical formada pelo Anticiclone Tropical Marítimo pe
netra na área com ventos de NE e E; eles são responsáveis pelo tem
po estável com dias ensolarados e céu claro. 
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Fig 4 13 - Mapa fitoclimático da Folha SD 21 Cuiabá 

TABELA 4 I 
Postos pluviométricos do DNAEE da Folha SD.21 Cuiabê 

~m} Total 
J F M A M J J A s o N D anual 

L {mm} 

Acampamento 93 95 168 5 168 03 90 86 25 79 5 75 14 43 877 69 12 92 05 125 66 85 9 948 81 
Alto Paraguai 225 24 314 54 241 92 150 85 34 51 64 17 66 9 48 68 01 148 36 252 15 246 16 1715 28 
Fazenda Canaã 311 94 394 48 227 66 122 86 41 4 4 24 15 o 3 04 40 6 173 7 247 88 319 8 1902 6 
Fazenda Tauá 337 86 234 95 232 96 129 03 43 33 2 36 2 6 9 76 37 26 135 55 247 5 307 17 1720 33 
Lucas 312 4 360 6 290 26 182 03 40 05 2 36 3 33 o 53 38 B 184 53 235 16 305 73 1955 78 
Marilãndia 279 96 322 72 200 42 132 32 29 88 3 68 11 26 8 91 58 28 170 4 221 55 289 31 1575 33 
Nortelândia 306 28 332 80 209 95 120 13 53 o 4 81 20 6 5 31 55 60 171 63 257 88 277 70 1797 19 
Nossa Senhora da Guia 183 62 177 60 162 35 112 93 60 03 12 05 15 o 11 30 45 56 104 98 181 48 208 56 1275 46 
Nossa Senhora do Livramento 205 16 231 16 185 95 135 21 47 91 17 o 11 46 12 43 61 41 93 71 220 31 216 68 1438 39 
Paranatinga 223 60 183 76 259 66 127 80 43 63 19 52 00 8 97 53 52 200 22 294 6 184 07 1599 35 
Pontes e Lacerda 218 45 269 10 246 45 195 90 41 70 11 60 16 55 00 51 10 90 45 329 7 177 6 1351 77 
Porto de Cima 218 15 217 55 212 4 151 20 37 27 5 23 1 86 23 14 61 02 107 46 187 64 261 70 1484 62 
Porto Estrela 238 94 262 76 173 8 137 06 37 90 12 22 6 62 8 06 41 78 47 80 226 67 183 66 1377 27 
Porto Roncador 298 43 214 53 243 16 105 4 20 23 00 1 5 6 33 50 10 169 07 243 12 289 55 1641 42 
Queb6 231 02 275 85 183 07 173 62 43 52 5 35 2 83 6 57 40 90 96 2 244 6 229 92 1533 45 
Rio das Mortes 184 7 234 92 260 2 108 17 49 25 5 45 45 94 47 55 231 53 241 42 295 57 1672 66 
Rosário do Oeste 286 96 197 62 197 o 113 08 34 52 672 5 76 5 66 53 40 85 80 156 76 190 96 1334 24 
Tapirapuã 328 02 256 76 175 94 179 22 90 08 14 02 13 86 41 58 78 39 148 26 261 85 250 8 1838 77 
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Cidade V era- MT 
12° 30' S - 56° 30' W Grw 
Altitude: 415,00 m. 
Pen'odo: 1973- 1976 
Prec. anual: 2064 O mm 

Cuiabá- MT. 
15° 33'S- 56° 07' W Grw 
Altitude: 180,00 m 
Período: 1965 -1976 
Prec anual: 12 36 O mm 

Diamantino- MT 
14° 24'S - 56 ° 27' W Grw 
Altitude: 288,00m 
Pedodo: 1962- 1966 
Prec. anual: 1695. O mm 
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Fig. 4.14 - Curvas ombrotérmicas e anélise dos elementos climáticos 

VEGETAÇÃ0/425 



Utiariti- MT mm 
440 13°01' S- 58° 14' W Grw 

Altitude: 385,00m 
Per(oda 1951-1956 
Prec anual 16 40 O mm 

UR B7(81jB 2f82f78j74j65f59j66f7 3j81jB 2 % 

400 mm Precipitação 

400 
I--

360 
300 -

320 200 f----r--
,---,----1--

280 100 

~ _r-

220 F M A M A 5 O N D 

180 

140 °C Temperaturas 

o c 
40 

30 
20~?//~k-----------~~~ 

10 

JASONDJFMAMJ 

100 

60 

20 

::1 20 

10 

'--.--.--.--.--.--.--.--.--.--r--r-~ 
F M A M A S O N D 

máx.imas absolutos 

me'dia das máximas 

médias 

médio das m(nimas 

mínimas absolutas 

F1g 4 1 5 - Curva ombrótérmica e análise dos elementos climáticos 

A massa polar, que tem sua atividade maior no Sul e Sudeste do 
Brasil, pode ter atividade marcante durante o inverno Forma-se na 
região antártica, invade o continente depois de trajetórias marítimas 
e segue três direções condicionadas pela orografia. A primeira, a 
oeste dos Andes, segue até a latitude do Peru. As outras trajetórias 
se dão a leste da cordilheira, sob a forma de dorsais 

O caminho de menor resistência nessa área é a Depressão do Pa
raguai, a oeste do Maciço Brasileiro, seguindo para o Oceano Atlân
tico A trajetória pelo interior antinge a área provocando queda de 
temperatura até as baixas latitudes. O efeito da penetração dessas 
massas de ar frio é constante no inverno, podendo ocasionar, espo
radicamente, violentas quedas de temperatura. 

A sudoeste da Folha, precisamente na área das Depressões do 
Guaporé, Paraguai e Cuiabana, domina no verão o centro de baixa 
pressão, formada no "chaco", que é a Tropical Continental ou 
"Baixa do Chaco". Ela é convectivamente instável com baixa umi
dade e limpeza do céu, que impede a formação de nuvens de con
vecção e trovoada. 

A fraca umidade específica facilita a irradiação noturna, de mo
do que a amplitude diária da temperatura é forte. Essa massa de ar 
se desenvolve no verão devido ao aquecimento do interior do conti
nente No inverno ela desaparece, facilitando a entrada de ar polar 
vindo do sul do continente. 

4.1.5.2 - Subdivisão da área de acordo com os períodos secos 

A) Área florestal com 3 a 4 meses secos 

Esta subdivisão climática foi delimitada com base no levantamento 
fitofisionômico da vegetação onde domina o Contato Floresta 
Ombrófila/Fioresta Estacionai Adotou-se esse recurso pela inexis
tência de estações na área. A única existente é na cidade V era; cuja 
curva ombrotérmica registrou 5 meses secos. Entretanto, quando 
foram analisados ano a ano os informes referentes aos quatro que 
foram controlados, obtiveram-se 2 anos com quatro meses secos e 
2 com cinco meses secos, da f ter-se optado pelo estudo da vegeta
ção. Há, entretanto, possibilidade de formação na área de dorsais 
úmidas e mais secas. Isto poderá ser detectado com o apoio de uma 
rede meteorológica e pluviométrica bem distribuída. 

A transição da Floresta para a Savana ocorre nas faixas de con
tato Floresta Estacionai/Savana, progressivamente, uma sobrepu
jando a outra. 

Os solos predominantes são os Latossolos Vermelho-Amarelos e 
as Areias Quartzosas, originados dos terrenos sedimentares do Pla
nalto dos Parecis. 

As precipitações totalizam 2 000 mm com um perfodo de redu
ção das chuvas, de maio a setembro, quando a umidade relativa 
também se reduz 
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No vales dos rios instalam-se as Formações Aluviais Florestais e 
Formações Pioneiras 

B) Área da Savana com 5 meses secos 

A quase totalidade da Folha possui um perfodo seco com esta ex
tensão Nele estão o Planalto dos Parecis, o dos Guimarães e as De
pressões do Guaporé, do Rio Paraguai e a Cuiabana. 

As precipitações médias ficam em torno de 1.500 mm a 
1 700 mm; nas depressões reduzem-se a menos de 1.200 mm. O 
mapa pluviométrico do Departamento Nacional de Obras de Sanea
mento (Brasil DNOS, 1974) registra valores menores que 
1 000 mm, no vale do Paraguai, nos limites da Folha, e acima de 
1 800 mm, na Chapada dos Guimarães. O perfodo seco é bem mar
cado As temperaturas médias são mais altas entre 24 o C e 25 o C e 
a umidade relativa reduz-se a valores abaixo de 60% nos meses da 
estiagem 

O tipo de vegetação dominante é a Savana; ela adquire diferen
tes fisionomias ligadas aos tipos de solos, com influência da topo
grafia. O relevo é fator importante, e níveis altimétricos de diferen
ças diminutas já respondem por alterações fisionômicas da vegeta
ção 

A Savana Arbórea Aberta, fisionomia que domina a Folha, cobre 
indiferentemente níveis altimétricos e substratos geológicos, mas 
sempre relacionada com solos pobres, concrecionários, litólicos ou 
pouco desenvolvidos; onde o relevo é mais dissecado e os solos 
mais férteis, instala-se a Savana Arbórea Densa (Cerradão) A Sa
vana Parque localiza-se nos relevos depressionários (Depressão do 
Paranatinga) ou nos níveis topográficos mais altos e planos com co
bertura de solos Lateríticos e Concrecionários. 

As Florestas Semidecidual e Decidual, bem como seus contatos 
com a Savana, refletem os melhores solos: Podzólicos Vermelho
Escuro e Vermelho-Amarelo e Terra Roxa Estruturada (vide 3 - Pe
dologia). Elas se estendem principalmente nas Depressões do Gua
poré e Paraguai onde, aos solos mais férteis, se junta a maior umida
de. 

O contato da Savana/Savana Estépica, no extremo sudoeste da 
Folha, reflete solos com problemas de drenagem, aliados a fracas 
precipitações e altas temperaturas, que favorecem a evaporação e 
a concentração de sais nos horizontes do solo. 

O limite entre a Floresta Amazônica e a Savana do Centro-Oeste 
é pleno de interpenetrações. Nos vales dos rios Arinos e Xingu, a 
floresta penetra mais para o sul, enquanto que nos rios Teles Pires e 
Juruena a Savana avança para o norte. Nos rios Juruena e Teles Pi
res, o alto curso deles é encaixado e a drenagem é de menor ampli
tude; as condições de umidade das margens, causadas pelos inter
flúvios tabulares, são menores e a Savana avança para norte. A plu-



viometria das estações de Utiariti, Lucas e Fazenda Tauá registra 5 
meses secos, característico da área c?re, típico da ~ava_na: . 

No vale do Arinos e Xingu, o enca1xamento do no é Jnc1p1ente, 
formando margens em nível pouco acima do rio; a drenagem é mais 
extensa e mais rica, percorrendo as colinas arredondadas. As condi
cães de umidade do solo são maiores, permitindo que a floresta pe
netre mais ao sul. 

Esta subdivisão climática foi delimitada pelos dados das esta
ções de Cuiabá, Diamantino e Utiari~i. Existem normais_ antigas (Bra
sil. Ministério da Agricultura Serviço de Meteorologia, 1941) de 
Mato Grosso (Vila Bela de Santíssima Trindade) e Coxipó de Ponte, 
mas como se usaram dados dos últimos 1 O anos, não foram cons
truídas curvas ombrotérmicas dessas estações. 

A estacão de Cuiabá fica numa depressão entre a Chapada dos 
Guimarãe; e a Província Serrana. A localização geográfica é respon
sável pelo aquecimento, provocando temperaturas muito altas; a 
média é de 2 5, 7 ° C, a mais alta da Folha, e há regularidade durante 
o ano. 

A média das máximas é de 32,8°C e a média das mínimas é de 
20,6°C, de maio a setembro está abaixo de 20°C. 

As máximas absolutas estão próximas às registradas no panta
nal, de 40° C, vez que a maior máxima registrada foi 39,4 °C em se
tembro de 1966 Em contraposição a menor mínima foi de 3,3 o c 
em julho de 1975, por ocasião de forte invasão da massa polar. 

As precipitações em relação ao norte são diminuídas para 
1.236 mm e reduzem-se de maio a setembro 

Diamantino é um núcleo urbano situado na borda sul do Planalto 
de Tapirapuã com a Depressão Cuiabana. Apesar de sua localiza
ção, as precipitações não são elevadas, 1 695 mm, com um perío
do de estiagem de maio a setembro e chuvas concentradas de no-
vembro a março , 

As temperaturas médias anuais são altas, em torno de 2 5o C, 
não obstante caiam em junho e julho. As médias das máximas são 
altas, porém menores que as de Cuiabá, e não descem aquém de 
31 o c durante o ano A média das minimas é de 20°C. 

A umidade relativa é marcadamente baixa de julho a setembro; 
fica entre 50 e 60%. 

Utiariti é uma estacão cujos dados são semelhantes a Dia
mantino Está situada no Planalto dos Parecis, na borda voltada pa
ra a Amazônia; contudo, esta posição não lhe confere maior umida
de. As precipitações totalizam 1 640 mm anuais. Por sua posição 
ao norte da chapada, as chuvas de sul raramente a atingem, fazen
do com que a estiagem seja marcada de maio a setembro. 

É também o local onde a umidade relativa tem percentuais mais 
baixos, 76% anuais 

4.1.5.3 - Integração ecológica clima-vegetação 

A Folha SD.21 Cuiabá, correspondendo a uma fração de transição 
entre a Floresta Amazônica e a Savana do Centro-Oeste, mostra 
duas tendências: o norte, relacionado com área equatorial úmida 
florestada, com chuvas abundantes e bem distribuídas durante o 
ano, temperaturas altas, porém mais regulares; o sul, predominan
do a Savana, onde as temperaturas são mais altas e as chuvas dimi
nuem; ambas apresentam períodos bem definidos 

O limite entre a Floresta Amazônica e a Savana do Centro-Oeste 
tem a influência do relevo e do tipo litológico. Este é o responsável 
pela presença de formações florestais mais ao sul, principalmente 
aliadas ao substrato geológico do Pré-Cambriano 

As Depressões dos Rios Paraguai e Guaporé possuem as mes
mas características do pantanal, observadas na Folha mais ao sul; 
altas temperaturas e precipitações reduzidas, aliadas ao proble
ma de hidromorfismo, produziram solos com alto teor de salinização 
onde se instalou a Savana Estépica. 

Nestil\Folha, a correlação entre Savana-relevo é muito acentua
da no Planalto dos Parecis, nos seus diferentes níveis que domina 
quase toda a área. 

Usaram-se apenas os dados climáticos dos últimos 1 O anos, os 
quais revelaram um período de estiagem mais nítido para 5 meses 
secos e um aumento de temperaturas, sobretudo as médias e máxi
mas. Elas refletem modificações na dinâmica do balanço de energia 
pela mudança da superfície, antes com vegetação natural de flores
ta e Savana, hoje dominada por pastagens e culturas. 

A área encontra-se em processo de ocupação agrícola e demo
gráfica. Grandes áreas têm sido desflorestadas, bem como áreas de 
Savana transformaram-se em glebas de pastoreio. É do conheci
mento que a substituição da vegetação natural por culturas, feita 
quase sempre de maneira desordenada, provoca grandes alterações 
nos ecossistemas com repercussão na dinâmica ecológica, princi
palmente no que se refere às temperaturas. 

4.1.6 - ÁREAS ANTRÚPICA5 

Uma área é classificada como antrópica quando nela tenha havido 
qualquer tipo de intervenção humana Em geral o antropismo é 
maior nas áreas que apresentam solos férteis e melhores condições 
para o desenvolvimento da agropecuária. As áreas florestais e de 
fácil acesso são as mais cobiçadas para a colonização. Na Folha em 
estudo, foi observado que a ocupação humana sobre as terras vir
gens, nos últimos anos, tem acontecido de maneira muito rápida e 
descontrolada. De ano para ano nota-se o aumento das áreas antró
picas e o avanço das fronteiras agrícolas em todas as direções 

A colonizacão da Amazônia, como está se precessando, tende a 
agravar o problema agrário do País. Os desmatamentos indiscrimi
nados destroem os ecossistemas e causam erosão dos solos. Para 
resolver parte deste problema, os programas de colonização.deve
riam visar primeiramente às áreas antrópicas que estão sendo utili
zadas, isto é, áreas que já foram desmatadas e hoje estão abando
nadas As áreas virgens ficariam, então, para uma colonização futu
ra, quando, provavelmente, a tecnologia dos programas de coloni
zação agrária estará mais evoluída para a ocupação de maneira ra
cional 

4 1 6.1 - Atividades agrícolas 

No presente trabalho foram mapeados dois tipos de áreas antrópi
cas: agricultura, com culturas ctclicas, e agropecuária, com pasta
gens. As maiores áreas com culturas cíclicas foram observadas na 
Região da Savana e as pastagens na Região da Floresta Estacionai 
O total de áreas antrópicas mapeadas foi de 11.722 km2 . Deste, 
aproximadamente 70% são de atividade pecuária e 30%, de cultu
ras cíclicas como arroz. Outras atividades agrícolas foram observa
das, tais como: reflorestamento com seringueiras, pinhos e eucalip
tos; culturas de café, pimenta-do-reino, soja, feijão, cana-de-açúcar 
e milho Todas estas em pequenas áreas, que não aparecem no ma
pa devido à escala empregada 

Tanto as áreas de pastagens como as de culturas cíclicas têm 
sofrido um aumento substancial de ano para ano Quando o desma
tamento é feito na floresta há um grande desperdício de madeiras 
industrializáveis É feita a derrubada das árvores e depois a queima
da, geralmente sem aproveitá-las, nem mesmo para carvão No Cer
rado, o desperdício causado por este sistema empírico é menor, vis
to que lá não existem madeiras comercializáveis como na floresta e 
o volume de madeira queimada por hectare é, também, inferior. 
Observa-se que o desmatamento indiscriminado, sem aproveita
mento de matéria-prima, é feito por dois motivos principais: em pri
meiro lugar, para atender aos projetos agropecuários incentivados, 
os quais têm prazo para a aplicação dos recursos financeiros e com 
isso não sobra tempo para a retirada da madeira; em segundo lugar, 
por falta de acesso para transportar a madeira até os centros indus
triais. Há casos, ainda, em que o desmatamento indiscriminado é fei
to apenas para garantir a posse da terra perante o INCRA. 

O aproveitamento das madeiras, nas áreas desmatadas, aínda é 
mínimo em relação ao que é desperdiçado. Na Folha 5D 21-X-8 
observam-se serrarias que cortam e aproveitam as seguintes espé
cies: breu-branco (Protium palidum), breu-manga ( Tetragastris altis
sima) breu-mescla (Protium paraense) e breu-sucuuba (Trattinnic
kia rh,oifolia) Estas espécies são levadas até Cuiabá, para a fabrica
ção de laminados Na Folha 5D.21-Y-C, nas proximidades da cidade 
de Pontes e Lacerda, as serrarias aproveitam as madeiras de mogno 
(Swietenia macrophy!la) e amburana (Torresia acreana), considera
das as duas espécies mais valiosas da Região da Floresta Estacionai 
daquela área. 

4.1.6.1. 1 - Agricultura 

Na metade meridional da Folha 5D.21 verifica-se o maior núcleo de 
colonização. São áreas situadas mais próximas à capital do estado, 
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Cuiabá, e que dispõem de mais e melhores vias de acesso para o es
coamento da produção agrícola. Outro fator de grande importancia 
para o desenvolvimento da agricultura, nesta área, é a existência de 
solos férteis. em relevo próprio para a prática de culturas cíclicas. 
com grande viabilidade econOmica. 

Dessas. o arroz está em primeiro lugar, com maior área cultiva· 
da. Depois vem o feijão. com as maiores áreas plantadas na Depres
sl!o Cuiabana. nos arredores de Brasilêndia. A cultura da soja. uhi· 
mamente, está se ampliando. principalmente nos latossolos da 
Chapada dos Guimarães. em áreas onde era plantado o arroz (Est. 
4 .1VAI. 

A cana-de-açúcar é uma cultura semipermanente que está larga
mente difundida nos Podzólicos do Planalto dos A lcantilados. princi
palmente nos arredores de Jaciara. Nesta cidade já existem usinas 
para a destilação do álcool. 

Outras culturas cíclicas como o milho. batata. sorgo, amendoim, 
mandioca etc, são também encorwadas em áreas relativamente 
menores. 

4.1 .6 . 1.2 - Pecuária 

As áreas de desmatamento para a pecuária ocorrem com maior in· 
tensidade nas terras flores ta iS (Fig. 4 .161. Esta preferência tem al
gumas razões. conforme se observa na prática. A pnncipal delas 
liga-se à crença de que onde há floresta os solos são férteis . A se· 
gunda razão é pelo fato de que o desmatamento garante a posse da 
terra e o uso de incentivos lisca1s; desse modo a pecutlria passa a 

F10 .a t 6 PbcHOUs de •magens <Se f•dar FlOI ~~tS.._ Eatoc•onel SomJOecfOual. Aluv1-111 

lfaol o Submontano tfsel: Contato Floreota Omt><Ofrll/fk>lull Eo<acronaiiONcl com pro· 
dotnlnoo do FIOtesto Estacionai IFsel; Con..,to Savan~IFioreste Es..,coonal ISNcl com 
pradomlnoo do Savana ArbOrea Aborta com IIO<oata·dO·Qalerla ISaH; Agropecuária em 
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ser. nestas áreas. uma conseqüência e nilo um objetivo de projetos 
pecuários como seria de esperar. Como a pecuária é uma atividade 
de caráter extensivo, geralmente são desmatadas grandes áreas. 
Outro fato importante a ser mencionado é o que se refere à criação 
de gado no Cerrado. É bastante comum o uso do pasto nativo para 
alimentar o rebanho bovino e para isto o cliador não necessita das
matar. lato este que seria impossfvel nas areas de florestas. 

No presente trabalho, somente foram consideradas áreas antrO
picas aquelas em que houve derrubada da vegetação natural, com 
ou sem o estabelecimento de culturas anuais ou perenes. As espé· 
cies de gramrneas mais usadas para o estabelecimento de pasta· 
gens cultivadas. nas áreas estudadas. são: cap4m.colonião IPamcum 
moximuml. braquiária (8rachyaria sp. ), capim-jaraguá (Hyparrhenia 
rvfol. capim-elefante (Pennisecum pvrpurevm) e capim.gordura 
(Melinis minutiflora) (Est. 4 .1V Bl. 

Quando as áreas de pastagem não são bem manejadas é co· 
mum verificar-se a invasão por ervas daninhas. comumente chama
das de "1uquira", que vão pouco a pouco dominando o pasto até sua 
completa inutllização. Estas ervas são conhecidas vulgarmente co
mo: assa-peixe, melosa, malva-preta, carrapicho-de-ovelha, malva
de-porco e lobeira. 

De acordo com dados obtidos por Kusnezov (19541, em seu tra
balho sobre desmatamento, numa superflcie de 1 .000 km2 de uma 
capoeira (terra usada para cultivo e depois abandonada) 
encontravam-se 4.000 plantas de fumo-bravo ISolanum sp.) e 494 
de outras 40 espécies. 

Outro fato importante de mencionar. no que se refere à pecuá
ria. é que os campos naturais da Chapada dos Parecis e da Chapada 
dos Guimarães, no caso, Savana Parque e Savana Gramlneo
lenhosa. são péssimos para a criação de gado. As gramlneas são. 
em geral, duras e têm as folhas Incrustadas de sílica e o caule lenho. 
soe rlgfdo, o que faz com que o animal, ao comê-las. lira a boca e f i
que impossibi litado de se nutrir. A sllica incrusta os tecidos foliares 
das plantas dos campos. Esta é uma das razões por que a cnação de 
gado sobre pasto nativo em áreas do Centro-Oeste brasileiro é de 
baixa economicidade. 

4.1 . 7 - CONCLUSCES 

Este trabalho teve início em 1978. sendo conclufdo em agosto de 
198 1. Ficou comprovada a eficiência do emprego das imagens de 
radar para a interpretação e o estudo das reg1ões litoecológicas. de 
uma área com cerca de 286.770 km2, em levantamento de nlvel 
regional . 

Dentro das lim1tações impostas pelas características que envol
vem um trabalho dessa natureza e envergadura. a metodologia em· 
pregada nas diversas fases do estudo mostrou-se adequada e den· 
tro dos requisitos necessários para a consecução dos objetivos pre· 
tendidos. É bem verdade que alguns tópicos. que vinham sendo em
pregados na metodologia anterior para a área da AmazOnia, tiveram 
que sofrer pequenas modificações para adequar -se ao estudo das 
áreas do Centro-Oeste. 

As duas fases de maior importancia para o desenvolvimento 
deste trabalho foram: a interpretaçl!o dos padrões de imagem dera
dar diretamente sobre os mosaicos semicontrolados na escala 
1:250.000 e as amostragens realizadas nos diferentes ambientes 
fitoecológicos, em campo. com a correlação dos referidos padrões. 

Após concluldos todos os trabalhos foi elaborado o Mapa R toe· 
cológico, representado em cores para as diferentes regiões fitoeco-
16gícas e formações e com ornamentos para as subformações. 

Dentre as regiões fitoecologicas. a Savana é a que melhor carac
teriza a cobertura vegetal da Folha SO. 2 1. Est1ma-se em 163.6 2 2 
km2 a área de domínio dessa região. portanto. mais de 57%. Pouco 
mais de 30% fica para o domínio da Floresta Estacionai e o restante 
para as der;nais formações. 

A Savana surge com relativa indiferença em vérios tipos de solos 
desenvolvidOs sobre estruturas geologicas diversas, dentro de um 
clima tropical com acentuado perlodo seco. Este fato induz à consi· 
deracão de que a Savana. na área em estudo, aparece estreitamen
te relacionada com as condições climáticas reinantes, regidas prin· 
cipalmente pelo período de seca prolongada. 

As Regiões Fitoecológicas das Florestas Estacionais também 
têm seus domlnios em diferentes tipos de solos. desenvolvidos so
bre estruturas geológicas diversas. Aqui surge. então. a pergunta: 



quais os fatores mesológicos que influem mais diretamente na dis
tribuicão e localizacão das diferentes formacões floristicas7 

Tr~tando-se da 'vegetação savanfcola e da vegetação t'lorestal 
ora estudada, parece ficar bem evidente que a distribuicão e o esta
belecimento das mesmas estão controlados em primei~o lugar pela 
disponibilidade de água no solo A seguir, os demais fatores mesoló
gicos contribuem para a pujança ou o raquitismo das comunidades 
vegetais. 

Para evidenciar esta conclusão recapitulam-se algumas particu
laridades da área em estudo: 

No Planalto dos Parecis está bem caracterizada uma paisagem 
de extensas áreas de Savana entrecortadas por longas florestas-de
galeria, estas às vezes com mais de 50 km de comprimento, sobre o 
mesmo tipo de solo Além disso, pela estrutura e composição florís
tica que apresentam, elas se comparam com as florestas ombrófilas 
da Amazônia 

Na área do pantanal, no extremo sudoeste da Folha, a vegetação 
apresenta característica bastante peculiar. A fisionomia de Savana 
Parque apresenta-se com árvores que se desenvolvem sobre os cu
pinzeiros Estes cupinzeiros permitem que as árvores se desenvol
vam num relevo mais elevado, pois nas planícies periodicamente 
inundáveis, pelo nível de água que cobre o solo durante as chuvas, 
as árvores ficam impossibilitadas de crescer 

Finalmente, as áreas situadas ao norte da Folha, de topografia 
uniforme, com solos pobres, porém abundantemente irrigados pela 
densa rede de drenagem, apresentam-se cobertas por grupamentos 
contínuos de floresta. Ainda sobre estas áreas vigora um clima de 
período seco mais atenuado, o que permite às plantas maior dispo
nibilidade de água do solo, em comparação com o resto do planalto 
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4 1 9 - FLORÍSTICA (Apêndice) 1 

O material botânico coletado durante os trabalhos de campo está 
relacionado pelo número de ponto de coleta, seja de florística (F) ou 
de inventário (A), seguido do nome científico com a respectiva famí
lia 

Parte do material foi identificada por técnicos deste Projeto, sob 
orientação da Dra Graziela Maciel Barroso, no Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, e parte no Departamento de Botânica do Museu Pa
raense Emílio Goeldi, sob coordenação do Dr João Murça Pires 

( 1) Alguns pontos de coleta não se encontram relacionados, visto que a identificação do 
material botânico está sendo efetuada 
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PONTO DE COLETA 

A 001 

A.002 

A 003 
A 004 
A.005 

A 006 

A.007 

A 008 
A 009 
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NOME CIENTÍFICO 

Bulbosty/is sp 
Cassia palita lrwin & Barnaby 
Coccoloba nítida H.B.K. 
Davi/la nítida (Vahl) Kubitzki 
Decfieuxia chiococcoides H B K 
Dimorphandra mollis Benth 
Erythroxylum campestre St. Hil. 
Esterharzya splendida Mikan 
Hyptis saxatilis Benth 
Hyptis sp 
Mandevilla cr~sifolia (Sor.) Sch 
Miconia puberula Cogn. 
Mimosa densa Benth 
Paspalum stellatum Humb & Bonpl 
Polygala bracteata Bennett 
Qualea sp 
Rourea induta Planch 
R induta Planch var reticu/ata (Pianch.) Backes 
Trigonia sp 
Vanillosmopsis brasiliensis Schz Bip 
Abuta grandifo/ia (Mart ) Sandw 
Casearia sp. 
Faramea sp. 
Maytenus sp 
Miconia sp. 
Salacia elliptica (Mart ) G Don 
Termina/ia fagifolia Mart & Zucc 
Cienfuegosia affinis Hochr 
Bombax g/obosum Aubl 
Cordia insignis Cham. 
Distictella mansoana (Bur ) Urban 
Eupatorium amygdalinum Lam. 
Roupa/a montana Aubl 
Bauhinia glabra Jaçq, 
Galactia aff glaucescens Kunth 
Guettarda viburnoides Cham & Schlecht 
Ouratea sp 
Curatel/a americana L 
Qua/ea multiflora Mart ssp pubescens (Mart ) Stafl 
Aneamopaegma glaucum Mart ex DC. 
Cassia tecta Vogel 
Cenostigma macrophyllum Tul. 
Diplusodon villosus Pohl 
Emmotum nitens (Benth.) Miers. 
Eschweilera aff. subglandulosa (Stard) Miers. 
Kielmeyera coriacea (Spr ) Mart 
Lagenocarpus triquetus (Boeck) O. Kuntze 
Lycopodium cernuum L. 
L. linifolium L. 
Macairea aff. adenostemon DC. 
Miconia burchellii Triana 
Microlicia pai/ida Cogn 
Mouriri puca Gardner 
Mouriri sp 
Ouratea acuminata (DC ) Engler 
Pagamea coriacea Spruce 
Perama hirsuta Aubl. 
Persea aurata Miq. 
Psittacanthus c/usiaefolius (Willd.) Eichl 
P. aff. plagiophyllus Eichl. 
Psittacanthus sp. 
Pterodon pubescens Benth 
Qualea parviflora Mart 
Retiniphyllum truncatum Muell Arg. 
Salvertia conval/ariodora St. Hill. 
Schizeae pennula Sw. 
Utricularia longiciliata DC 
Utricularia sp 
Vernonia mansoana Baker 
Vochysia cinamomea Pohl 

FAMÍLIA 

Cyperaceae 
Leguminosa e 
Polygonaceae 
Dilleniaceae 
Rubiaceae 
Leguminosas 
Erythroxylaceae 
Scrophulariaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Apocynaceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Polygalaceae 
Vochysiaceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Trigoniaceae 
Compositae 
Menispermaceae 
Flacourtiaceae 
Rubiaceae 
Celastraceae 
Melastomataceae 
Hippocrateaceae 
Combretaceae 
Malvaceae 
Bombacaceae 
Boraginaceae 
Bignoniaceae 
Compositae 
Proteaceae 
Leguminosas 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Ochnaceae 
Dilleniaceae 
Vochysiaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosas 
Lythraceae 
lcacinaceae 
Lecythidaceae 
Guttiferae 
Cyperaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Lauraceae 
Loranthaceae 
Loranthaceae 
Loranthaceae 
Leguminosa e 
Vochysiaceae 
Rubiaceae 
Vochysiaceae 
Schizaeaceae 
Utriculariaceae 
Utriculariaceae 
Compositae 
Vochysiaceae 



PONTO DE COLETA 

A.010 

A.011 

A.012 
A 013 

A 014 

A.015 

A.016 

A.017 
A.018 

A.019 
A 020 

A.021 
A 022 
A 023 
A 024 
A.025 
A 026 

A.027 

A.028 
A 030 

A.031 

NOME CIENTÍFICO 

Xyris sp 
Blechnum asplenioides Sw 
Eryngium pristis Cham & Schlecht 
Rapanea oblonga Pohl 
Amasonia hirta Benth 
Arrabidea brachipoda (DC l Bur 
Crotalaria brachystachya Benth 
Adiantum terminatus Ktze 
Cenostigma gardnerianum Tul 
C macrophyllum Tul 
Coussarea platyphy!la Muell Arg 
Cyrtopodium sp 
Jacaranda sp 
Phoradendron martianum Trel. 
Kielmeyera neriifolia Camb. 
K rubrif!ora Camb 
Rhynchanthera aff. gardnerii Naud 
Rue/lia graecizans Backer 
Styrax pallidus A. DC 
Cassia ve!utina Vog. 
Cissus sp 
Kie!meyera coriacea (Spr.) Mart. 
Myrcia sp. 
Ouratea sp. 
Aristida implexa Trin 
Axonopus sp. 
Jacaranda sp 
Panicum sp. 
Cenostigma angustifolium Tul 
Dec!íeuxia fruticosa (Willd ex R & S ) O. Kuntze 
Deianira cordifo!ia (Lhotzky ex Progel) Malme 
Diptychandra epunctata Tu\ 
Eschwei!era nana (Berg ) Miers 
Sacog!ottis matogrossensis Malme 
Cephae!is sp 
Coussarea sp 
Marsypianthes sp. 
Míconia pseudonervosa Cogn 
Palicourea sp 
Psychotria sp. 
Rudgea sp. 
Cissus sessilífolia F. Dewit 
Manihot sp 
Oxalis aff barrelieri Linn 
Rhynchosia pyramida/is (Lam.) Urban 
Rapanea atf. umbellata (Mart.) Mez 
Allophylus aff. petio/atus Radlk 
Byrsonima crassa Nolz. 
Costus subsessilis (Nees & Mart.) Maas 
Dimerostemma brasi!ianum Cass. 
Diptychandra epunctata Tul 
Galactia atf. hoehnei Burk. 
Myrcia sp 
Neea spruceana Heimerl 
Diptychandra epunctata Tul 
Kielmevera aff coriacea (Spr.) Mart. 
Deíaníra cyathifolia Barb. Rodrig. 
Andira cuiabensis Benth 
Cassia viscosa H.B.K. var paraguayensis (Chodat & Aub\et) 
lrwin & Bacusby 
Desmosce!is vil/asa (Aublet) Naud 
Mimosa sp. 
Ouratea sp. 
Palicourea sp 
Rhynchanthera sp 
Styrax camporum Pohl 
Andropogon sp. 
Bulbostylis juncoides Kukenthal 
Kielmeyera aff. coriacea (Spr.) Mart. 
Panicum sp. 

FAMÍLIA 

Xyridaceae 
Blechnaceae 
Umbelliferae 
Myrsinaceae 
Verbenaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Pteridaceae 
Leguminosae 
Leguminosa e 
Rubiaceae 
Orchidaceae 
Bignoniaceae 
Loranthaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Melastomataceae 
Acanthaceae 
Styracaceae 
Leguminosae 
Vitaceae 
Guttiferae 
Myrtaceae 
Ochnaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Bignoniaceae 
Gramineae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Gentianaceae 
Leguminosae 
Lecythidaceae 
Houmiriaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Labiatae 
Melastomataceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Vitaceae 
Euphorbiaceae 
Oxalidaceae 
Leguminosae 
Myrsinaceae 
Sapindaceae 
Malpighiaceae 
Zingiberaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Nyctaginaceae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Gentianaceae 
Leguminosae 

Leguminosae 
Melastomataceae 
Leguminosa e 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Melastomataceae 
Styracaceae 
Gramineae 
Cyperaceae 
Guttiferae 
Gramineae 

VEGETAÇÃ0/431 



PONTO DE COLETA 

A 032 

A.033 

A 034 

A.035 

A 036 

A 037 

A.038 

A 039 

A 040 

A.042 

A.043 

432/VEGETACÃO 

NOME CIENTÍFICO 

Rauwolfia sp. 
Rhynchanthera aff. limosa DC 
Anemopaegma arvensis (Vell ) Stelff. 
Byrsonima verbascifo/ia (L.) Rich 
Byrsonima sp. 
Desmodium platycarpum Benth 
Myrcia sp 
Vernonia herbacea (Vell.) Rusby 
Amasonia angustifolia Mart. & Sch. 
Sclerolobium paniculatum Vog 
Andira cuiabensis Benth. 
Borreria sp 
Cassia setosa Vog. 
Cyperus incontus Kunth 
Dipterix a/ata Vog 
Eugenia sp. 
Hymenaea pubescens Benth. 
H stigonocarpa Mart. ex Hayne 
Justicia laevitingus (Nees) Lindau 
Memora sp. 
Amasonia hirta Benth 
Bauhinia sp. 
Cassia rugosa G. Don 
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 
Mabea angustifolia Benth. 
Miconia sp. 
Ouratea sp. 
Pyrostegia venusta (Ker ) Miers 
Sclerolobium aureum Benth 
Spiranthera odoratissima St. Hil. 
Stryphnodendron obovatum Benth. 
Styrax ferrugineus Nees & Mart. 
Vernonia onopordiodes Baker 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart 
Buchenavia tomentosa Eichl 
Cassia coiuteoides Collad 
/pomoea cuneifolia Meissn 
Strychnos pseudoguina St. Hil. 
Cassia a/ata Vog. 
Myrcia sp 
Spiranthera odoratissima St Hil 
Vochysia aff. sessilif/ora Warm. 
Vochysia sp 
Zeyhera sp. 
Anemopaegma glaucum Mart ex DC 
Palicourea xantophylla Muell Arg 
Solanum gomphodes D. Lin. 
Phthirusa nitens (Mart ) Eichl. 
Piriqueta sp. 
Polygala angulata DC 
Sabicea amazonensis Werham. 
Salvia grewiaefolia S Moore 
Solanum crinatum Lam. 
Annona dioica St Hil 
Cissampe/os ovalifo/ia DC 
Diptychandra epunctata Tul. 
Eriosema stipulare Benth. 
Himatanthus obovata (Muell Arg.) Woods. 
Krameria spartioides Klotzsch 
Peltaea speciosa (H.B K.) Stand. 
Sclerolobium sp. 
Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke 
Byrsonima coccolobifolia Kunth 
Caryocar brasíliensís Camb. 
Guettarda viburnoides Cham. & Schlecht 
Byrsonima coccolobifolia Kunth 
8 verbascifo!ia (L.) Rich. 
Diodia sp. 
Eugenia sp. 
Kielmeyera neriifolia Camb. 

FAMÍLIA 

Apocynaceae 
Melastomataceae 
Bignoniaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosas 
Myrtaceae 
Compositae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Leguminosa e 
Rubiaceae 
Leguminosas 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Leguminosa e 
Leguminosas 
Acanthaceae 
Bignoniaceae 
Verbenaceae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Melastomataceae 
Ochnaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosas 
Rutaceae 
Leguminosa e 
Styracaceae 
Compositae 
Annonaceae 
Combretaceae 
Leguminosas 
Convolvulaceae 
Loganiaceae 
Leguminosas 
Myrtaceae 
Rutaceae 
Vochysiaceae 
Vochysiaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Rubiaceae 
Solanaceae 
Loranthaceae 
Turneraceae 
Polygalaceae 
Rubiaceae 
Labiatae 
Solanaceae 
Annonaceae 
Menispermaceae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Apocynaceae 
Krameriaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Caryocaraceae 
Rubiaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Rubiaceae 
Myrtaceae 
Guttiferàe 



PONTO DE COLETA 

A 044 

A 045 

A 046 

A 047 

A.048 

A.049 

A. 0 50 

A.051 
A. 0 52 
A. 0 53 

A. 0 55 
A. 0 56 
A.057 

A.05 

NOME CIENTÍFICO 

Mouriri e!liptica Mart. 
Qualea grandiflora Mart. 
Aristida implexa Trin. 
Duguetia furfuracea (St Hil l Benth & Hook 
Ouratea sp. 
Arrabidea brachipoda (DC l Bur 
Cassia velutina Vog 
Deianira chiquitana Herzog 
Erythroxylum sp. 
Kielmeyera rubriflora Camb 
Psychotria sp 
Salvertia conva!lariodora St. Hil. 
Bauhinia sp 
Borreria sp. 
Coussarea cornifolia (Benth ) Benth. & Hook. 
Macroptilium gracile (Benth.) Urban 
Byrsonima coccolobifolia Kunth 
Cassia bicapsularis L 
Cordia aff glabrata (Mart l DC. 
Eupatorium sp. 
Ouratea sp. 
Tibouchina pogonanthera (Naud.) Cogn 
Buchnera palustris (Aubl.) Spreng. 
Calliandra aff. microphylla Benth. 
Casearia sp. 
Dilodendron sp. 
Dioscorea sp. 
Diptychandra epunctata Tul. 
Erythroxylum sp 
Guettarda viburnoides t:ham. & Schlecht 
Rhynchanthera sp. 
Schultesia sp. 
Sebastiania sp. 
Alibertia verrucosa S. Moore 
Alibertia sp. 
Byrsonima coccolobifolia Kunth 
Cipura paludosa Aubl. 
Dickya sp. 
Helicteres sp. 
Myrcia rostrata DC. 
Tocoyena brasiliensis Mart. 
Axonopus sp. 
Byrsonima sp. 
Connarus suberosus Planch. var. fulvus (Pianch.) For 
Curatela americana L. 
Diospyros cocco/obifolia Mart. 
Gomphrena gramínea Moq. 
Macrosiphonia longiflora (Desf.) Muell. Arg. 
Me/ocactus sp. 
Mimosa sp. 
Myrcia sp. 
Palicourea rigida H B.K. 
Rue/lia tomentosa Nees 
Stachytarpheta gesnerioides Cham var. cuneata Scham. 
Eschweilera sp. 
Combretum /eprosum Mart. 
Antonia ovata Pohl 
Aspídosperma sp 
Cassía tetraphy!la Desv. var. aurivílla lrvin 
Copaífera langsdorffíi Desf. 
Emmotum nítens (Benth.) Miers. 
Eugenia sp. 
Cuphea crulsíana Koehne 
Díp/otropís sp. 
Erechtítes híeracífolía Raf. 
Eschweilera nana (Berg.) Miers. 
Polygala írwíníí Wurdack 
Anacardíum cf. pumílum St. Hil. 
Aspídosperma sp. 
Borreria latífolía (Aubl.) Schum 

FAMÍLIA 

Melastomataceae 
Vochysiaceae 
Gramineae 
Annonaceae 
Ochnaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Géntianaceae 
Erythroxylaceae 
Guttiferae 
Rubiaceae 
Vochysiaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Compositae 
Ochnaceae 
Melastomataceae 
Scrophulariaceae 
Leguminosae 
Flacourtiaceae 
Sapindaceae 
Dioscoreaceae 
Leguminosa e 
Erythroxylaceae 
Rubiaceae 
Melastomataceae 
Gentianaceae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Malpighiaceae 
lridaceae 
Bromeliaceae 
Sterculiaceae 
Myrtaceae 
Rubiaceae 
Gramineae 
Malpighiaceae 
Connaraceae 
Dilleniaceae 
Ebenaceae 
Amaranthaceae 
Apocynaceae 
Cactaceae 
Leguminosa e 
Myrtaceae 
Rubiaceae 
Acanthaceae 
Verbenaceae 
Lecythidaceae 
Combretaceae 
Loganiaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
lcacinaceae 
Myrtaceae 
Lythraceae 
Leguminosae 
Compositae 
Lecythidaceae 
Polygalaceae 
Anacardiaceae 
Apocynaceae 
Rubiaceae 

VEGETAÇÃ0/433 



PONTO DE COLETA 

A.059 

A.060 

A.061 

A.062 

A.063 

A.064 

434/VEGET AÇÃO 

NOME CIENTÍFICO 

Brickellia pinnifolia A. Gray 
Cassia diphylla L. 
C rugosa G. Don 
C/usia sp 
Deianira cordifo/ia (Lhotzky ex Progel) Malme 
Dimerostemma rotundifolium (Baker) Black. 
Diptychandra epunctata Tul. 
Eremanthus matogrossensis O. Kuntze 
Eugenia sp. 
Eupatorium amygdalinum Lam 
E. sganalidum DC 
Hyptis glutinosa Benth. 
Jacaranda caroba (Vell.) DC 
Myrcia variabilis DC. 
Piptocarpha rotundifolia Baker 
Pterodon pubescens Benth. 
Stílpnopappus speciosus Baker 
Styrax ferrugineus Nees & Mart. 
Turnera sp 
Vernonia mansoana Baker 
Calolisianthus aff. uliginosus Gilg. 
Trichilia macranthera Benth 
C/usia cruiva Camb 
Epídendrum vespa Vell. 
Lafoensia sp 
Ouratea sp 
Pagamea cf. guianensis Aubl. 
Roupa/a montana Aubl 
Styrax pallidus A DC. 
Vernonia mansona Baker 
Viro/a aff. sessilis (A. DC.) Warburg. 
Vochysia haenkeana Mart. 
Chamissoa macrocarpa H B K. 
Cordia insignis Cham. 
Eupatorium amygdalinum Lam. 
Lippia sp. 
Porophyllum obscurum (Sprenger) DC 
Spíranthera odoratissima St Hil 
Cassia orbículata Benth. 
Cassia rugosa G. Don 
Davi/la sp. 
Lippia sp. 
Mabea angustífo/ia Benth. 
Ouratea sp 
Perianthomega vellozií Bur. 
Piptocarpha sp. 
Roupa/a sp. 
Axonopus sp. 
lpomoea pínifolia Meissner 
/pomoea polymorpha Riedel 
Memora aff. flavída Bur & K. Schum. 
Mimosa mansií Mart. ex Benth. 
Como/ia hocneí Cogn. & Chas. 
Conomorpha mu/típunctata (A. DC.) Miq. 
Dacryodes paraensis Cuatr. 
Elaphog/ossum discolor (K. Hn.) C. Chr. 
Emmotum nítens (Benth.) Miers. 
l/ex cf. dívaricatum Mart. ex Reiss 
Lindsaea ta/cata Dry 
Macaírea viscosa Ducke 
Myrcia obtusa (Sch.) Berg. 
Paepalanthus víllipes Moldenke 
Pagamea coríaceae Spruce 
Pterídium aquilinum (Z.) Kuhn. var. cauoata (L.) Chorist 
Rechsteinera cf. tgnea (Mart.l Fritsch. var. vtllosa Fritsch 
Retíniphyllum truncatum Muell. Arg. 
Schízaea pennula Sw. 
Síparuma cf. camporum (Turb.) F. DC. 
Ste/is oenciflorum Lindl. 
Syngonanthus untauroides (Bogn.) Ruhl. 

FAMÍLIA 

Compositae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Guttiferae 
Gentianaceae 
Compositae 
Leguminosa e 
Compositae 
Myrtaceae 
Compositae 
Compositae 
Labiatae 
Bignoniaceae 
Myrtaceae 
Compositae 
Leguminosas 
Compositae 
Styracaceae 
Turneraceae 
Compositae 
Gentianaceae 
Meliaceae 
Guttiferae 
Orchidaceae 
Lythraceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Proteaceae 
Stryracaceae 
Compositae 
Myristicaceae 
Vochysiaceae 
Amaranthaceae 
Boraginaceae 
Compositae 
Verbenaceae 
Compositae 
Rutaceae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Dilleniaceae 
Verbenaceae 
Euphorbiaceae 
Ochnaceae 
Bignoniaceae 
Compositae 
Proteaceae 
Gramineae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceqe 
Bignoniaceae 
Leguminosas 
Melastomataceae 
Myrsinaceae 
Burseraceae 
Aspidiaceae 
lcacinaceae 
Aquifoliaceae 
Pteridaceae 
Melastomataceae 
Myrtaceae 
Eriocaulaceae 
Rubiaceae 
Pteridaceae 
Gesneriaceae 
Rubiaceae 
Schizacaceae 
Monnimiaceae 
Orchidaceae' 
Eriocaulaceae 



PONTO DE COLETA 

A.066 
A.067 

A.068 
A.069 

A.070 
A.071 

A.072 

A.073 

A.074 

A.075 

A.076 

NOME CIENTÍFICO 

Tríchomanes arbuscula Desv. 
Xerorchis amazonica Schlecht 
Xyrís malmeana L 8. Smith. 
Schweilera sp. 
Bombax latifolia (Aubl ) Schum. 
Bombax sp 
Callisthene microphyllum Warm. 
/chthyothere u/ei Taub. 
Acalyoha cqmmunis Muell. Arg. 
Adiantum tomentosum Kl. 
Aspidosperma cf. cylindrocarpon Muell Arg. 
Coussapoa sp 
Gilibertia cf. arborea March. 
G. cf. cuneata March. 
Gilibertia sp. 
Hasseltia floribunda H.B.K. 
Heliconia juruana Loes 
Sapium marmierí Hub. 
Xylobium cf. forcatum (Ldl) Nicholls. 
Microlicia sp. 
Colubrína acreana 
Miconia mathaei Naud. 
Pourouma digitata Tréc. 
Pouteria cf torta (Mart.) Radlk. 
Aechmea castelnavii Baker 
Cedrela macrocarpa Ducke 
Colubrína rufa (Mart.) Reiss 
lnga marginata Willd. 
Samanea saman (Jacq.) Merril 
Syngonium vel/ozianum Schott 
Aechmea tocantinia Baker 
Anthuríum sco/opendrínum Kunth 
Bowdichia nítida Spr. ex Benth. 
Chuquiraga cf. vagans (Gardn.) Baker 
Cocco/oloba pixuna Huber 
Cochlospermum regium (Mart. ex Sch.) St. Hil. 
Davi/la Kunthii St. Hil 
Desmoscelis vil/asa (Aubl ) Naud. 
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Sandl. 
Epidendrum imatophyllum Lindl. 
Eugenia egensis DC 
Heliconia cf. psittacorum L.F 
Luehea speciosa Willd. 
Magonia glabrata St. Hil. 
Miconia calcescon's DC. 
Myrocarpus frondosus Fr. Ali. 
Norantea guianensis Aubl. 
Oncidium cf sorucei Lindl 
Ouratea acuminata (DC.) Engl. 
Piper cachimbiensis Yuncker 
Richardella macrophy/la (Lam.) Aubl. 
Tillandsia paraensis Mez 
Tríchilia brachystachya Kl. 
Triplarís fulva Huber 
Aspidosperma macrocarpon Mart. 
Chaunochiton Kappleri (Sagot. ex Engl.) Ducke 
Eichhornia sp. 
Guapira sp. 
Vitex sp. 
Casearía decandra Jacq. 
Coccoloba paniculata Sussn. 
Mascagnia cordífolía (Juss.) Grissen. 
M. lasíandra (Adr. Juss.) Nied. 
Para/abatia scyto/ophora Eyma 
Passíf/ora araujoí Sacco 
Physocabymma scaberrimum Pohl 
Serjanía cf. caracasana (Jacq.) Willd. 
Tabebuía roseo alba (Ried.) Sandw. 
Díchorísandra sp. 
E/ythraría squamosa (Jacq.) Zindau 

FAMÍLIA 

Hymenophyllaceae 
Orchidaceae 
Xyridaceae 
Lecythidaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Vochysiaceae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Pteridaceae 
Apocynaceae 
Moraceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Tiliaceae 
Musaceae 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Melastomataceae 
Rhainnaceae 
Melastomataceae 
Moraceae 
Sapotaceae 
Bromeliaceae 
Meliaceae 
Rhamnaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Araceae 
Bromeliaceae 
Araceae 
Leguminosae 
Compositae 
Polygonaceae 
Cochlospermaceae 
Dilleniaceae 
Melastomataceae 
Dilleniaceae 
Orchidaceae 
Myrtaceae 
Musaceae 
Tiliaceae 
Sapindaceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Marcgraviaceae 
Orchidaceae 
Ochnaceae 
Piperaceae 
Sapotaceae 
Bromeliaceae 
Meliaceae 
Polygonaceae 
Apocynaceae 
Olacaceae 
Pontederiaceae 
Nyctaginaceae 
Verbenaceae 
Flacourtraceae 
Polygonaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Sapotaceae 
Passifloraceae 
Lythraceae 
Sapindaceae 
Bignoniaceae 
Commelinaceae 
Acanthaceae 

VEGETAÇÃ0/435 



PONTO DE COLETA 

A.077 

A.078 

A.079 
A.080 

A.081 

A.082 

A.083 

A.084 
A.085 

A.086 

A.087 

A.088 

A.089 

A.090 

436/VEGET AÇÃO 

NOME CIENTÍFICO 

Geíssomeria cíncinata Nees 
Mítreola paniculata Wallich 
Nymphaea ampla DC. 
So/anum sp. 
Triumpheta sp. 
Combretum aubletii DC. 
Passiflora coccinea Aubl. 
P. ceratocarpa F. Silveira 
Erisma unicinatum Warb. 
Miconia heliotropioides Triana 
Myrocarpus frondosus Fr. Ali. 
Myrocarpus frogiatus Fr. Ali. 
Myroxylum balsamum (L.) Harms 
Oxalis juruensis Diels 
Qualea paraensis Warb. 
Tapura guianensis Aubl. 
Tapura amazonica Poepp. & Endl. 
Eschweilera sp. 
Psychotria poeppigiana Muell. Arg. 
Bernadesia rosea Lind. 
Heliconia juruana Loes 
Picramnia aff. macrostachys Kl 
Eugenia flavescens DC 
Eugenia sp. 
Graffenrieda limbata Triana 
Lacmellea sp. 
Mo/lia burchellii Sprag. 
Para/abatia parviflora (Benth.) Aubr. 
Posoqueria latifolia (Rudge) R & S. 
Sapindus saponaria L. 
Crotalaria anagyroides H.B.K. 
Hasseltia floribunda H. B. K. 
Hirtella sp. 
Maytenus sp. 
Mimosa sp. 
Pausandra morisiana (Casar) Radlk 
/nga marginata Willd. 
Didymopanax macrocarpa (Cham. & Schl.) Seem. 
Geissomeria cincinata Nees 
Heliconia rostrata Ruiz & Pavon 
Líppia lasiocolyeina Cham. 
Mabea angustifolia Benth. 
Metrodorea sp. 
Palicourea sp. 
Pilocarpus sp. 
Psychotria poeppigiana Muell. Arg. 
Aspidosperma tomentosum Mart. 
Baccharis humilis Schz. Bip. 
Jacaranda decurrens Cham. 
Palicourea coriacea (Cham.) Schum. 
Peltodon pusillus Pohl 
Vernonia simplex Less. 
Acalypha communis 
Maytenus sp. 
Guatteriopsis blepharophylla (Mart.) R. E. Fries 
Protium sp. 
Roupa/a montana Aubl. 
Acosmuim dasycarpum (Vog.) Yakoul 
Banisteriopis sp. 
Ludwigía sp 
Manihot sp. 
Microlicia aff. selaginea Naud. ex Char. 
Microlicia sp. 
Panicum sp. 
Saccio/epis sp. 
Smílax hilariana 
Physocalymma scaberrimum Pohl 
Protium heptaphyllum (Aubl.) March. 
Rapanea guianensis Aubl. 
Zamia boliviana A. DC. 

FAMÍLIA 

Acanthaceae 
Loganiaceae 
Nymphaeaceae 
Solanaceae 
Tiliaceae 
Combretaceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Vochysiaceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Oxalidaceae 
Vochysiaceae 
Dichapetalaceae 
Dichapetalaceae 
Lecythidaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Musaceae 
Simaroubaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Melastomataceae 
Apocynaceae 
Tiliaceae 
Sapotaceae 
Rubiaceae 
Sapindaceae 
Leguminosa e 
Tiliaceae 
Chrysobalanaceae 
Celastraceae 
Leguminosa e 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Araliaceae 
Acanthaceae 
Musaceae 
Verbenaceae 
Euphorbiaceae 
Rutaceae 
Rubiaceae 
Rutaceae 
Rubiaceae 
Apocynaceae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Rubiaceae 
Labiatae 
Compositae 
.Euphorbiaceae 
Celastraceae 
Annonaceae 
Burseraceae 
Proteaceae 
Leguminosa e 
Malpighiaceae 
Onagraceae 
Euphorbiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Gramineae 
Gramineae 
Smilacaceae 
Lythraceae 
Burseraceae· 
Myrsinaceae 
Cycadaceae 



PONTO DE COLETA 

A.091 

A.092 

A.093 

A.094 

A.095 

A.096 
A.097 

A.098 

NOME CIENTIFICO 

Aeschynomene oroboides Benth. 
Byrsonima cocco/obifolia Kunth 
Astronium cf. fraxinifolium Schott 
Bauhinia conwaye Rusby 
8. glabra Jacq. 
Bowdichia virgilioides H.B.K. 
Bredemeyera lucida (Benth.) Hassk. 
Byrsonima umbe/lata Mart 
Cordia a/liadora (R. & P.) Cham. 
Diplotropis guianensis (Tul.) Ducke 
Eryngium bracteatum Lam. 
Guazuma ulmifo/ia Lam. 
Guettarda spruceana Muell. Arg. 
Jatropha cf. urens L. 
Lehea panicu/ata Mart. 
Machaerium acutifolium Vog. 
Phynchanthera dichotoma (Desv.) DC. 
Sebastiania corniculata Muell. Arg. 
S. serrulata (Mart.) Muell. Arg. 
Smilax salicifo/ia Griseb 
Tabebuia roseo alba (Ried.) Sandw. 
Adlantum serrato dentatum Willd. 
Aster camporum Gardn. 
Bauhinia glabra Jacq. 
Brosimum gaudichaudiik Trécul 
Bulbosty/is sphaerocephales (Back.) Clark 
Byrsonima glauceniana Juss. 
Caraipa cf. densif!ora Mart 
Casearia sylvestris Sw. 
Cestrum cf coriaceum Miers. 
Cyrtopodium andersonii R. Br 
Didymopanax distractiflorus Harms 
Duguetia furfuracea (St. Hil ) Benth. & Hook. 
Eríosema crinitum (H B.K) G Don 
Euphorbia caecorum Mart 
Hyptis carpinoflora Benth 
Kielmeyera nerviifolia Camb 
Lippia primulina S. Moore 
Ludwigia brachyphylla (Mich.) Hara 
L nervosa (Poer.) Hara 
Macairea viscosa Ducke 
Mandevi/la spigeliaeflora (Stdr.) Wood. 
Miconia ferruginata DC 
Microlicia helvola (Spreng ) Triana 
Micropholis grandiflora Pierre 
Myrcia cf. gardneriana Berg. 
Norantea guianensis Aubl. 
Odontadenia cf /utea (Vahl) Arg. 
Phoradendron martianum Trel. 
Polygala ustulata Chod. ex Glaziou 
Pseudoc/adia laterifolia (Benth.) Pierre 
Pterodon polygalaeflorus Benth 
Rhynchanthera dichotoma (Desv.) DC 
Sabicea cf vil/asa R. & S. 
Schefflera macrocarpa (Cham & Schl.) Frodin 
Sebastiania corniculata Muell Arg. 
Siparuna cf. camporum (Turb) F DC. 
Styrax ferrugineus Nees & Mart 
Syngonanthus tenuis (H.B.K.) Ruhl. 
S. xeranthemoides (Bong.) Ruhl 
Vernonia herbacea (Vell.) Rusby 
Vernonia macedoi G M. Barroso 
Combretum leprosum Mart. 
Secondatia densiflora A. DC. 
Oxalis physoca/yx Zucc. & Prog. 
Rhodocalyx rotundifolius Muell. Arg. 
Rhynchanthera aff. limosa DC 
Hirte/la glandulosa Spreng. 
Roupa/a montana Aubl. 
Eupatorium sp. 

FAMÍLIA 

Leguminosae 
Malpighiaceae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Polygalaceae 
Malpighiaceae 
Boragiflaceae 
Leguminosae 
Umbellifereae 
Sterculiaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Tiliaceae 
Leguminosae 
Melastomataceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Smilacaceae 
Bignoniaceae 
Pteridaceae 
Compositae 
L!lguminosae 
Moraceae 
Cyperaceae 
Malpighiaceae 
Guttiferae 
Flacourtiaceae 
Solanaceae 
Orchidaceae 
Araliaceae 
Annonaceae 
Leguminosa e 
Euphorbiaceae 
Labiatae 
Guttiferae 
Verbenaceae 
Onagraceae 
Onagraceae 
Melastomataceae 
Apocynaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Sapotaceae 
Myrtaceae 
Marcgraviaceae 
Apocynaceae 
Loranthaceae 
Polygalaceae 
Sapotaceae 
Leguminosae 
Melastomataceae 
Rubiaceae 
Araliaceae 
Euphorbiaceae 
Monnimiaceae 
Styracaceae 
Eriocaulaceae 
Eriocaulaceae 
Compositae 
Compositae 
Combretaceae 
Apocynaceae 
Oxalidaceae 
Apocynaceae 
Melastomataceae 
Chrysobalanaceae 
Proteaceae 
Compositae 
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PONTO DE COLETA 

A.099 

A.100 

A.101 

A.102 

A.103 

A.104 

A.105 
A.106 

A.107 
A.108 

A.109 
A.110 
A.111 
A.112 
A.113 
A.114 
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NOME CIENTÍFICO 

Psychotria sp. 
Velfozia caruncularis Mart. & Seubert 
Casearia grandíflora Camb. 
Erythoxylum campestre St Hil. 
Eupatoríum kleinioides H.B K. 
l/ex sp. 
Ocotea sp 
Roupa/a sp. 
Evovulus pterocaulon Moricand 
Evolvulus sp. 
Arístida implexa Trin. 
Cassia orbiculata Benth 
Cassía sp. 
Cassíta americana Nees 
Didymopanax morototoní (Aubl.) Dun. & Planch. 
Dítassa obcordata Mart 
Gymnopogon foliosus (Willd ) Nees 
Lagenocarpus tríquetrus (Boeck ) O. Ktze. 
Míconía puberula Cogn 
Ouratea acumínata (DC ) Engl. 
Palícourea guianensis Aubl. 
Protíum aracouchini (Aubl ) March 
Protium sp 
Psittacanthus aff. plagiophyllus Eichl. 
Viro/a surínamensis (Rol) Warle 
Viro/a sp. 
Arrabídea brachipoda (DC ) Bur. 
Cochlospermum codinae Eichl. 
Dioclea vírgata (Rich.) Amshoff 
Hibiscus henníngsianus Jurke 
Pachystachys cf. coccinea (Aubl ) Nees 
Physocalymma scaberrímum Pohl 
Protíum heptaphyllum (Aubl.) March. 
Pyrostegia dichotoma Murs & K. Schum. 
Rue//ía costatum Nees 
Serjanía sp 
Streptogyna americana C G Herb. 
Byrsoníma sp. 
Diospyros coccolobifolia Mart 
lchnanthus procurrens (Nees ex Min.) Swallen 
Pyrostegia venusta (ker.) Miers 
Stachytarpheta gesneríQides Cham. var. cuneata Scham 
Aspidosperma dagycarpon DC .. 
Ouratea sp. 
Roupa/a sp. 
Macroptílium /athyroides (L.) Urban 
Alibertia sp. 
Brame/ia aff. interior L.B. Smith 
Brosimum gaudichaudii Trécul 
Buchenavia tomentosa Eichl. 
Couepia sp. 
Eugenia sp. 
Hírtella gracílípes (Hook. f.) Prance 
Myrcia sp. 
Palicourea xantophylla Muell. Arg. 
Pavonia campestrís St. Hil. 
Pterodon pubescens Benth. 
Qualea parvíf!ora Mart. 
Salacía sp. 
Sebastianía sp. 
Aspidosperma dasvcarpon DC. 
Eschweilera sp. 
Sorocea Klotzschiana Baillon 
Annona tomentosa R.E. Fries 
Rhynchanthera grandíflora (Aubl.) DC. 
Coccoloba sp. 
Connarus aff. suberosus Planch. 
Diplotropis sp. 
Dec/íeuxia fruticosa (Willd. ex R. & S.) O. Ktze. 
Vismis sp. 

FAMÍLIA 

Rubiaceae 
Velloziaceae 
Flacourtiaceae 
Erythroxylaceae 
Compositae 
Aquifoliaceae 
Lauraceae 
Proteaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Gramineae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Aralíaceae 
Asclepiadaceae 
Gramineae 
Cyperaceae 
Melastomataceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Loranthaceae 
Myristicaceae 
Myristaceae 
Bignoniaceae 
Cochlospermaceae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Acanthaceae 
Lythraceae 
Burseraceae 
Bignoniaceae 
Acanthaceae 
Sapindaceae 
Gramineae 
Malpighiaceae 
lcacinaceae 
Gramineae 
Bignoniaceae 
Verbenaceae 
Apocynaceae 
Ochnaceae 
Proteaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Bromelíaceae 
Moraceae 
Combretaceae 
Chrysobalanaceae 
Myrtaceae 
Chrysobalanaceae 
Myrtaceae 
Rubiaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Vochysiaceae 
Hippocrateaceae 
Euphorbiaceae 
Apocynaceae 
Lecythidaceae 
Moraceae 
Annonaceae 
Melastomataceae 
Polygonaceae 
Connaraceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Guttiferae 



PONTO DE COLETA 

A.115 
A 116 

F.001 

F 002 
F.003 
F.004 

F.005 
F 006 

F.007 

F.008 

F.009 

F.010 
F.011 

F.012 

F.013 

NOME CIENTÍFICO 

Xylopia aromatica (Lam ) Mart 
Fimbristylis sp. 
Gilibertia cf arborea March. 
Lacistema agregatum (Berg ) Rusby 
Parthenium hipterophorus L. 
Vernonia desertorium Mart. 
Aspidosperma dasycarpon DC. 
Epistephium sp. 
Mouriri puca Gardner 
Coccoloba sp 
Hortia brasiliana Vand. 
Miconia ferruginata DC. 
Salacia e/liptica (Mart.) G. Don 
Dilodendron bipinatum Radlk 
Connarus fulvus Planch. 
Norantea goyazensis Camb. 
Spiranthera odoratissima St. Hil. 
Alibertia amplexicaulis S Moore 
A verrucosa S. Moore 
Anacardium pumilum St. Hil. 
Bredemeyera lucida (Benth ) Hassk 
Cenostigma gardnerianum Tul 
Cratylia floribunda Benth. 
Davi/la kunthii St Hil. 
Desmoscelis vil/asa (Aubl.) Naud. 
Emmotum nitens (Bentr .) Miers. 
Eugenia punicifolia (H B.K.) DC 
Hancornia speciosa Gom 
Maprounea guianensis Aubl 
Memora nodulosa (Manso) Miers. 
Myrcia cf obtusa (Schamer ) Berg 
Odontadenia cf. nítida (Vahl) Muell. Arg. 
Ouratea nítida (Sw.) Engl. 
Pavonia campestris St. Hil. 
P. rosa campestris St. Hil. 
Pouteria cf. torta (Mart) Radlk 
Protium cf dawsonii Cuatr. 
P. heptaphyllum (Aubl.) March. 
Pseudocladia laterifolia (Benth ) Pierre 
Qualea parviflora Mart. 
Rhynchospora exaltata Kunth 
Rourea induta Planch. 
Serjania caracasana (Jacq.) Wi11d. 
Smilax irrotata Mark. 
Styrax camporum Pohl 
S ferrugineus Nees & Mart. 
Tabebuia ochracea (Cham ) Standl. 
Banisteriopsis campestris (Juss.) Little 
Bauhinia holophylla Stend. 
lpomoea sp. 
Mimosa velloziana Mart. 
Palicourea coriacea (Cham.) Schum. 
Vernonia sp. 
Davi/la grandiflora St. Hil. & Tul. 
Manihot salicifolia Pohl 
Tibouchina sp. 
Eschweilera sp. 
Cassia tetraphylla Desv. var aurivilla lrwin 
Cenostigma gardnerianum Tul. 
Dioclea sp. 
Eupatoríum sp. 
Miconia sp. 
Vanillosmopsis sp. 
Viro/a aff. sessilis (A. DC.) Warburg. 
Anemopaegma mirandum A. DC. 
Curate/la americana L. 
Buchnera palustris (Aubl.) Spreng. 
Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. 
Cenostigma angustifolium Tul. 
Cereus sp. 

FAMÍLIA 

Annonaceae 
Cyperaceae 
Araliaceae 
Lacistemaceae 
Compositae 
Compositae 
Apocynaceae 
Orchidaceae 
Melastomataceae 
Polygonaceae 
Rutaceae 
Melastomataceae 
Hippocrateaceae 
Sapíndaceae 
Connaraceae 
Marcgravíaceae 
Rutaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Anacardíaceae 
Polygalaceae 
Leguminosae 
Legumínosae 
Dilleniaceae 
Melastomataceae 
lcacinaceae 
Myrtaceae 
Apocynaceae 
Euphorbiaceae 
Bignoniaceae 
Myrtaceae 
Apocynaceae 
Ochnaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Sapotaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Sapotaceae 
Vochysiaceae 
Cyperaceae 
Connaraceae 
Sapindaceae 
Smílacaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Bignoníaceae 
Malpíghiaceae 
Leguminosa e 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Compositae 
Dí11eniaceae 
Euphorbiaceae 
Melastomataceae 
Lecythidaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Melastomataceae 
Compositae 
Myristícaceae 
Bignoníaceae 
Dí11eníaceae 
Scrophulariaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Cactaceae 
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PONTO DE COLETA 

F.014 

F.015 
F 016 
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NOME CIENTÍFICO 

Connarus sp. 
Croton cf. sercpetaloides S. Moore 
Croton sp. 
Dalechampia occidentalis Muell. Arg. 
Dalechampia sp. 
Eriosema longifolium Benth. 
Eupatorium epaleaceum (Gardn ) Robinson 
Eupatorium sp 
Hancornia speciosa Gom. 
/chthyothere cordata Malme 
Ludwigia brachyphylla (Mich ) Hara 
Ludwigia sp 
Mimosa velloziana Mart. 
Mimosa sp. 
Ouratea spectabílis (Mart ) Engl 
Panicum sp 
Polygala aff. alopecurus Chodat 
Psidíum sp. 
Salvia grewiaefolia S. Moore 
Taccarum weddlianun Brong 
Turnera sp. 
Vernonia herbacea (Vell.) Rusby 
Xyris sp. 
Agonandra aff. brasiliensis Benth. & Hook. 
Cassia velutina Vog. 
Coumaruna a/ata Aubl 
Desmodium guaraníticum (Chod & Hassl ) Malme 
Eriosema rufum (H B K.) G Don 
Eugenia dysenterica DC 
Lophostachya sp 
Mimosa sp. 
Tibouchina pogonanthera (Naud.) Cogn 
Cienfuegosía affinis Hochr. 
Andira cuiabensis Benth. 
Aspídosperma nobíle Muell Arg 
Aspilia leucoglossa Malme 
Byrsonima coccolobifo/ia Kunth 
8. verbascifolía (L.) Rich 
Calea p/atylepis Schz Bip 
Calea pohliana Schz. Bip. 
Caryocar brasíliensis Camb 
Connarus suberosus Planch. var. fulvens (Pianch ) Four. 
Croton antisyphilíticus (Mart.) Muell Arg. 
Dalbergia sp. 
Davi/la sp 
Dipladenia ilustris (Sell.) Woods. 
Diplotropis sp. 
Hancornia speciosa Gom. 
.Himatanthus obovata (Marg.) Woods. 
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 
Kie/meyera éoriacea Camb. 
K. rubriflora Camb. 
Lafoensia pacari St Hil 
Manihot tripartita (Spreng.) Muell. Arg 
Mouriri elliptica Mart 
Myrcia sp 
Ouratea sp. 
Palicourea rígida H B K 
Piptocarpha rotundifolia Baker 
Pseudobombax longíflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyn 
Qualea grandíflora Mart. 
Qualea parviflora Mart. 
Rhynchospora praecincta 
Salvertia conval/ariodora St Hil 
Sapium longifolium (Muell. Arg.) Uber. 
Serjanía sp. 
Simarouba versicolor St. Hil. 
Strychnos pseudoquína St. Hil. 
Stryphnodendron sp. 
Tabebuia caraiba (Mart.) Bur 

FAMÍLIA 

Connaraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Apocynaceae 
Compositae 
Onagraceae 
Onagraceae 
Leguminosae 
Leguminosa e 
Ochnaceae 
Gramineae 
Polygalaceae 
Myrtaceae 
Labiatae 
Araceae 
Turneraceae 
Compositae 
Xyridaceae 
Opiliaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Melastomataceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Compositae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Compositae 
Compositae 
Caryocaraceae 
Connaraceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Dilleniaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Lythraceae 
Euphorbiaceae 
Melastomataceae 
Myrtaceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Compositae 
Bombacaceae 
Vochysiaceae 
Vochysiaceae 
Cyperaceae 
Vochysiaceae 
Euphorbiaceae 
Sapindaceae 
Simaroubaceae 
Loganiaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 



PONTO DE COLETA 

F.017 
F.018 

F 019 

F.020 

F 021 

F.022 

F.023 

NOME CIENTÍFICO 

Tocoyena formosa (Cham & Schletd ) K Chum 
Cienfuegosia affinis H.B.K. 
Axonopus sp. 
Casearia sylvestris Sw 
DavH/a sp. 
Diplusodon sp 
Dyckia horridula Mez 
Epistephium sp 
Eupatorium sp. 
Hyptis vil/asa Pohl ex Benth 
lchnanthus procurrens (Nees ex Min.) Swallen 
Lipocarpha sp. 
Peltaea speciosa (H.B.K.) Stand. 
Poiretia sp. 
Rhynchospora armerioides Presl. 
Rhynchospora sp 
Rudgea virbunoides (Cham ) Benth 
Salvertia convallariodora St Hil 
Stryphnodendron barbadetiman (Vell.) Mart 
Thrasya petrosa (Trin ) Chase 
Tibouchina sp 
Eremanthus exsucus Baker 
Eugenia sp. 
/pomoea echioides Choisy 
Kanimia sp. 
Ouratea sp. 
Panicum sp 
Siphanthera cordata Pohl 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart 
Arrabidaea cinnamomea (DC.) Sandw. 
Cybianthus sp 
Eupatorium kleinioides H.B K. 
Stachytarpheta palyure Sch 
Jacaranda brasiliana Pers 
Lindsaea falcata Dry 
Axonopus sp. 
Banisteriopsis sp. 
Byrsonima crassa Nolz. 
Byrsonima sp. 
Cassia langsdorffii Kunth 
Che/onanthus sp 
Copaifera sp 
Diospyros hispida A. DC 
Esenbeckia pumila Pohl 
lchthyothere hirsuta Gardner 
Lafoensia rep/icata Pohl ssp adenophylla K. 
Panicum olyroides H.B.K 
Rauwolfia sp. 
Sorghastrum minarum (Nees) Hitchcock 
Thrasya petrosa (Trin.) Chase 
Tristachya /eiostachya Nees 
Vigna peduncularis (H.B.K.) Fawcett & Ran 
Arrabidaea cf. ina.equalis (DC.) K. Schum. 
Ascolepis brasiliensis (Kunth) Benth 
Bredemeyera lucida(Benth ) Hassk 
Didymopanax distractiflorus Harms 
Eleocharis mínima (Kunth.) Benth 
Eupatorium amygdalinum Lam 
Hyptis goyazensis Benth 
Hyptis imbricata Pohl ex Benth. 
Kielmeyera rubriflora Camb. 
Odontadenia cf nítida (Vahl) Muell. Arg. 
Paepalanthus fistilis (Korn) Ruhl 
Paepalanthus speciosus (Bong ) Korn 
Polygala timoutou Aubl 
Remigia ferruginea DC 
Rhynchospora globosa Roem & Schults 
Syngonanthus gracilis Ruhl. var. aureus Ruhl. 
Viro/a sebifera Aubl. 
Xylobium cf. forcatum (Ldl.) Nichols. 

FAMÍLIA 

Rubiaceae 
Malvaceae 
Gramineae 
Flacourtiaceae 
Dilleniaceae 
Lythraceae 
Bromeliaceae 
Orchidaceae 
Compositae 
Labiatae 
Gramineae 
Cyperaceae 
Malvaceae 
Leguminosas 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Rubiaceae 
Vochysiaceae 
Leguminosa e 
Gramineae 
Melastomataceae 
Compositae 
Myrtaceae 
Convolvulaceae 
Compositae 
Ochnaceae 
Gramineae 
Melastomataceae 
Annonaceae 
Bignoniaceae 
Myrsinaceae 
Compositae 
Verbenaceae 
Bignoniaceae 
Pteridaceae 
Gramineae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosas 
Gentianaceae 
Leguminosas 
Ebenaceae 
Rutaceae 
Compositae 
Lythraceae 
Gramineae 
Apocynaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosas 
Bignoniaceae 
Cyperaceae 
Polygalaceae 
Araliaceae 
Cyperaceae 
Compositae 
Labiatae 
Labiatae 
Guttiferae 
Apocynaceae 
Eriocaulaceae 
Eriocaulaceae 
Polygalaceae 
Rubiaceae 
Cyperaceae 
Eriocaulaceae 
Myristicaceae 
Orchidaceae 
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F 024 

F 025 

F.026 

F.027 

F 028 

F 029 

F.030 
F.031 

F.032 
F.033 

F.034 

F.035 

F.036 

F 037 

F.038 
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NOME CIENTiFICO 

X. forcatum (ldl.) Nichols. 
Xyris anceps Lam. 
X. /ongiceps malme var. polystachya Smith & Doron. 
Aescolepsis brasiliensis (Kunth) Benth 
Bredemeyera lucida (Benth.) Hassk 
Hyptis crenata Pohl ex Benth. 
Salacia aff fluminensis Peyr. 
Salacia cineria Rizz 
Davi/la sp. 
Microlicia sp. 
Mikania pohliana Schz. Bip ex Baker 
Pyrostegia venusta (Ker.) Miers 
Tibouchina sp. 
Vochysia divergens Pohl 
Bombax sp 
Brickelia pinifolia A. Gray 
Cariniana estrellensis (Radkl) Kunth 
Cassia cana Nees & Mart. 
Combretum fruticosum (loeff.) Stuntz 
Combretum leptostachyum Mart. 
Cordia alliadora (R. & P ) Cham. 
Bombax sp. 
Bredemeyera lucida (Benth.) Hassk 
Byrsonima coriaceae (Sw.) Kunth 
Casearia javitensis H B K 
Eschweilera cf. miersi (R. Kunth) Ac. Smith 
Ouratea castaneifo/ia (DC.) Engl. 
O. cf. spectabillis (Mart ) Engl. 
Sclerolobium gQe/dianum Huber 
Esterhazya splendida Mikan 
Heteropteryx confertiflora Adr. Juss. sensu Nied. 
lpomoea echioides Choisy 
lpomoea sp. 
Lippía lupulina Cham 
Melochia sp. 
Vernonia brevipetío/ata Sch. Bip & Baker 
Camareasp. 
Eugenia sp. 
Panicum sp. Hochr. 
Cienfuegosia affinis 
Dacryodes microcarpa Cuatr. 
Doliocarpus brevipedicelatus Garke 
Ficus matheusíi (Miq ) Miq. 
Guatteria sessilis R.E Fries 
Hirtella burchellií Britton 
Mabea angustifolia Benth. 
Matayba inelegans Raqlk 
Oncidium longifolium Lind. 
Para/abatia parviflora (Benth.) Aubr. 
Pera sp. 
Pseudo/media laefigata Tréc. 
Oualea ingens Warn. 
Sola num aff. baturitense Herb 
Aspidosperma dasycarpon DC. 
Annona auriantíaca B. Roch 
Euphorbia brasiliensis Lam. 
Oualea multiflora Mart. ssp. pubescens (Mart.) Stafl. 
Allophylus sp. 
Anabaenella tamnoides Pax & K. Hoffm. 
Jacquemontia martíi Choisy 
Selagínella sp. 
Tibouchina stenocarpa (DC.) Cong. 
Centropogon surinamensis (l.) Presl. 
Justicía sp. 
Para/abatia parviflora (Benth.) Aubr. 
Parinari excelsa Sabin. 
Andíra cuiabensis Benth 
Cordia aff. glabrata (Mart.) DC. 
Gilibertía sp. 
Guapira sp. 

FAMiUA 

Orchidaceae 
Xyridaceae 
Xyridaceae 
Cyperaceae 
Polygalaceae 
Labiatae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Dilleniaceae 
Melastomataceae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Melastomataceae 
Vochysiaceae 
Bombacaceae 
Compositae 
Lecythidaceae 
Leguminosae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Boraginaceae 
Bombacaceae 
Polygalaceae 
Malpighiaceae 
Flacourtiaceae 
Lecythidaceae 
Ochnaceae 
Ochnaceáe 
Leguminosae 
Scrophulariaceae 
Malpighiaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Verbenaceae 
Sterculiaceae 
Compositae 
Malpíghiaceae 
Myrtaceae 
Gramineae 
Malvaceae 
Burseraceae 
Dilleneniaceae 
Moraceae 
Annonaceae 
Chrysobalanaceae 
Euphorbiaceae 
Sapindaceae 
Orchidaceae 
Sapotaceae 
Euphorbiaceae 
Moraceae 
Vochysíaceae 
Solanaceae 
Apocynaceae 
Annonaceae 
Euphorbíaceae 
Vochysiaceae 
Sapindaceae 
Euphorbiaceae 
Convolvulaceae 
Apocynaceae 
Melastomataceae 
Campanulaceae 
Acanthaceae 
Sapotaceae 
Rosaceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Aralíaceae 
Nyctaginaceae 



PONTO DE COLETA 

F 039 

NOME CIENTIFICO 

Miconia tomentosa (Rich ) Dorn 
Ouratea sp. 
Pagamea aff. thyrsif/ora Benth 
Pagamea sp. 
Acalypha communis Muell. Arg 
Andira cuiabensis Benth 

FAMILIA 

Melastomataceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 

4.2 -ANÁLISE ESTAT[STICA DE DADOS (Apêndice I) 

4.2.1 -APRESENTAÇÃO 

Este trabalho enfoca as possibilidades econômicas relativas à dispo
nibilidade de matéria-prima vegetal existente na Folha SD.21 Cuia
bá. Os dados referentes ao levantamento quantitativo, realizado pa
ralelamente ao estudo fitogeográfico, são analisados, estatistica
mente, com ênfase ao aproveitamento em escala industrial dos re
cursos madeireiros existentes. 

A avaliação da potencialidade foi feita nas áreas de Floresta Es
tacionai Semidecidual Submontana, Savana Arbórea Aberta (Cam
po Cerrado) e Savana Arbórea Densa (Cerradão) A Savana tem sua 
utilizacão a nível econômico condicionada à transformacão de seu 
materfallenhoso em carvão vegetal, utilizado largamente' nas indús
trias siderúrgicas produtoras de ferro-gusa 

No Contato Savana/Floresta Estacionai, em forma de encraves, 
foi feita apenas uma síntese dos resultados obtidos (volume e nú
mero de árvores) nas diferentes unidades de amostras, bem como 
do valor médio encontrado em cada formação, inserida nesta Área 
de Tensão Ecológica 

4 2.2 - FÓRMULAS UTILIZADAS 

4.2.2.1 - Volume 

v= ~.z 2 H.ff 
4 

onde, 
V= Volume 
J?f = D.A.P. (m) 
i-1 = altura comercial (m) 
ff =fator de forma (para a correção da conicidade das árvores) 

4.2.2 2 - Volume médio e número de árvores por hectare 

IX i 

n 

onde, 
x = média do volume ou do número de árvores 
Xi = volume ou número de árvores em cada unidade de amostra 
n = número de unidades de amostras 

4 2.2.3 - Variãncia 

sz = ---:-
n- 1 

onde, 
s2 = variãncia 
Xi = Volume ou número de árvores em cada unidade de amostra 
x média do volume ou número de árvores 
n = número de unidades de amostras 

4.2.2.4 - Desvio padrão 

s = VS2 

onde, 
S = desvio padrão 
s2 = variãncia 

4 2.2.5 - Erro padrão 

sx = _s_ 
Vn 

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, 

Sx = erro padrão 
x = média 

4.2 2. 7 - Coeficiente de variação 

CV% 
s 

100 
X 

onde, 
CV% = coeficiente de variação (em porcentagem) 
S = desvio padrão 
x = média 

4 2.2.8 - Intervalo de confiança 
IC [x- tSx ~~-~ ~ x + tSxJ = 95% 

onde, 
IC = intervalo de confiança 
x = média (estimativa) 
t = valor tabelar 
Sx = erro padrão 

1-1 = média verdadeira 

4.2.3- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 

A disposição gráfica dos dados permite uma melhor visualização do 
comportamento das variáveis (volume e número de árvores) nas di
ferentes unidades de amostras, ou seja, ressalta numa primeira aná
lise o caráter homogêneo ou heterogêneo destes dados. 

4 2.4 - METODOLOGIA 

4.2.4.1 - Sistema de amostragem 

Em população extremamente heterogênea com relação a sua cober
tura vegetal, a não estratificação implica no estabelecimento de 
uma alta intensidade amostrai para cobrir a grande variabilidade 
existente e conseqüentemente atingir o nível de precisão requerido 
(Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná - FUPEF, 1978). 
Desta maneira, optou-se pelo Sistema de Amostragem Estratificado 
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ao Acaso, que, além de melhor atender os objetivos globais do le
vantamento, proporciona uma melhor precisão nos resultados (Co
chran, 1965). 

4.2.4.2 - Tamanho e forma das unidades de amostras 

O tamanho ideal da unidade de amostra é aquele que representa 
com boa precisão o total da área inventariada, isto é, que abrange a 
maior variação possível (Moreira, 1978). Nicolielo & Bertolani 
( 1978) testaram diferentes dimensões e formas de unidades de 
amostras em povoamentos homogêneos de Pinus tropicais. Con
cluíram que aquelas com áreas superiores a 250 m2 apresentam 
valores volumétricos estatisticamente semelhantes. Deste modo, 
afirmam, a escolha do tamanho ideal está condicionado ao tempo 
de medição e instalação destas unidades 

A unidade de amostra utilizada neste trabalho constitui um re
tângulo de 250 m x 20m, correspondendo a uma superfície de 0,5 
h a 

4.2.4.3 Obtenção do volume de biomassa parcial em áreas de 
Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) e Savana Ar 
bórea Densa (Cerradão) 

O volume de biomassa parcial foi obtido de uma tabela de simples 
entrada, confeccionada a partir das seguintes equações lineares: 

A) Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

V= 1,009546076 + 7,279679252 G 
onde, 
V = volume de biomassa parcial (estéreo/ha) 
G = área basal (m2fha) 
sendo, 
R2 = 0,67 
Svx = 16,57 

B) Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

V= 1,380315052 + 10.595677734.G 
sendo, 
R2 = 0,44 
Svx = 51,27 

4.2 4.4 - Desenvolvimentn de outras equações para as áreas de 
Savana (Cerrado) 

Heiseke (1976) testou várias equações de regressão nas áreas de 
Cerrado da região central de Minas Gerais, obtendo os melhores re
sultados correlacionando a área basal com o volume, através de 
duas equações, uma a~itmética e outra exponencial, as quais são 
mostradas a seguir: 
v = 9,0112. X 
v = 12,57 . x0,8309 
onde, 
v = volume em estéreos 
X = área basal 

A correlação simples encontrada (R) entre estas duas variáveis 
foi de 0,82, o que corresponde a um coeficiente de determinacão 
(R2l de 0,67. · 

A equação V = 7,55.AB+ 9,4 7.A-17,4 7 também foi desenvol
vida pelo autor para diferentes tipos de Cerrado e baseia-se numa 
regressão linear entre área basal (AB), altura média (A) e volume. A 
correlação simples (R) mostra-se baixa, cerca de 0,45, o que resul
ta num coeficiente de determinação em torno de 0,20. 

4.2.5 -CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES E CONTATO 

4.2.5.1 - Savana Arbórea Densa (Cer;adão) 

4.2.5.1.1 - Localização, extensão e acesso 

Seus maiores agrupamentos estão situados a leste do rio Arinos, 
Planalto Dissecado dos Parecis e a oeste do rio Paraguai, ocupando 
uma área de 5.808 km2. 

4.2.5.1.2 - Geologia, relevo e solos 

Ocupa preferencialmente os terrenos pertencentes ao Cretáceo e 
ao Carbonífero, situados em relevos dissecados e conservados. Po-
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de ser encontrada em solos de baixa fertilidade, embora esteja rela
cionada mais estreitamente com solos mais estruturados e de tex
tura argilosa (vide 1 - Geologia, 2 - Geomorfologia e 3 - Pedolo
gia). 

4 2.5.2 - Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

4.2.5.2.1 -Localização, extensão e acesso 

É a formação de maior extensão na Folha, ocupando uma superfície 
de 94.280 km2. Situa-se em três áreas distintas: Planalto dos Pare
eis, Depressão Cuiabana e Chapada dos Guimarães. 

4.2.5.2.2- Geologia, relevo e solos 

Reveste superfícies litológicas diversas, em função da posição geo
morfológica que ocupa Assim, no Planalto dos Parecis os terrenos 
são terciários e o solo mais característico é o Latossolo Vermelho
Escuro. Na Depressão Cuiabana a dominância é do Pré-Cambriano, 
com ocorrência de Solos Concrecionários e Lateríticos Finalmente, 
a Chapada dos Guimarães situa-se em áreas terciárias e cretácicas, 
sendo as unidades pedológicas mais expressivas representadas pe
lo Latossolo Vermelho-Amarelo e Areias Quartzosas (vide 1 - Geo
logia, 2 - Geomorfologia e 3 ....: Pedologia) 

4 2 5.3 - Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

4.2. 5.3.1 - Localização, extensão e acesso 

Cobre toda a Depressão do Guaporé, partes das Planícies e Panta
nais do Médio e Alto Guaporé e encostas do Planalto dos Parecis, 
estendendo-se até os limites da Folha SD.20. Também ocorre no 
Planalto de Tapirapuã e Depressão do Rio Paraguar 

4.2.5.3.2 - Geologia, relevo e solos 

Ocupa parte do Complexo Xingu do Pré-Cambriano e parte das 
áreas com material inconsolidado do Quaternário. Ocorre em rele
vos dissecados em forma de colinas e interflúvios tabulares. Os so
los dominantes estão representados pelo Latossolo Vermelho
Amarelo (vide 1 - Geologia, 2 - Geomorfologia e 3 - Pedologia) 

4.2. 5.4 - Contato Savana/Floresta Estacionai 

4.2. 5.4.1 - Localização, extensão e acesso 

Situa-se nos interflúvios dos rios Papagaio e Arinos e Arinos e Teles 
Pires, ocupando uma área de 71.768 km2 

4.2.5.4.2 - Geologia, relevo e solos 

Assenta-se sobre terrenos do Paleozóico em relevo dissecado em 
forma tabular; os solos Podzólicos são as unidades pedológicas do
minantes (vide 1 -Geologia, 2- Geomorfologia e 3- Pedologia). 

4.2.6 - DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.2.6.1 - Savana (Cerradô) 

Na Savana Arbórea Densa (Cerradão), a baixa intensidade amostrai 
não permite uma análise mais aprofundada dos dados levantados. A 
Tabela 4.11 expressa apenas os resultados numéricos do volume e 
do número de árvores por unidade de área, bem como os seus valo
res médios. 

TABELA 4 11 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (h a) 

Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

N o da amostra Volume (st/ha) N o de árvores (ha) 

01 52.03 250 
02 42,60 176 
03 66,97 298 

Média 53,87 241 

O potencial lenheiro existente na Savana Arbórea Aberta (Cam
po Cerrado) expresso em estéreo por hectare é extremamente bai
xo, ainda que considerando os atuais níveis de devastação existen
tes. O valor médio obtido situa-se em patamar inferior àquele en
contrado por Heiseke (1976) em um tipo de Cerrado (lato sensu) 



por ele classificado como Campo (34 st/ha). Isto confirma as ex
pectativas de Mendes (1980) segundo os quais a exploração contí
nua dos Cerrados reduz a quantidade de indivíduos por unidade de 
área, ocasionando uma mudança nos gradientes fisionômicos ex
pressa pela seguinte tendência: 
Cerrado ----+ Cerrado -- --+ Cerradinho ----.Campo. 

Por outro lado, as estimativas das medidas de dispersão confe
rem aos dados obtidos uma boa homogeneidade (Tab. 4.111 e Fig. 
4.17) e sua representatividade em relação à área amostrada é con
firmada pelo baixo erro de amostragem encontrado (Tab. 4 IV) 
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Fig 4 17 - Variação do volume (estéreo/ha) e do numero de árvores por unidade de 
amostra (ha) - Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

TABELA 4 111 
Distribuição do volume e numero de árvores por amostra (ha) 

Savana Arbórea Aberta {Campo Cerrado) 

N o da amostra Volume (st/ha) N ° de árvores (ha) 

04 10,84 100 
05 38,94 206 
06 28,53 232 
07 58,59 566 
08 20,88 280 
09 16,81 222 
10 15,79 152 
11 9,60 84 
12 15,57 158 
13 12,80 116 
14 16,73 150 
15 11,06 128 
16 13,82 116 
17 7,93 78 
18 9,38 88 
19 20,16 170 
20 17,17 112 
21 21,39 174 
22 29,40 242 
23 6,91 68 
24 25,47 174 
25 18,12 118 
26 79,85 696 
27 20,23 126 
28 26,27 194 
29 37,63 300 
30 15,42 136 
31 15,86 140 
32 11,35 124 
33 33,26 248 
34 11,86 68 
35 11,06 68 
36 21,10 150 
37 52,23 280 
38 29,18 156 
39 6,76 68 
40 27,00 152 
41 9,24 68 
42 30,64 208 
43 21,32 130 
44 33,11 342 
45 44,98 258 
46 29,04 226 
47 57,57 376 
48 22,48 152 
49 17,68 166 
50 51,53 484 
51 26,05 202 
52 28,67 280 
53 42,14 340 
54 14,11 104 
55 14,48 152 
56 25,47 188 
57 34,71 186 

Média 24,59 195 

TABELA 4 IV 
Resumo dos resultados estatfsticos 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

Média (st/ha) Variância Desvio padrão Erro padrão 

24,59 225,14 15,00 2,04 

4.2.6.2 - Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

Em termos quantitativos o valor médio obtido pode ser considerado 
baixo, devido principalmente à grande devastação que se vem pro
cessando nestas áreas De qualquer maneira o potencial ainda exis
tente pode ser explorado de uma forma menos destrutiva, evitando
se assim a sua total destruição num curto espaço de tempo. 

A amostragem realizada nesta formação não revelou variações 
significativas entre as variáveis (volume e número de árvores) nas 
diferentes unidades de amostras (Tab. 4.V e Fig. 4.18). A precisão 
do levantamento, exoressa pelo erro padrão das estimativas e seu 

Erro de Coeficiente Intervalo de confiança N ° de 
amostragem % de variação % amostras (n) 

8,30 61,00 IC[20,49.;~.;28,691 ~ 95% 54 

respectivo erro de amostragem, situou-se num limite plenamente 
aceitável, considerando o nivel e os objetivos do trabalho (Tab. 
4.VI). 

4.2.6.3 - Contato Savana/Floresta Estacionai 

A complexidade dos fatores litológicos, pedológicos e climáticos não 
permite uma individualização das formações existentes. Assim, é 
fornecida apenas uma sintese dos principais variáveis (volume e nú
mero de árvores) em cada unidade de amostra por formação domi
nante e seus respectivos valores médios, os quais estão sumariados 
nas Tabelas 4.VII, 4.VIII e 4.1X. 
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TABELA 4 V 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Floresta Estacionai Semidecidual Suhmontana 

N. • da amostra Volume (m3/ha) N o de érvores (ha) 

68 33,67 60 
69 25,29 54 
70 65,09 68 
71 46,44 36 
72 24,99 53 
73 33,74 43 
74 51.43 33 
75 22,07 64 
76 60,14 42 
77 89,45 38 
78 89,73 50 
79 98,65 107 
80 36,02 29 
81 61,21 40 
82 37,39 86 
83 62,00 74 
84 8,63 35 
85 45,39 126 
86 42,62 37 
87 30,06 93 

Média 48,20 58 
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Fig 4 18 -Variação do volume tm3/ha) e do número de àrvores por amostra lha) -
Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

TABELA 4,VI 
Resumo dos resultados estatlsticos 

Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

Média (m3/ha) Variância Desvio padrão Erro padrão 

48,20 586,26 24,21 21.42 

TABELA4 VIl 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 
Contato Savana/Floresta Estacionai (Savana Arbórea Densa) 

N o da amostra Volume (st/ha) N o de árvores lha) 

89 96,32 216 
90 108,61 170 

110 48,32 292 

Média 84.42 226 

TABELA 4 VIII 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 
Contato Savana/Floresta Estacionai (Savana Arbórea Aberta) 

N. o da amostra Volume (st/ha) N ° de árvores (ha) 

92 23,29 238 
93 25,69 192 
94 74,39 298 
95 16,73 70 
96 so,6a 340 
97 21,98 168 
98 26,93 238 
99 88,95 338 

100 25,11 220 
107 22,78 214 

Média 38,65 231.60 

TABELA 4 IX 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Contato Savana/Floresta Estacionai 

N; o da amostra Volume (m3/ha) N o de individuas (ha) 

88 150,55 81 
91 15,93 37 

101 59,81 55 
102 30,82 68 
103 41,95 34 
104 85,21 27 
105 61,82 55 
106 49,16 127 
108 61.74 96 
109 19,43 73 
112 37,36 155 
113 24,72 69 
114 142,29 61 
115 21,52 93 
116 13,21 19 

Média 54,37 70 
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Erro de Coeficiente Intervalo de confiança 
N o de 

amostragem % de variação % amostras (n) 

11,24 50,22 IC [32, 70 <; ~ <; 63, 70] = 95% 20 

4.2.7- ESTUDO COMPARATIVO DA POTENCIALIDADE DAS 
ÁREAS DE SAVANA ARBÓREA ABERTA (CAMPO CER
RADO) E SAVANA ARBÓREA DENSA (CERRADÃO) LE
VANTADAS PELO PROJETO RADAMBRASIL 

A partir das áreas levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL na região 
Centro-Oeste, a Equipe de Vegetação vem dando especial atenção 
ao levantamento da potencialidade lenheira das áreas de Savana Ar
bórea Aberta (Campo Cerrado) e Savana Arbórea Densa (Cer
radão); visando ao seu aproveitamento em escala industriaL 
Dentro deste enfoque, as estimativas da capacidade produtiva 
basearam-se em amostragens realizadas nas áreas das Folhas 
SC.22 Tocantins, SE.21 Corumbá e SD.21 Cuiabá. Os resultados 
médios do volume de biomassa parcial, expressos em es
téreo/ha, podem ser considerados representativos, notadamente 
para a Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado), tal como se apre
senta atualmente, ou seja, bastante degradada pelo fogo e pelo pas
toreio. 

Por outro lado, a extensão de sua área e o nível de precisão dos 
levantamentos conferem a sua potencialidade total um grau de via
bilidade para um futuro aproveitamento de seus recursos (Tab. 
4.X). 

4.2.8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área da Folha SD.21 Cuiabá, apesar da importância de seus recur
sos vegetais, vem sofrendo um acelerado processo de ocupação, 
cujas causas variam, mas seus efeitos se fazem notar de imediato. 
A destruição da cobertura vegetal provoca danos de natureza eco
nômica e ecológica, não raro de modo irreversível. 

As areas florestais, não totalmente devastadas para a implanta
ção de pastagens, têm seus recursos madeireiros, quando não to
talmente abandonados e destruídos, subutilizados através do des
dobro e beneficiamento de um pequeno número de espécies, ou se
ja, representam uma ocupação marginal da atividade agropecuária, 
não se constituindo, portanto, em um fator de efetivo desenvolvi
mento econômico e social para a região. 

Na verdade, estas duas atividades não são de forma alguma ex
cludentes, pelo contrário, elas poderiam se complementar desde 
que fossem estabelecidos certos critérios para disciplinar o uso da 
terra. Isto não ocorre porque não há por parte dos empresários e pe
quenos agricultores uma visão de médio prazo para o retorno de in
vestimento e tampouco uma consciência conservacionista. Como a 



TABELA 4 X 
Estudo comparativo da potencialidade das áreas de Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) e Savana Arbórea Densa (Cerradão) levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL na região 

Centro~ Oeste 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

~ a Área lha) Volume médio Erro de amostragem Área lha) Volume médio Erro de amostragem 
(st/ha) 

se 22 
7 100 000 50,31 Tocantins 

SE 21 
Corumbá 4 825 800 54,11 

SD 21 
9 428 000 Cuiabá 24,59 

pecuária faz voltar o capital empregado de forma bem mais rápida, c. 
destruição do patrimônio florestal não é levada em consideração 
quando da tomada de decisões que impliquem na ocupação da ter
ra. 

Nas áreas de Savana ocupadas na sua grande maioria por cultu
ras cfclicas, o problema não se apresenta menos grave. A implanta
ção desses projetos não leva em consideração a importância ecoló
gica e o valor econômico dos recursos vegetais existentes: notada
mente nas formações arbóreas, como supridoras de matéria-prima 
para a indústria siderúrgica e pela sua própria utilização como lenha 
para diversos fins 

A preocupação de diversos autores com as reservas vegetais na
tivas ratifica estas considerações. 

Mellin (1977), ao fazer projeções para 1986 sobre o abasteci
mento de carvão vegetal para a produção de ferro-gusa, estima em 
40% a participação dos Cerrados. Todavia, ao avaliar a sua capaci
dade produtiva média em torno de 1 00 st/ha, provavelmente não 
considerou o alarmante crescimento da ação antrópica nestas 
áreas, o que torna este valor superestimado. 

Magalhães Netto (1977), baseado em informações da Florestal 
Acesita, assinala que em 1985 o consumo do carvão vegetal das 
reservas nativas estará em torno de 20.000.000 de m3, o que sig
nifica um valor acumulado de 159.644.000 m3 . 

Oliveira (1977) estima para 1986 uma necessidade de 
25.412.000 MDC dos quais 20.613.000 MDC oriundos de vege
tação nativa. Esta é a quantidade necessária para uma produção de 
7.199.000 t de ferro-gusa, o que equivale a um desmatamento de 
412.260 ha para tal finalidade. Refere-se à região Centro-Oeste 
como alternativa para o suprimento de carvão vegetal, mas se equi
voca quando avalia a sua capacidade produtiva em apenas 
2.000.000 de m3 de madeira. Mesmo considerando os indices 
atuais de devastação, a disponibilidade de matéria-prima é bem su· 
perior a esta citada pelo autor. 

Shand, Bezerra e Nascimento (1978). baseados em dados do 
Consider/MIC, estimaram em 20.279.000 MDC a demanda de 
carvão vegetal para 1982. 

Mendes, Castro e Machado (1978) ressaltam a importância dos 
Cerrados que são a principal fonte de abastecimento para as peque
nas empresas produtoras de gusa, as quais são responsáveis pela 
metade de toda a produção de gusa a carvão vegetal. 

Machado ( 1 981) assinala que o carvão vegetal proveniente da 
vegetação nativa contribui com 75% do total produzido no Pais. 

A relevância da lenha como combustfvel é evidenciada por Ma
thias & Plonsky (1981 ), quando afirmam que 24% de toda a energia 
consumida foi obtida desta matéria-prima na região Centro-Oeste. 

Evidentemente, o fator transporte se configura hoje como um 
dos pontos de estrangulamento para o escoamento da produção até 
os centros consumidores. 

Oliveira (1977) ressalta que este item representa 60% do custo 
final do carvão vegetal quando as distâncias são maiores que 400 
km. 

Machado ( 1 981) assinala que o carvão vegetal é transportado a 
mais de 1 .000 km e o frete representa 30% do custo do carvão 
oriundo da vegetação nativa, o que faz com que haja quase uma 
equivalência de custos quando comparado com o carvão produzido 
com eucalipto. 

% (st/ha) % 

6,81 - - -

4,36 2 799 100 100.46 7,89 

8,30 - - -

É de se acreditar que, dada a grande importância que o carvão 
nativo representa para a siderurgia e a exaustão dos maciços situa
dos próximos das indústrias consumidoras, alguma fórmula será en
contrada visando a minimizar os custos de transportes em grandes 
distâncias, ao mesmo tempo em que deve ser disciplinado o uso das 
áreas cobertas principalmente com Savana Arbórea Aberta (Campo 
Cerrado) e Savana Arbórea Densa (Cerradão), para que seus recur
sos, utilizados de forma criteriosa, representem um fator de desen
volvimento regional, além de gerar empregos para uma mão-de-obra 
não qualificada, através da transformação do material lenhoso em 
carvão vegetal, que ainda se encontra em disponibilidade no meio 
rural. 
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A - Aspocto da Floresta Estacionai Aluvial nn vale do rio Arinos Folha 50 21 -X-A Maio/78 

B - Area de Savana ArbOrea Aberta, com ocorrência de lixeira. murici, sucupira A baru Planlcies e Pantanais do Alto Guapo· 
ré Folha SO 21-Y-C Setembro/79 
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A - Área do Savana Parque caracterizada pcfa presença de pau· terra. lixeira, abio-curriola c capim-agres1e Planalto dos Gu•· 
marhs Folha SD 21-Z·D AbriVSO 

B - Área de Contato Savana/Floresta Estacionai Em primeiro plano esté a Savana Parque e ao lundo a Floresta Estacionar 
Planalto dos Parecls Folha SD 21 -Z-A Março/78 



A VIsta parcial do urna sorratia em área de Contato Flores'la OmbrOfila/Ftoresta EslocionDI Gr1mde parte das toras são 
breus Folha SD 21· X·B Setembro/79 

B - Aspecto do interior da mata 
em 6rea de Contato Floresta 
OmbrO!UeJF1oreeto Estacionai Apa
rece em primeiro plano um exemplar 
do angollm-padra Folha 50 2 1-X-B 

Setembro/79 
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~ _ Área Antróplca em Regi~o de Savana, vendo-se a cultura de arro> próximo da ópoco do colhoita Ocpress&o CuiabaM 
Folha SD 21·Z·A Março/80 

8 - Aspecto da Area AntrOpico em Região da Floresta Esraeronal Semldecldual, observando-ao a pastogcm do co•onião com 
alguns remanescentes orbóroos Planalto do Toplrapul Folha SO 2 1 ·V ·B Agosro/78 
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RESUMO 

O estudo da Capacidade de Uso dos Recursos Naturais aqui realiza
do tem uma sistemática e uma metodologia próprias, baseadas nas 
condicionantes que cada um dos fatores determinantes do poten
cial impõe à sua exploração. As resultantes de interação clima, rele
vo, solo e plantas individualmente e em conjunto classificam-se em 
quatro níveis hierárquicos: classe, subclasse, série e unidade que 
apresentam diferentes níveis de abstração, cuja especificação mais 
detalhada cabe ao nível colocado em último lugar. Desta maneira, o 
relatório, em sua primeira parte, descreve com detalhes a metodolo
gia aplicada e seus correspondentes resultados com a análise de ca
da uma das 195 unidades encontradas, agrupadas em 87 séries, 
1 O subclasses e 6 classes. 

O segundo aspecto do trabalho tem como objetivo fundamental 
a análise das relações de produtividade da terra e produtividade do 

trabalho (coeficiente de uso x coeficiente de excesso) que define o 
coeficiente de saturação. 

Todas as microrregiões e os municípios desta análise 
encontram-se subutilizados, pois se posicionam no limite inferior da 
unidade ideal. 

Em geral toda a Folha oferece grandes possibilidades de utiliza
ção dos recursos naturais existentes, visto que o coeficiente de ex
cesso 1970-1975 apresenta-se bem próximo do ponto de equilí
brio. 

Já o coeficiente de saturação revela que a Folha tem grande ca
pacidade de expansão e absorção de mão-de-obra, tendo em vista a 
grande disponibilidade de terras potencialmente aptas 
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ABSTRACT 

The study of the Capacity of Use of the Natural Resources effec
ted here has its own systematics and methodology, based on the 
conditions imposed on the exploitation ot the potential resources by 
each ot the determining factors. The results of the individual or joint 
action of climate, relief, soil and vegetation can be classified in four 
hierarchic leve1s: class, subclass, serias and unit, which show diffe
rent degrees of abstraction, with most detail at the levei of unit. 
Thus the first part of the report describes with details the methodo
logy applied and its corresponding results, with the analysis of each 
of the 195 units found in this area, grouped in 87 serias, 1 O sub
classes and 6 classes 

The second part of the report has the fundamental objective ot 
analyzing the ratios of land productivity and labour productivity (use 
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coefficient x excess coefficient), which define the saturation coet
ficient. 

Ali the microregions and townships considered in this analysis 
are subutilized, since they show values below the ideal of unity. 

In general the entire sheet offers great possibilities for the utiliza
tion of the existing natural resources, since the excess coefficient 
for 1970-1975 is very near the point of equilibrrum. 

The saturation coefficient reveals that the area has a large capa
city for the expansion and absorption of labour, in view of the Wide 
availability of potentially suitable land. 



5.1 -CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

5.1 . 1 - INTRODUÇÃO 

A área objeto deste relatório está localizada na região Centro-Oeste 
do pais, delimitada pela Folha ao milionésimo compreendida entre 
os paralelos 1 2 o a 1 6 o de latitude sul e os meridianos 54 o a 60 o 

de longitude WGr., correspondendo ao encarte internacional à sigla 
SD.21 Cuiabá, ocupando uma extensão de 286.770 km2. 

A Divisão de Uso Potencial da Terra, dentro de sua atribuição es
pecifica no levantamento integrado dos recursos naturais do Projeto 
RADAMBRASIL, apresenta este trabalho com o objetivo de delimi
tar áreas com caracterfsticas homogêneas, relacionadas ao seu po
tencial produtivo. 

O mapeamento foi felto com base no Mapa Exploratório de So
los, elaborado pela Divisão de Pedologia deste Projeto, enquanto 
que a definição dos fatores clima e relevo foi feita por esta Divisão. 
Vale salientar também que são utilizados, em menor escala, os ma
pas das outras Divisões Técnicas integrantes. 

A metodologia de trabalho sofreu uma modificação radical da 
que vinha sendo desenvolvida pela Divisão de Uso Potencial da Ter
ra, e a partir do volume 21, correspondente à Folha SA 24 Fortale
za, foi adotada a metodologia desenvolvida por Mendoza Torrico, 
cujo produto final passou a denominar-se de Mapa de Capacidade 
de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, em substituicão ao anti
go Mapa de Capacidade Natural Média do Uso da Terr~. 

Este novo mapa vem acompanhado de um relatório que, além de 
tratar da descrição deste, desenvolve também um estudo das Rela
ções Uso Atual-Uso Potencial. 

O Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renová
v~is, basicamente, consiste na análise das resultantes de interação 
clima-relevo-solo-planta, enfocando especialmente cada com· 
ponente destas resultantes de interação pelo aspecto mais restriti
vo que ele apresenta; mostra áreas com aptidões coerentes com 
seu uso, como, por exemplo, áreas caracterizadas pela Série 374 
pertencente à Subclasse Silvester-por-Relevo, cujo relevo apresen
ta fortes declividades superiores a 70,0%, sugerindo sua adequa
ção como área de preservação permanente. 

Atualmente, com o concurso da moderna tecnologia, a classifi
cação de terras para agricultura está sendo vista por um aspecto di
ferente, além de se considerar os fatores clima, relevo e solo, este 
recebendo maiores atenções no que diz respeito às suas proprieda
des ffsicas, porquanto suas limitações quimlcas podem ser facil· 
mente removiveis com a adição de fertilizantes qufmicos logicamen
te sem se ignorar a proximidade da região em relação aos mercados 
consumidores. Entretanto, levando-se em consideração os precos 
elevados dos insumos, o aspecto qufmico (alta fertilidade atual) 'as
sume grande importância, uma vez que a agricultura praticada nes
tas condições, obviamente, é muito mais lucrativa em vista da dimi
nuição de adubações com fertilizantes, ou até mesmo que seu uso 
seja totalmente prescindivel, dependendo especificamente de cada 
situação. 

Dentre os vários objetivos do mapa podem-se destacar os se
guintes: 
- indicar dentro do nfvel de abstração que a escala permite áreas 
prioritárias, onde deverão ser realizados estudos mais detalhados vi
sando à implantação de projetos de colonização; e 
- auxiliar na delimitação de áreas destinadas à implantação de Es

tações Ecológicas, de Reservas Florestais e/ou de Ecossistemas 
que apresentam condições de alta vulnerabilidade e que devem ser 
considerados como de Preservação Permanente. 

5.1.2 - SISTEMÁTICA E METODOLOGIA 

5.1.2.1 ~ Considerações gerais 

A delimitação de áreas geográficas com caracterfsticas homogê· 
neas do ponto de vista do seu potencial produtivo é, em sfntese, o 
mapeamento da interação solo-relevo-clima-planta. 

Devido ao fato de ser o solo o elemento mais determinante no 
mapeamento desl;le potencial, estes estudos são freqüentemente 

inclufdos entre os pedológicos, porém esta conotação não reflete 
claramente sua verdadeira situação. 

Naturalmente que os mapas pedológicos, quando existentes, se 
constituem em ponto de apoio fundamental, da mesma maneira que 
os mapeamentos geomorfológicos, climáticos e, em menor grau, os 
geológicos, hidrogeológicos e de vegetação. 

Assim, desde que o Projeto RADAMBRASIL oferece como pro
duto final os mapeamentos acima mencionados, nada mais natural 
que formular uma metodologia que faça uso total dessas informa
ções, interpretando-as de forma a permitir a classificação dos recur
sos naturais renováveis, segundo sua capacidade de uso potencial. 

Obviamente, além desses dados básicos, outros são necessá
rios para preencher os vazios não cobertos pelas diferentes cartas 
produzidas pelo Projeto. Isto é facilmente compreenslvel quando se 
considera que a finalidade precípua das diversas Divisões do Projeto 
RADAMBRASIL não está dirigida apenas a alimentar este tipo de 
trabalho. 

De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforço rea
lizado no sentido de usar plenamente as informações provenientes 
da interpretação das imagens de radar tem resultado na formulação 
de uma sistemática e uma metodologia próprias que em muitos as
pectos se constituem em inovações de aplicação universal, como 
poder-se-á constatar pela leitura dos capltulos pertinentes 

Deve-se também destacar o fato de que a determinação da ca
pacidade de uso agrlcola, lato sensu, é apenas uma das várias for· 
mas de aproveitamento das informações pedolóQicas, geomorfoló
gicas, geológicas, de vegetação, cartográficas e outras que, pores
te motivo, são denominadas básicas. 

Por outro fado, vale a pena salientar que os trabalhos interpreta
tivos, como este que está sendo apresentado, são realizados com a 
finalidade de reagrupar os dados originais, de tal forma a torná-los 
aproveitáveis sob determinado ângulo eminentemente técnico. As
sim os estudos sistemático-naturais, cuja elaboração é preponde
rantemente acadêmica, são "traduzidos" de suas formas puras a 
suas formas aplicadas. Conseqüentemente, estas últimas refletem 
o grau de exatidão das escalas aceitas nos trabalhos básicos. 

Cabe, no entanto, mencionar o fato de que a publicação dos ma
pas na escala ao milionésimo é mais um condicionamento 
tipográfico-econômico e que todos os dados se encontram disponr
veis na escla 1 :250.000. 

Em futuro próximo, em face da disponibilidade_ainda não com
pleta de mapas topográficos na escala 1 :1 00 000, poder-se-á rea
justar o mapeamento e assim ficar-se-á bem mais perto do ideal. 

É pertinente ainda estabelecer uma clara diferenciação entre o 
potencial natural de uma área e o seu respectivo potencial econômi
co. 

Potencial natural é a capacidade intrlnseca de poder ou não pro
duzir. Torna-se conhecida, como no caso do trabalho ora apresenta
do, através de levantamentos que compreendem o delineamento de 
suas diversas manchas, com potenci.alidades de producão diferen
tes, sobre mapas de escalas adequadas Estes mapas vêm acompa
nhados de seus respectivos relatórios, onde estão explicitados os 
critérios sistemáticos e metodológicos que foram aplicados na sua 
elaboração e o significado de cada um dos slmbolos cartográficos 
neles usados. 

Potencial econômico é a capacidade de gerar bem-estar ou ri
queza. Sua determinação envolve, além do potencial natural, pro
blemas de infra-estrutura, de tecnologia e de mercado, para não fa
lar em outros de igual importância. 

Assim, por exemplo, não há dúvida de que na Amazonia existem 
áreas com capacidade de ótima produção. No entanto, dadas as de
ficiências infra-estruturais, sua capacidade de gerar bem-estar é nu
la ou quase nula. Da mesma maneira, duas áreas com capacidades 
naturais iguais podem ter capacidades econômicas diferentes, pelo 
mero fato de estarem a diferentes distancias do mercado consumi
dor ou sobre diferentes tipos de estradas ou porque uma recebe tec
nologia diferente em relação à outra, ou porque estão presentes vá
rias combinações dos fatores anotados. 
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Nada impede de se proceder a uma avaliação do potencial eco
nômico, porém neste caso faz-se mister consi.derar todas as variá
veis em jogo De outra maneira chegar-se-á a resultados pouco sa
tisfatórios 

Aqui tem-se preferido fazer uma diferenciação nítida entre estes 
dois conceitos, enfocando, nesta primeira parte, apenas o que diz 
respeito à potencialidade natural 

Finalmente, outro aspecto que merece atenção é o fato de os di
ferentes mapas básicos terem aceitação restrita ao nível de planeja
mento e assessoramento Este fato não é unicamente conseqüên
cia da falta de divulgação dos resultados. Deve-se em grande parte 
à nomenclatura e à simbologia usadas que, às vezes, por sua com
plexidade, ficam restritas a um pequeno círculo especializado, evi
denciando um certo divórcio entre técnicos e sua realidade social 

Assim sendo, têm-se também feito esforcas no sentido de sim
plificar ao máximo possível a linguagem dos r~sultados, tanto sobre 
os mapas quanto nos seus correspondentes relatórios. Por outro la
do, também procurou-se não esquecer que uma definicão exata de
manda termos de conceituação clara, precisa e poucÓ abrangente. 

5 1.2 2 - Classificação por capacidade de uso 

Estabelecer o potencial dos recursos naturais renováveis de uma 
área, onde necessariamente encontrar-se-á uma gama muito ampla 
de entes geográficos, diferenciados sob os mais variados aspectos 
climáticos, pedológicos, geológicos, geomorfológicos e fitogeográ
ficos, sugere, imediatamente, delinear um sistema onde todos os 
pontos e dados levantados possam ser rigorosamente classificados 
em vários níveis segundo uma abstração ordenada de suas caracte
rísticas. 

Este sistema além de satisfazer e de corresponder adequada
mente a todas as situações possíveis de serem encontradas deverá 
também se ajustar à quantidade e à qualidade dedados disponíveis, 
de forma a fazer pleno uso deles sem demandar outros de difícil ob
tenção nas condições atuais 

Deverá, ainda, ter aplicabilidade a nível nacional, considerando 
também o tipo e nível do material cartográfico básico disponível, 
bem como a formação e o número de pessoal técnico a ser envolvi
do 

Por outro lado, este sistema, bem como a metodologia a ser de
senvolvida para estabelecer o lugar que nele corresponde aos entes 
resultantes da interação dos recursos naturais renováveis, deverá 
ser aplicável à interpretação de imagens de radar e outros sensores 
remotos, pois é esta a ferramenta fundamental usada no Projeto 
RADAMBRASIL. No entanto, nada deve impedir sua aplicabilidade 
através de métodos convencionais. 

Ainda mais, desde que sobre imensas áreas do País vários com
ponentes da tecnologia atual, mesmo da desenvolvida, têm-se mos
trado inadequados, é absolutamente necessário identificar o poten
cial natural dos recursos naturais renováveis, independente de ou
tras conotações, a fim de melhor poder escolher as alternativas. As
sim sendo, sistema e metodologia deverão permitir identificar áreas 
com características suficientemente homogêneas, de modo que se
ja possível se fazer afirmações especificas a respeito de seu uso 

Como corolário, a classificação deverá considerar, unicamente, 
as propriedades dos entes objeto do nosso interesse que são perma
nentes e quantificáveis e que influem diretamente sobre o potencial 
em foco. 

Obviamente, o sistema além de aplicação nacional deverá ter 
também aceitação universal. Isto é, deverá contar com base cientí
fica. 

Naturalmente que não pode ser exigida a mesma coisa da meto
dologia. O método poderá não ser utilizável em determinadas re
giões ou países, pelo menos circunstancialmente, pois os dados exi
gidos para sua aplicação estarão ou não disponíveis, segundo os ca
sos. 

Finalmente espera-se que sistema e método conduzam a resulta
dos plenamente utilizáveis tanto a nível de planejadores quanto a de 
agricultores. 

Com estas premissas básicas, a primeira preocupaçao foi sele
cionar um sistema e uma metodologia que se ajustassem às condi
ções acima formuladas. Esta preocupação ratificou a impressão ini
cial de que são muitos e diversificados os atualmente usados. 
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Poder-se-ia fazer uma longa revisão bibliográfica e citar os mais 
representativos, porém a existência de três Boletins da FAO (Stee
le, 1967; FAO, 1974 e 1976) que reúnem e resumem bem a parte 
mais relevante da situacão mundial torna isto desnecessário Assim 
sendo, sua simples ref~rência dispensa qualquer esforço circuns
tanciado a este respeito 

Sem sombra de dúvida, merece especial referência o sistema do 
Serviço de Conservação de Solos do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos, contido no Memo 22 - Land Capability Classi
fication - de 1959. 

Por sua objetividade, simplicidade e universalidade, dificilmente 
poderá deixar de constituir a base de qualquer esforço a ser feito 
neste sentido 

No entanto, do ponto de vista sistemático apresenta quatro in
convenientes: 

.A) suas três categorias, classe, subclasse e unidade, embora dirigi
das para segregar áreas homogêneas de uso, manejo e produção, 
não são suficientes para uma adequada separação de áreas que têm 
comportamentos significativamente diferentes. 

Assim, por exemplo, áreas classificadas como pertencentes à 
Classe IV - maior grau de limitação, Subclasse s - tipo do maior 
grau de limitação (solo) e Unidade 5 - especificação do tipo de 
maior grau de limitação (admita-se 5 = capacidade de troca catiôni
ca, neste exemplo), isto é, pertencentes à Unidade 1Vs5, ainda po
dem comportar diferenças muito significativas porque ao nível do ti
po do segundo maior grau de limitação podem pertencer a climas ou 
declividades, ou retenções de umidade muito diferentes. Desta ma
neira, há, dentro da designação de uma unidade, áreas que compor
tam uso e manejo diferenciados; 

B) de suas oito classes, sete seguem um raciocínio lógico, coeren
te, com limitações cujo grau aumenta da I à VIII Uma, a Classe V, 
interrompe esta seqüência de modo arbitrário, sob critérios que em 
todos os 'outros casos são usados a nível de subclasse; 

C) sua nomenclatura numérica (de I a VIII) freqüentemente é inter
pretada em termos ordinais e provoca resistência, quando, após o 
mapeamento de uma área, a mesma não apresenta manchas signifi
cativas das primeiras classes Conseqüentemente se estabelece 
uma falsa correspondência subjetiva entre classes de capacidade e 
classes de produtividade e até de rentabilidade; e 

D) uma de suas premissas estabelece que embora seja presumido 
um nível de manejo moderadamente alto, porém prático e acessível 
à maior parte dos agricultores, a classificação por capacidade não é 
um agrupamento de solos segundo seu uso mais lucrativo. Esta sim
ples menção do nível tecnológico presumido é em muitos casos in
terpretada como uma condição sine qua non para a aplicação de sua 
sistemática, daí surgindo, frequentemente, "níveis tecnológicos 
adequados às condições locais" que conduzem a atribuir aos entes 
cartografados características que não lhes pertencem. 

Do ponto de vista metodológico também podem ser feitas algu
mas observações. No entanto, considere-se, mais uma vez, que é 
perfeitamente natural que seja este o aspecto mais suscetlvel de 
sofrer modificações ou adaptações locais, em função da qualidade' 
e quantidade de dados pedológicos, geomorfológicos, climatológi 
cos, cartográficos e dos recursos humanos e econômicos disponí
veis em cada caso 

Assim, por exemplo, este tipo de estudo é realizado nos Estados 
Unidos através de Soil Scientists bem treinados, engajados em um 
órgão de sólida estruturação e capilaridade como é o "Soil Conser
vation Service", com disponibilidade de farto material de apoio. 
Nestas circunstâncias, uma metodologia mais qualitativa e pouco 
quantitativa é o suficiente, pois o técnico qualificado e conhecedor 
de sua área de atuação define a capacidade dos recursos naturais 
renováveis, com alta percentagem de segurança, sem necessidade 
de recorrer a medições, que, por outro lado, estão quase sempre 
disponíveis. 

Por outro lado, tentativas quantitativas já foram objeto da preo
cupação de Storie ( 1970) nos primeiros anos da década de 30. 
Apesar de razoavelmente divulgado não alcançou grande aceitação 
e pa.ra isto deve ter contribuído a mudança radical havida na classifi
cação sistemática natural dos solos. que afetou duas das quatro pi
lastras sobre as que se assentava o método: o perfil do solo e a tex-



tura do solo superficial. No entanto, o enfoque metodológico é ain
da válido e de uma ou outra maneira é a base de vários métodos pa
ra métricos 

Desta maneira, considera-se que cabe plenamente a formulação 
de um sistema e uma metodologia para satisfazer as condicionantes 
apontadas no início deste capítulo 

5.1 .2.3 - O sistema proposto 

5 1 2.3.1 - Nomenclatura 

A) Resultantes-de-interação 

Ficou já estabelecido que a delimitação de áreas geográficas com 
características homogêneas do ponto de vista de sua capacidade de 
produção é, _em síntese, o mapeamento dessas áreas considerando
se a interacão solo-relevo-clima-planta. 

Esta idéia leva implícita a existência de entes claramente carac
terizáveis a ponto de ser possível aplicar um sistema de classifica
ção que, em última instância, é o que possibilita seu mapeamento 

Porém deve-se reconhecer que, apesar da inegável existência e 
caracterização destes entes, sua corporificação não é tão clara e 
evidente como à primeira vista parece ser. Isto porque suas proprie
dades envolvem além das herdadas do sistema solo-relevo as defi
nidas pelo clima em sua dinâmica atual 

Aos entes assim formados dar-se-á o nome de "resultantes-de
interação" a fim de diferenciá-los de seus componentes, principal
mente os solos, com os quais frequentemente são confundidos 

B) Aptidão, capacidade e potencial 

São três termos que de uma ou de outra maneira são frequentemen
te tidos como sinônimos porque sua conceituação não está clara
mente definida. 

Da forma como aqui são usados, a aptidão tem uma conotação 
geral e qualitativa tanto mais quanto menor for o grau de especifica
ção do sujeito e maior for a abrangência do objeto. 

Assim, por exemplo, a expressão "esta área é apta para o de
senvolvimento de culturas permanentes" é uma verdade que deve 
ser aceita com cuidado, dado tanto o grau de generalização do su
jeito "área" como do objeto "culturas permanentes". Naturalmen
te o que é bom para a laranjeira não necessariamente será para a 
carnaubeira. Desta maneira, a aptidão não pode relacionar-se com 
produção e produtividade. 

A capacidade é mais específica e quantificativa Pretende ex
pressar em termos de produção e produtividade a parte do potencial 
que uma resultante de interação pode fornecer sem que lhe altere ir
reversivelmente sua constituição química, física e biológica. Isto é, 
o ponto onde a produção é máxima e permanente 

Já o potencial pretende definir a produtividade independente da 
conotação do uso permanente. É a produção virtual, possível, sem 
nenhum compromisso com sua inalterabilidade. Desta forma tem 
mais relação com a capacidade do que com a aptidão. 

C) Grau e tipo geral de condicionante 

Obviamente as condicionantes que dizem respeito à aproveitabilida
de dos recursos naturais não são uniformes nem homogêneas. Va
riam amplamente em grau e tipo. 

Especialmente no que ao grau concerne é conveniente dispô-las 
em classes, estatisticamente falando, de forma tal que cada ampli
tude seja significativa ao uso pretendido. Este artifício simples, jun
to a outros referentes à questão de critério, possibilita desenvolver 
a sistemática proposta. 

Aceitam-se sete graus ou amplitudes de variação com intervalos 
que, dependendo do tipo a que se referem, poderão ou não ser regu
lares. Da mesma maneira é fácil compreender que nem todos os fa
tores abrangem todos os graus, pois sua influência não é de tal índo
le que determine, por exemplo, a possibilidade de tornar improduti
va uma área. 

Tipos de condicionante são todos e cada um dos fatores que têm 
influência sobre o uso dos recursos naturais, seja qual for a sua na
tureza. Obviamente, cada fator tornar-se-á um tipo de condicionan
te desde que seja considerado em relação ao grai.J de sua favorabili
dade ou não ao processo de produção. 

Uma gama tão ampla de fatores dificulta sobremaneira o arranjo 
'mental, mesmo considerado o artifício anteriormente exposto de 

dispor seus diferentes graus em amplitudes de variação. Assim, 
mister se faz um ordenamento prévio, tal que os fatores possam ser 
visualizados em tais grupos e estes em tal ordem que melhor nos 
conduza à rememoração de suas características e ao estabeleci
mento das leis que as regem. 

Este enfoque faz surgir a conceituação do tipo geral de condicio
nante que é o agrupamento das condicionantes segundo sua natu
reza Assim reconhecem-se três: inerentes ao clima, inerentes ao 
relevo e inerentes ao solo. 

O tipo geral de condicionante dominante é aquele que detém o 
maior grau e por complementaridade define também os tipos ge
rais de condicionantes subdominantes 

D) Níveis hierárquicos 

Níveis hierárquicos são os diversos graus de abstração adotados pa
ra classificar os elementos resultantes da interação 
solo- relevo- clima- planta Reconhecem-se quatro: classe, sub
classe, série e unidade. 

E) Classe 

É o conjunto de resultante-de-interação que apresenta o mesmo 
grau de restrição de sua capacidade, independente do tipo geral de 
condicionante. 

As premissas que, não sendo de ordem geral, condicionam sua 
conceituacão são: 
- as resuÍtantes-de-interação, objeto desta sistemática, agrupadas 
ao nível de classe, são similares entre si e somente com respeito ao 
grau de restrição do condicionante dominante Assim, cada classe 
inclui muitos elementos diferentes que demandam tratamento e 
manejo diferentes. Conseqüentemente, neste nível não podem ser 
feitas generalizações válidas com respeito à sua aproveitabilidade, 
adaptabilidade e manejo; 
- todas as classes têm aptidão natural para algum tipo de uso (Fig. 
5.1). Do ponto de vista social, porém, é altamente recomendável o 
uso moda\ compatível com sua capacidade; 
- um dos vários critérios considerados para definir o uso moda\ de 
cada classe é a possibilidade de se contar com uma relação 
insumo -produto favorável. Porém não está implícita, nem presumi
da, nenhuma outra relação entre classes e o índice mencionado; 
- os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao uso 
moda I. No entanto, o agrupamento dos elementos neste nível não é 
um agrupamento segundo seu uso mais recomendável. 

Assim os elementos incluídos nas Classes Agriter e Mesater têm 
como aptidão moda\ a agricultura semipermanente e a fruticultura, 
respectivamente; porém nada impede que, sob determinadas cir
cunstâncias, possam ser usados de forma mais lucrativa com pas
tos ou exploração florestal; 
- as classes não são agrupamentos por tipo de manejo recom'enda
do, embora o grau de condicionamento seja determinante para sua 
classificação Assim duas classes diferentes podem ou não deman
dar o mesmo tipo de práticas de manejo; e 
- os elementos que apresentam limitações de tal forma que não é 
possível ou recomendável sua mecanização não são incluídos nas 
Classes Plenater, Lavoter e Agriter. Isto não significa que nas outras 
classes restantes não possam ser usados equipamentos mecâni
cos. 

A designação numérica, freqüentemente usada para identificar 
as classes, apesar de abstrata, é simples e prática Sua manutenção 
é, por isto, aceitável 

Para superar o inconveniente, já anotado (vide 5.1.2.2 
- Classificação por capacidade de uso). de ser freqüentemen
te interpretada em termos ordinais, convém acrescentar a cada 
número representativo da classe um substantivo de fácil memoriza
ção, conotativo, de alguma maneira, a alguma de suas característi
cas. Apesar de a aptidão merecer reservas por ser excessivamente 
generalizante, os nomes adotados são mnemônicos a este aspecto, 
pois desta maneira evita-se o uso de termos com excesso de raízes, 
prefixos e sufixos que, tendo a vantagem de uma maior exatidão, 
resultam sempre em terminologia complicada, alheia à realidade dos 
usuários. 

Assim, todos os nomes têm um sufixo único: ter (terra) e uma 
raiz que lembra sua aptidão, conforme a Tabela 5.1. 
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AGRICULTURA I FRUTICULTURA PASTOS 

l·PLENATER 

2-LAVOTER 

3-AGRITER LIMITADA 

4-MESATER LI MITADA 

~AGROSTER LIMITADA 
MARGINAL 

6-SILVATER MARGINAL LIMITADA 
MARGINAL 

7-SILVESTER MARGINAL LIMITADA 

- D 
Pleno uso com equ1Hbrio eco
lógico. Situação Ideal. Práttcas 
moderadas de conservação 

Subutillzaçllo com preservação eco- Sobreutilizaçllo com desequilíbrio eco
lógico. Situação de perigo. Práticas 

intensivas de conservação. 
lógica. Situação aceitável. Práticas 

s1mples de conservação. 

Fog. 5. 1 - Aptidao das classes de capacidade segundo os diferentes usoa. 

Nome da classe 

1 - Plenater 
2 - Lavoter 
3 - Agritor 
4 - Meuter 
5 - Agroater 
6 - Sllvater 
7 - Silveater 

Fl Subclesse 

TABELA 5.1 
Nomenclatura du classes 

Elemento mnemonico 

P1eno 
lavoura 
Agricultura 
Mesos 
Agrostologlco 
Silvicultura 
Vida silvestre 

Conotaçl o 

Uso nio restrito 
lavoura tempor&ria 
Ag ricultura geral 
Intermediário 
Pastos, pecu~ria 
Floresta 
Conserveçio 

Subclasse é o conjunto de resultant es-de-interação que, dent ro de 
sua classe, apresenta o mesmo tipo geral de condicionante domi
nante. 

Reconhecem-se três tipos gerais de condicionante: inerentes ao 
clima, inerentes ao relevo e inerentes ao solo. 

Assim as resultantes-de-interaçilo agrupadas a este nlvel silo si· 
milares no grau e tipo geral de condicionante e, conseqüentemente, 
ainda envolvem diferenças no que diz respeito aos outros dois tipos 
gerais de condicionantes bem como à natureza especifica de cada 
um deles. Desta maneira, as conclusOes apoiadas neste nlvel deve
rAo ficar restritas ao planejamento não operacional. 

No entanto é válido afirmar que as Subclasses Mesater-por
Relevo, Agroster-por-Relevo, Sitva ter-por-Relevo e Silvester-por
Relevo nllo silo mecanizáveis, embora na primeira (Mesater-por
Relevo) ainda possa ser usada traçao animal. Isto, porém, não signi
fica que em todas as outras subclasses seja posslvel ou recomendá
vel o uso de trator. 

Por outro lado, como as subclasses silo definidas em função do 
tipo geral de condicionante dominante, a Classe Plenater não adml· 
te subdivisão a este nlvel, pois, nela, os três t ipos gerais de condi· 
cionante estilo dados no primeiro grau e, conseqüentemente, não é 
posslvel a existência de um dominante. 

Silo designadas acrescentando-se ao nome de sua respectiva 
classe o tipo geral de condicionante dominante, que é o critério para 
sua classificação. 

Quando for o caso de existirem dois t ipos dominantes ou os três 
serem iguais, a designação é feita apenas por um dos tipos, 
respeitando-se a prioridade clima, relevo, solo. 
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Desta maneira sao posslveis 1 9 sub classes, correspondendo 
três a cada classe, com exceção da Plana ter que é unfvoca, confor
me já salientado. 

Assim a Classe Lavoter abrange as Subclasses Lavoter-por· 
Clima, Lavoter-por-Relevo e Lavoter-por-Solo. A Classe Agriter 
compreende as Subclasses Agriter-por-Ciima, Agriter-por-Relevo e 
Agriter-por-Solo e assim sucessivamente. 

Gl Série 

Série é o conjunto de resultantes-de-interação que, além do mesmo 
grau e tipo geral de condicionante dominante, isto é, além de per
tencer à mesma classe e subclasse, guarda uma certa homogenei
dade nos outros dois tipos gerais subdominantes. 

Compreende-se, assim, que, a este nlvel, só são posslveis dif e· 
renças que não são signif icativas para alterar a aptidão de t odas e 
cada uma das resultantes-de-interação contidas nela. Estas varia
çOes, porém, ainda determinam comportamento d iferenciado no 
que diz respeito à produtividade, quando considerado um único pa· 
drllo tecnológico. Isto é perfei tamente compreenslvel, pois suas va
riaçOes demandam manejo diferenciado, especialmente por causa 
de suas diferenças pedológicas. 

Dito de outra maneira, toda cultura que for possfvel em uma 
resultante-da-interação seré também posslvel em todas as outras 
de mesma série, embora para se atingir igual produtiv idade seja ne
cessário aplicar manejos diferenciados. 

~ designada pelo numerador de uma fração que esté sempre 
composto de três dlgit os que indicam os graus correspondentes aos 
t ipos gerais de condicionante que, para melhor facilitar sua memori
zaçiio, foram dispostos por centena para o clima, dezena para o re
levo e unidade para o solo. Desta maneira, o número representativo 
da série é sempre o somatório dos correspondentes aos graus dos 
três tipos gerais. 

Assim a Série 3 1 4 representa resultantes-de-interação limi tados 
no grau 300 por clima, 010 por relevo e OD4 por solo. A Tabela 5 .11 
contém os slmbolos correspondentes aos diferentes graus para os 
três condicionantes gerais. 

TABELA 6.11 
Slmbdoa doa graua de reottlçl o para os tipos gerais 

Tlpoa gorei• Greus 

Clima 100 200 300 400 500 800 700 
Relevo 0 10 020 030 040 050 060 070 
Solo 001 002 003 004 005 006 007 



H) Unidade 
Unidade é o conjunto de resultantes-de-interação solo
relevo-clima-planta que tem a mesma influência sobre a pro
dução e a produtividade e, conseqüentemente, responde de ma
neira similar quando submetido aos mesmos sistemas de manejo. 
Sua identificação, dentro da mesma série, está definida em termos 
de uma ou das duas características físico-químicas mais restritivas 
dos seus solos, além naturalmente das condicionantes necessárias 
nos níveis hierárquicos mais elevados. 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a unida
de é o nível mais adequado para formular recomendações em rela
ção à capacidade específica, bem como as práticas mais adequadas 
para seu manejo. Igualmente, a pesquisa agronômica terá que a ela 
se referir a fim de que os seus resultados possam ser extrapolados 
com maior segurança. 

Pelas mesmas razões, o trabalho de extensão e assistência téc
nica agrícola só poderá ser razoavelmente sistematizado se apoiado 
ao nível destas unidades, embora a série ofereça já certo grau de 
exatidão. 

Mesmo nestas condições, porém, não se pode afirmar que haja 
relação direta entre unidade e rentabilidade, pois obviamente esta 
última depende ainda de outros fatores tais como infra-estrutura e 
mercado, entre outros, que não são considerados na definição des
te sistema. 

É representada por duas letras colocadas no denominador da 
mesma fração que representam sua correspondente série e que ca
racterizam as propriedades físico-químico-morfológicas mais limita
tivas de seu perfil de solo Por sua vez, estas correspondem às que 
apresentam menor peso na ponderação desses parâmetros (vide 
5.1.2.4 - Metodologia). 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença entre os 
pesos das características mais restritivas (superior a dois pontos) a 
unidade é identificada unicamente pela letra correspondente ao me
nor valor. Sua seqüência obedece a uma prioridade preestabelecida 
arbitrariamente, não necessariamente à dos pesos que, desta ma
neira, são apenas significativos para a seleção dos dois menores. A 
prioridade é a seguinte: 

- sais solúveis . s 
-dre~~m d 
- estrutura e textura do horizonte B e 
- capacidade de troca catiônica c 
- bases trocáveis b 
- profundidade p 
- textura e estrutura do horizonte A t 
- matéria orgânica m 

Note-se que o símbolo de qualquer nível só tem sentido próprio 
quando acompanhado dos símbolos correspondentes a seus níveis 
hierarquicamente mais elevados. Assim as letras cb não têm cono
tação de unidade a não ser quando acompanhadas dos símbolos 
correspondentes a sua série, subclasse e classe. Por exemplo: 
Mesater-pbr-Solo 314/cb. 

Desta maneira a representação cartográfica das unidades com
posta de dois elementos - numerador e denominador - abrange 
também a simbologia de todos os níveis hierárquicos. 

O conjunto representa a Unidade de Capacidade. O numerador, 
composto de três dígitos que representam os diferentes graus de 
restrição dos tipos gerais de condicionantes, sempre colocados na 
ordem clima, relevo, solo, identifica as séries que também estão re
presentadas por cores. A posição que, no numerador, ocupa o dígito 
de maior valor, destacado em grifo, identifica a subclasse. A classe 
é identificada pelo dígito de maior valor, destacado em grifo, inde
pendente de sua posição. 

O denominador está composto de uma letra ou duas, minúscu
las, que representam as características pedológicas mais restriti· 
vas. 

5.1.2.4 - Metodologia 

É oportuno lembrar que a sistemática para determinar a capacidade 
de uso dos recursos naturais renováveis está baseada nos efeitos 
de cada um dos fatores intervenientes, ao contrário do que normal
mente acontece nas classificações taxonômicas, onde geralmente 

são as causas que têm preferência na escolha dos critérios classifi
catórios. 

Assim, definir o lugar das resultantes-de-interação no esquema 
proposto é, antes de tudo, definir em vários níveis o grau e tipo dos 
efeitos condicionantes para a finalidade em foco. 

Tem-se afirmado que estes são numerosos e de natureza variada 
e que sua simples relação e sua aplicação direta conduziriam a um 
número praticamente ilimitado de situações, tornando extremamen
te difícil o comando de seu conhecimento, a menos que seja aplica
do um sistema de abstrações que facilite sua abordagem. 

Viu-se também que o primeiro agrupamento lógico estabelece 
três tipos gerais: condicionantes cuja natureza é inerente ao clima, 
condicionantes cuja natureza é inerente ao relevo e condicionantes 
cuja natureza é inerente ao solo. 

A metodologia que permite sistematizar as resultantes-de
interação se reduz a ordenar os fatores mais relevantes, componen
tes de cada um dos três tipos gerais nos sete graus de intensidade já 
aceitos, conforme critérios apresentados a seguir. 

5.1.2.4.1 - Condicionantes inerentes ao clima 

Pode-se afirmar que praticamente todos os fenômenos climáticos 
têm influência sobre a vida das plantas e conseqüentemente sobre 
sua produção e produtividade. Por outro lado, é também sobeja
mente conhecido que há inter-relação e interdependência com os 
demais componentes do sistema que, oportunamente, deverão ser 
considerados. 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstração tem
porária dos outros componentes para melhor definir as ampliações 
de variação, significativas aos objetivos perseguidos. 

Várias são as tentativas que foram realizadas a fim de estabele
cer classificações climáticas de índole diversa, porém quase sempre 
com caráter geral, de forma que seus resultados não são aplicáveis 
à definição de capacidade de uso, como é o propósito desta meto
dologia. 

O balanço hídrico de Thornthwaite, com suas várias modifica
ções e adaptações, é o que mais se aproxima deste objetivo, porém 
o mapeamento de seus resultados, tanto diretos como através do 
número de meses com déficit (ou excesso) de água, bem como atra
vés do índice hídrico, não se mostrou coerente com a caracteriza
ção dessa capacidade, quando comparadas as diversas regiões on
de foram aplicados em caráter experimental. 

A evapotranspiração potencial é, por definição, a quantidade de 
chuva teoricamente necessária para manter a vegetação verde e 
turgescente durante o ano. Conseqüentemente é a chuva ideal, em 
quantidade e distribuição, que deveria receber uma área, conside
rando a influência tanto da temperatura como da latitude e fazendo 
abstração do solo. Com referência a este respeito é necessário lem
brar que em sua determinação é assumida uma capacidade de ar
mazenamento arbitrária e uniforme, homogeneizando toda e qual
quer variação pedológica. 

Assim a quantidade de chuva real registrada pluviometricamente 
(P) relacionada ao valor de chuva ideal ou evapotranspiração (EP) 
deveria oferecer um parâmetro razoável (P/EP) para estabelecer os 
diferentes graus de limitações climáticas. De fato, o registro destes 
valores sobre mapas de escalas adequadas e sua posterior interpo
lação para delimitação das respectivas faixas oferecem uma boa ba
se para a formulação do critério a ser seguido para o estabelecimen
to dos graus ou, mais propriamente, dos intervalos de variação de 
classes dos condicionantes climáticos. No entanto, esta base está 
limitada a áreas onde a precipitação pluviométrica é igual ou ligeira
mente superior à evapotranspiração real. 

Por outro lado, na realidade, nem sempre é atingido o valor da 
evapotranspiração potencial porque, freqüentemente, a soma das 
precipitações pluviométricas com a quantidade armazenada não é 
suficiente para atender as necessidades fisiovegetativas no período 
considerado. Desta forma há déficit para o cabal desemoenho das 
funções das plantas. A esta quantidade, efetivamente gasta atravé's 
da evaporação e transpiração das plantas, dá-se o nome de evapo
transpiração real (ER). Este parâmetro representa, em termos de de
manda satisfeita, parte da demanda ideal expressa pela evapotrans
piração potencial. 

USO POTENCIAL DA TERRA/461 



Obviamente, a relação ER/EP, pela natureza de seus valores, de
veria fornecer um outro lndice digno de se considerar na avaliação 
da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, no que diz 
respeito às limitações por clima. 

Novamente o cálculo desse lndice (ER/EP). seguido de interpola
ção para a definição de áreas agroclimáticas, oferece resultados sa
tisfatórios, porém limitados às regiões onde a precipitação pluvio
métrica é marcadamente superior à evapotranspiração real. 

Este comportamento de complementaridade entre as relações 
P/EP e ER/EP tem induzido a experimentar a média geométrica de 
seus valores como parâmetro para estabelecer a amplitude de varia
ção dos diferentes graus de limitação do fator clima, havendo-se 
obtido boa representatividade em todos os casos em que ela foi apli
cada. 

Sua expressão matemática é a seguinte: 

IA = v p X ER X 1 00 
EP 

onde: 
IA = [ndice agroclimático 
P = precipitação pluviométrica 
ER = evapotranspiração real 
EP = evapotranspiração potencial 
Os intervalos adotados são os apresentados na Tabela 5.111 

TABELA 5 111 
Graus de restrição inerentes ao clima 

Graus 

700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
200 (1) 

( 1} Grau de restrição definido por excesso de umidade 

fndice agroclimâtico (%) 

<10 
10.25 
25-40 
40-55 
55- 70 
70-85 
85- 115 

>115 

Assim, com os dados normalmente disponrveis nas estações 
meteorológicas e aplicando-se métodos comumente usados na de
terminação da evapotranspiração potencial e o balanço hldrico, 
pode-se contar com os elementos necessários para a delimitação 
das diversas manchas agroclimáticas a serem usadas na determina
ção da capacidade de uso das resultantes-de-interação. 

Vários são os métodos que por sua consistência podem ser usa
dos para determinar a evapotranspiração potencial. Estes incluem 
os experimentais que usam tanques, lislmetros e até parcelas de 
terrenos, onde as perdas por percolação e drenagem superficial são 
controladas; os anallticos baseados em dados climatológicos; os de 
amostragens de solos seguidos de determinação de umidade; os de 
integração onde a água usada pela planta e a perdida por evapora
ção são combinadas; os de influxo-efluxo baseados na estimativa 
das quantidades anuais de água que entra e sai na bacia hidrológica 
e suas correspondentes variações no lençol freático etc. 

Tratando-se de estudos de Capacidade de Uso dos Recursos Na
turais, realizados a nlvel regional, recomenda-se o uso dos métodos 
de cálculo, através de dados de precipitação pluvial, temperatura e 
comprimento do dia, por serem de aplicação prática e baseados em 
dados geralmente disponlveis, na densidade adequada às escalas 
aceitas neste tipo de trabalho. Grande parte deles é modificação ou 
"adaptação" do método de Thornthwaite, 1948, que consiste, 
simplesmente, em calcular a evapotranspiração potencial através 
da equação: · 

e=1,6(10t/1)8 

sendo: 
e = evapotranspiração potencial 
t = temperatura média mensal 
I = lndice de calor cujo valor, empiricamente determinado, corres
pende ao somatório dos-121ndices mensais "i", dados pela fórmu
la: i = (t/5)1.514 

a = 0,0000006751 3 - 0,0000771 12 + 0,017921 + 0,49239 
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Esta fórmula, porém, oferece valores obtidos segundo um mês
padrão de 30 dias, com 1 2 horas de iluminação solar cada, e, con
seqüentemente, seus resultados devem ser ajustados segundo o 
número real de dias e o tempo de iluminação solar que varia com as 
estações e a latitude. 

Para facilitar a aplicação do método, seu autor tem preparado 
um nomograma (Fig. 5.2), porém existem também tabelas, prepa
radas por Thornthwaite, que podem ser usadas em substituição ao 
nomograma. 

O valor de "I", ou somatório dos 12 índices "i", é também obti
do com ajuda de tabelas. Da mesma forma é realizado o ajuste da 
evapotranspiração potencial calculada ou lida no nomograma para 
os comprimentos reais do dia e do mês pertinentes ao ponto consi
derado. 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da evapotranspira
ção real, porém recomenda-se usar o valor obtido através do balan
ço h[drico, considerando uma capacidade de armazenamento de 
água disponlvel para as plantas de 125 mm. 

A fixação desta capacidade de armazenamento é discutlvel, pois 
na realidade varia muito segundo o solo que seja considerado. As
sim, por exemplo, é razoável admitir que para os latossolos de tex
tura média a capacidade de campo seja atingida com 370 mm por 
metro de profundidade ou 740 mm, considerando seus dois metros 
de profundidade média. Por outro lado, o ponto de murchamento, 
para os mesmos, está em torno de 200 mm/m ou 400 mm para a 
profundidade total. Desta forma a capacidade de armazenamento 
de água disponlvel para as plantas é da ordem de 340 mm. 

Naturalmente que, em termos de área, os latossolos não são os 
mais representativos. Seria mais objetivo considerar parâmetros se
melhantes para uma profundidade de 7 5 em para se colocar em 
condições mais representativas, e, neste caso, a capacidade de ar
mazenamento disponlvel seria da ordem de 1 25 mm, que é a reco
mendada. 

Mesmo assim convém lembrar que, quando se fixa uma disponi
bilidade de água armazenada uniforme e homogênea para toda uma 
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região, na realidade não se está querendo refletir as condições do 
solo e deixar sob controle sua influência. 

Estes mesmos argumentos são também suficientes para não se 
considerar diferentes tensões de retenção a diferentes nfveis de dis
ponibilidade de água, fato que, pelo menos em se tratando de estu
dos regionais, não conferiria a pretensa exatidão adicional 

Assim sendo, quando a soma do registro pluviométrico m<1is a 
quantidade armazenada no mês anterior é igual ou superior à evapo
transpiração potencial calculada (EP), a evapotranspiração real (ER) 
toma este valor, isto é, são coincidentes; caso contrário, é igual 
àquela soma. 

Desta forma, de posse de todos os dados necessários à determi
nação do indice agroclimático, estes são calculados para todas as 
estações da rede meteorológica e plotados sobre mapas cartográfi
cos de escala adequada ao nfvel de levantamento em andamento. 
Naturalmente, é necessário contar também com dados de estações 
localizadas nas circunvizinhanças da área de interesse a fim de me
lhor delinear os limites das diferentes manchas que serão obtidas 
pelo método convencional de traçado de curvas de nrvel dos mapas 
planialtimétricos, com cálculo dos valores limites de cada faixa atra
vés da interpolação. 

Pode também ser aplicado o método de Thiessen (desenvolvido 
para dados pluviométricos) especialmente em trabalhos que não 
tendo cunho regional estejam, pelo contrário, restritos a áreas me
nores. Segundo este método, plotam-se os fndices agroclimáticos 
sobre mapas-base como no anterior, traçam-se linhas retas entre 
postos meteorológicos e, sobre elas, são construidos bissetorés 
perpendiculares de forma tal que fiquem delineadas as áreas conhe
cidas como polfgonos de Thiessen 

Admite-se que todos os pontos contidos no polfgono têm valores 
mais próximos ao definido por seu posto meteorológico que qual
quer outro ponto tora dele. 

Embora, neste último método, sejam usadas geralmente as li
nhas menores possfveis entre os diferentes pontos, é aconselhável 
que estas sejam definidas por tentativas de aproximação. 

5.1.2.4.2 - Condicionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado como uma das variáveis importantes na defi
nição da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, por
que, de fato, constitui a base ffsica mais importante da assim cha
mada "tecnologia moderna", que, na verdade, abrange uma se
qüência de práticas de intensificação, onde só é possfvel obter o 
máximo de cada uma delas quando as precedentes forem bem apli
cadas. 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, está condicionado a 
um bom teor de umidade no solo, que está condicionado a um bom 
preparo do mesmo, que está condicionado a um bom uso da meca
nização, que está condicionado a um relevo adequado ao uso de 
máquinas. Uma boa aplicação de inseticidas depende do crescimen
to homogêneo das plantas, que depende de adequado grau de pure
za das sementes usadàs e de uma boa distribuição de adubos, por 
sua vez influenciada pela uniformidade no espaçamento dos sulcos, 
que depende da mecanização condicionada pelo relevo. 

Desta maneira, torna-se importante discriminar as áreas mecani
záveis das que não o são e, dentro de cada uma delas, os intervalos 
de aplicação prática. 

Para este propósito deve-se lembrar que, na verdade, o relevo 
não é só a diferença de nfvel entre dois pontos. Sua conotação 
abrange, além da elevação relativa, uma forma e uma declividade 
em grau e comprimento. Mais ainda, como suas formas complexas 
são mais comuns que as simples, deve-se acrescentar a seus ele
mentos identificadores o padrão geral com que se apresenta. 

Assim, a determinação dos condicionantes inerentes ao relevo 
deveria considerar todos esses elementos. 

No entanto, pode-se aceitar a declividade como prioritária e usar 
a forma e o padrão como meio de abordagem para sua determina
ção. 

Naturalmente que em mapeamentos mais detalhados, especial>
mente a nfvel de fazenda, o comprimento da declividade torna-se 

- determinante a ponto de, em alguns casos, se sobrepor à forma. Es
ta situação porém não é aqui considerada. 

Obviamente que não é possfvel estabelecer limites que sejam 
aceitos plenamente por todos. Acredita-se, porém, que fixar o limite 
de tratorização em declividade de 25% é adequado à maior parte 
das condições, considerando ainda que acima deste limite e até 
40% estaria compreendida a faixa que não sendo tratorável é ainda 
susceptfvel de ser trabalhada com implementas de tração animal. 

Se todas as condições são iguais, quanto mais a declividade ten
der para o plano melhor será o desempenho das máquinas, e, no ou
tro extremo, quanto mais fngreme se tornar o terreno maiores serão 
as restrições, chegando inclusive a impossibilitar até o uso da torça 
humana. 

Com estas considerações estabeleceram-se os sete intervalos 
apresentados na Tabela 5.1V. 

Graus 

010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 

TABELA 5 IV 
Graus de restrição inerentes ao relevo 

Intervalo de declividade % 

<5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 
55-70 

>70 

Assim, o estudo do relevo com fins de aplicação prática nos le
vantamentos por capacidade de uso objetiva basicamente o mapea
mento segundo a declividade nos intervalos adotados. 

Vários são os métodos que podem ser seguidos para se chegar a 
este resultado. A escolha deverá considerar o nfvel de trabalho e a 
escala do material básico disponfvel. 

Nos levantamentos executados com apoio na interpretação das 
imagens de radar (escala 1 :250.000) têm-se obtido resultados sa
tisfatórios através da interpretação dos mapas geomortológicos, 
com controle de cartas planialtimétricas de escala 1:100.000 e 
ajuste de campo posterior. 

O material produzido pela Divisão de Geomorfologia do Projeto 
RADAMBRASIL, que tem servido de apoio para este objetivo, ofere
ce um mapa de unidades geomortológicas, que, devidamente inter
pretadas, se constituem no mapa preliminar das limitações ineren
tes ao relevo. 

Suas unidades, segundo um critério classificatório que trata de 
refletir a gênese do relevo, pertencem a uma das três formas se
guintes: estruturais, erosivas e de acumulação. 

Cada um destes grupos divide-se em subgrupos que têm como 
critério diferenciador a forma de dissecação (convexas, aguçadas e 
interflúvios tabulares) e a forma de acumulação (planfcies inundá
veis, marinhas, tluviomarinhas e fluviais). 

Compreende-se assim que o mapeamento geomorfológico ao ní
vel de "unidades" considera dois dos três elementos conotativos 
do relevo: a elevação relativa e a forma. Já o terceiro elemento, a 
declividade, é parcialmente abordado, pois um de seus grupos, o de 
formas erosivas, é subdividido e identificado quantitativamente se
gundo a projeção horizontal de seus interflúvios e qualitativamente 
segundo o aprofundamento de seus vales, conforme a Tab. 5.V. 

~E e Muito fraca 
"'"" -c E e> Fraca ...... ,,c Mediana ·- c Q) 

ê.a-t; Forte s o cu Muito forte .E a. "O .. 

TABELA 5 V 
Indicas de dissecação 

Ordem de grandeza das formas de dissecação 

<2"50 m >250m >750 m >1.750 m >3.750 m 
<750 m <1.760m <3 750 m <12 760 m 

11 21 31 41 51 
12 22 32 42 52 
13 23 33 43 53 
14 24 34 44 54 
15 25 36 46 55 

Estas diversas unidades geomorfológicas podem ser agrupadas 
nos sete intervalos antes estabelecidos e constituem o mapa preli
minar de declividade, que, depois de ser reinterpretado via cartas 
planialtimétricas e ajuste de campo, fornecerá o mapa definitivo das 
limitaçOes inerentes ao relevo. 
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O agrupamento é realizado com ajuda de tabelas de equivalência 
delineadas para cada caso após trabalhos de campo, considerando 
as condições mais freqüentemente encontradas. É necessário frisar 
que o trabalho consiste em definir a declividade de cada unidade e 
não na simples aplicação das tabelas, que servirão como orientação 
geral. Desta forma, a análise e a interpretação das imagens de radar 
deverão ser preocupação constante. 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétricas pos
sibilita também o mapeamento do relevo, no que concerne à capaci
dade de uso. A técnica usada consiste na separação de manchas 
cujos pontos tenham declividades compreendidas entre os interva
los de classe, aproveitando a relação existente entre o afastamento 
horizontal de suas curvas de nível e o grau de inclinação do terreno 
Isto é, quanto mais íngreme a pendente maior a proximidade das 
isolinhas e vice-versa. 

O cálculo das distâncias limites que deverão ser consideradas 
para a separação das manchas de declividade pode ser obtido apli
cando a relação: 

Dh = Dv ~ E sendo: 
I 

Dh = distância horizontal mínima, entre curvas de nível, para a deli
mitação de áreas com declividade de até "i" 
Dv = distância vertical entre as curvas de nível 
i = limite superior do intervalo da classe de declividade 
E = escala do mapa planialtimétrico base 

Considerando, por exemplo, cartas planialtimétricas de escala 
1: 1 00.000 e intervalos verticais entre curvas de nível de 40 m, o 
cálculo para as sete classes de declividade, já mencionadas, é dado 
na Tabela 5 VI 

TABELA 5 VI 
Correspondências das classes de declividade com as distâncias horizontais 

Classe de declividade (%) 

0-5 
5- 15 

15.25 
25.40 
40. 55 
55-70 

>70 

Distancia horizontal (mm) 

>8 o 
8 o- 2 7 
2 7- 1 6 
1 6- 1 o 
1 o- o 7 
o 7. o 6 

<O 6 

É conveniente organizar "gabaritos" e "padrões de relevo", so
bretudo quando os trabalhos envolvem a participação de equipes 
numerosas. Os primeiros são réguas graduadas com diferentes dis
tâncias horizontais permitidas para o intervalo de classe, que fazem 
possível uma rápida comparação e definição nos casos de dúvida. O 
gráfico apresentado na Figura 5.3 é um exemplo de gabarito para 
uso sobre mapas com as condições já anotadas 

Os "padrões de relevo" são pedaços de mapas já trabalhados 
que são colocados à disposição da equipe na expectativa de uma 
maior homogeneidade nos resultados (Figs. 5.4 e 5.5). 

O uso destes padrões deixa também claro que o processo não fi
ca restrito à medição sistemática da distância entre as curvas de ní
vel (tarefa lenta e cansativa), indo além, até quase se constituir em 
uma interpretação propriamente dita. 

As Figuras 5.4 é 5.5 mostram uma folha cartográfica 
1:100.000 com curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da 
forma anteriormente mencionada. 

1~--------------------------L_ ______________ L_ ____ ~_~_Ii-ll-l-11-11-ll-1~"'1 
0-5% 5-15% 15-25% 

I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I"""'"""""""""' I""""'""""""" 'l"'"""'""'""""'l""'"'"""""""'l"""""""""""""l""'""'"""'"""""""'"""""""""""'""'""""{ 
25-40% 40-55% 55-70% >70% 

Fig 5 3 - Gabarito para o cêlculo da declividade em cartas planialtimétricas na escala 1:100 000 

Grau de restrição 040 Grau de restrição 01 O 

Fig 5 4 - PadrOes de relevo em cartas planialtimétricas (escala 1 : 1 00 000) 
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Naturalmente que também este método tem suas restrições que 
emanam da inexatidão inerente aos levantamentos planialtimétri
cos, sejam estes realizados por métodos convencionais ou não. 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possfveis e 
quase sempre existentes variações que em sua quantificação não 
atingem a distância vertical escolhida como intervalo das curvas de 
nfvel. Estas, conseqüentemente, não são registradas no mapa e po
dem mascarar profundamente a declividade do terreno (Fig. 5.6). 

Da mesma maneira, a sensibilidade da escala horizontal do mapa 
não permite detectar variações que têm influência decisiva sobre o 
"padrão de relevo" e que afetam a declividade de suas unidades. Is
to é, as curvas de nível sugerem sempre contornos mais uniformes 
do que na realidade são. 

Por este motivo, a prática aconselha realizar ajuste de campo, 
com medições in loco que possibilitam um resultado amplamente 
satisfatório. Esta última etapa permite, também, em não poucas 

Grau de restrição 030 

oportunidades, a fixação de fatores de correção pelos quais são 
multiplicadas as distâncias mfnimas horizontais, antes do traçado 
do mapa de declividades. Estes são, em geral, pequenos para as 
classes planas e maiores para as ígremes, porém deverão ser deter
minados para cada caso. 

5.1 .2.4.3 - Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de características ffsicas, qufmicas e 
morfológicas presentes no perfil do solo. Naturalmente, a conside
ração individual e total desses fatores só é compreensfvel e possível 
em trabalhos de pesquisa quando é desejável o controle da maior 
parte das variáveis. Segundo o nfvel dos estudos, escalas dos ma
pas básicos usados e escalas de publicação, deverão ser feitas ge
neralizações de forma a compatibilizar as informações oferecidas 
com as necessidades dos usuários a quem o trabalho se destina e 
com as disponibilidades técnico-econômicas. 

Grau de restriçã~ 060 

Fig 5 5 - Padrões de relevo em cartas planialtimétricas (escala 1:1 00 0001 
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Fig 5 6 - Relevo não manifesto pelas cartas planialtimétricas 
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A consideração das oito características a seguir mencionadas 
oferece resultados plenamente satisfatórios: salinidade e alcalinida
de, drenagem, textura e estrutura do horizonte B, capacidade de 
troca catiônica, bases trocáveis, profundidade efetiva, textura e es
trutura do horizonte superficial e matéria orgânica 

Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as ca
racterísticas anotadas, atribuindo-se valores que variam de O a 1 O, 
conforme o grau de adequabilidade para o crescimento vegetativo 
normal da planta ou grupo de plantas sob consideracão Assim, os 
pesos para condições ideais são iguais a dez e para c~ndições total
mente adversas iguais a zero Dentro desse intervalo, são atribuídos 
pesos intermediários, conforme seu maior ou menor efeito sobre a 
vida das plantas 

Com os valores assim obtidos, calcula-se a média geométrica 
que é usada para definir o grau de restrição inerente ao solo segun
do os intervalos apresentados na Tabela 5 VIl 

TABELA 5 VIl 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Graus Indicas pedológicos 

001 8,5- 10,0 
002 7,0- 8,5 
003 5,5- 7,0 
004 4,0- 5,5 
005 2,5- 4,0 
006 1,0- 2,5 
007 <1 ,o 

Os critérios usados e pesos médios dos respectivos intervalos de 
classe são a seguir relacionados 

A) Salinidade e alcalinidade 

Apesar do efeito do conteúdo de sais não estar condicionado unica
mente à quantidade presente na solução do solo, havendo varia
ções que dependem da textura, do tipo ou composição química e 
das espécies vegetais, é possível se fazer uma avaliacão acurada 
através da interpretação de sua quantificação ao longo do perfil, 
realizada por métodos rotineiros de laboratório, e que normalmente 
acompanha a descrição dos perfis pedológicos Como na maior 
parte das análises dos perfis é usada a condutividade elétrica da so
lucão do solo, extraída de uma pasta saturada, como forma de ava
lia.ção desta característica, tem-se julgado conveniente estabelecer 
os pesos segundo suas unidades, milimhos/cm, mas obviamente 
qualquer outra expressão poderá ser usada, bastando apenas consi
derar suas equivalências 

Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade es
pecífica, retratam resultados de experiências realizadas a este res
peito (EUA Departamento de Agricultura Laboratório de Salinidad, 
EUA, 1962) Estes trabalhos consideraram três critérios para sua 
avaliação: a capacidade do cultivo sobreviver em solos salinos; o 
rendimento dos mesmos nessas condições; e o rendimento relativo, 
isto é, o rendimento do cultivo em solo salino, comparado com o 
rendimento do mesmo em solo não salino, permanecendo os outros 
fatores constantes 

Tem-se dito que o efeito de salinidade está também condiciona
do pela distribuição dos sais ao longo do perfil e, naturalmente, é 
tanto mais restritivo quanto menor for a camada superficial não afe
tada A fim de uniformizar os resultados, especialmente em traba
lhos que abrangem grandes extensões, prefere-se que as observa
ções fiquem restritas aos primeiros 50 em, mesmo quando a pro
fundidade efetiva for superior a este valor Naturalmente, limitar-se
ão à profundidade efetiva quando esta for inferior aos 50 em Por 
outro lado, nos casos em que a espessura a ser considerada estiver 
dividida em horizontes e suborizontes será necessário obter a média 
de seus valores, ponderada em relação a suas respectivas espessu
ras 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade elé
trica maior que 24 milimhos/cm e/ou relação Na+ /T x 1 00 > 1 5 (e 
a relação Na+ + Mg + + >C a+ + + H+ no caso dos solos salino
alcalinos) imprime ao solo maiores limitações quanto mais perto es
tiver da superfície, é necessário reconhecer, para a ponderação des
tas características, três casos possíveis: 
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- o solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica supe
rior a 24 milimhos/cm e/ou Na+ /T x 1 00 > 1 5 ao longo de todo 
perfil ou estas condições estão presentes só após os primeiros 1 00 
em de profundidade; 
- o horizonte com as condições mencionadas está entre 50 e 1 00 
em de profundidade; e 
- o horizonte em foco está nos primeiros 50 em de profundidade. 

Naturalmente que se esta condição de extrema salinidade ou al
calinidade se àpresenta no horizonte superficial, a profundidade efe
tiva é zero, e, assim, a média geométrica do perfil será também ze
ro A este respeito, no caso especial dos solos pedologicamente 
classificados como salinos e/ou alcalinos, incluindo entre estes os 
planossolos do sistema em uso no Brasi1111 , é preferível também 
considerar a relação Na+ + Mg + + >C a++ + H como limitativa da 
profundidade efetiva dos mesmos. 

Os pesos a serem atribuídos às diferentes situações, consideran-
do os três casos possíveis, já mencionados, são os seguintes: 

Solos sem horizonte extremamente salino e/ou alcalinol21 ao lon
go de todo o perfil 

Não salinos, condutividade inferior a 4 milimhos/cm 9 
Ligeiramente salinos, condutividade entre 4 e 8 milimhos/cm 8 

- Moderadamente salinos, condutividade entre 8 e 12 
milimhos/cm 6 
- Acentuadamente salinos, condutividade entre 12 e 16 
milimhos/cm 5 
- Fortemente salinos, condutividade entre 1 6 e 20 
milimhos/cm 3 
- Muito fortemente salinos, ccindutividade entre 20 e 24 
milimhos/cm 

11 Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino após os 
primeiros 50 em 

Não salinos 
Ligeiramente salinos 
Moderadamente salinos 
Acentuadamente salinos ou mais 

5 
3 
2 
o 

111 Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino nos pri
meiros 50 em de profundidade 

Não salinos 
Ligeiramente salinos 
Moderadamente salinos ou mais 

8) Drena'gem 

3 
2 
o 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e extensão 
com que a água é removida do solo, especialmente através do es
coamento superficial e do fluxo em direção das correntes subterrâ
neas Porém esta remoção também se dá através da evaporação e 
da transpiração das plantas Como atributo intrínseco do solo se re
fere à frequência e duração do período durante o qual permanece 
por debaixo do ponto de saturação ou de capacidade de campo 

A drenagem como aqui considerada, em seu sentido amplo, 
abrange a drenagem superficial ou runoff, a drenagem interna e a 
permeabilidade 

A primeira é expressa pela relação percentual entre o influxo 
(água de chuva e drenagem de outros solos) e a que é removida pelo 
fluxo superficial Tem." assim, forte influência da topografia, embora 
solos da mesma declividade possam apresentar diferenças sensí
veis, imputáveis às suas características físicas. 

A permeabilidade, que é a propriedade do solo que permite à 
água (ou ar) circular através de sua massa, pode ser medida em ter
mos de relacão de fluxo através de um corte transversal de solo sa
turado de u~idade na unidade de tempo, sob condições hídricas e 
de temperatura padronizadas. 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de água, 
que também, como a permeabilidade, sofre influências da textura, 
da estrutura e de outras características do perfil pedológico, porém 
está também afetada pela camada subjacente e pela altura do len-

{ 1) A conceituação destes solos, no sistema mencionado, merece reparos No sistema 
americano é um termo que caiu em desuso devido à ambigUidade de sua conotação 

(2) Condutividade maior que 24 milimhos/cm e/ou Na+ /T x 100 ;> 1 5 



col freático Assim, as duas últimas características, apesar de simi
(ares podem apresentar valores bem diferentes. 

c~mpreende-se que a determinação da drenagem geral não é 
simples, e certamente que, para trabalhos detalhados, é necessário 
separar seus componentes e efetuar medições apropriadas No en
tanto, para os propósitos aqui visados, considera-se suficiente 
pesá-los em conjunto 

Devido a esta complexidade julga-se conveniente adotar uma 
conceituação, a fim de garantir um mínimo de uniformidade nos tra
balhos Na falta de determinações específicas, recomenda-se o uso 
da seguinte: 

Muito mal drenado - Drenagem extremamente lenta. A água é 
removida do solo tão vagarosamente que o lençol freático permane
ce na ou sobre a superfície a maior parte do ano (mais de 9 meses) 
De modo geral encontra-se sobre relevos planos ou depressões e 
suas cores, no horizonte superficial, são cinza-escuro ou preto (va
lues até 4,5 e cromas 1 ou 0) e nos borizontes subjacentes cinza
claro (cromas 1 ou 0). Assim, nestes solos são comuns processos 
de gleização e horizontes orgânicos do tipo muck quando a vegeta
ção natural é composta, predominantemente, de gramíneas. 

Mal drenado - A remocão da água é acentuadamente lenta a 
ponto do solo permanecer s'aturado ou o lençol freático permanecer 
perto da superfície durante uma boa parte do ano (6 a 9 meses). 

É devida à presença do lençol freático alto, à presença de um ho
rizonte impermeável, a contribuições de água subsuperficial ou a di
ferentes combinacões destas causas. 

As cores são g~ralmente acinzentadas, mais escuras no horizon
te A, porém de croma 2, apresentando ou não mosqueado 

Imperfeitamente drenado - A água é removida lentamente a 
ponto do solo permanecer saturado durante parte do ano (3 a 6 me
ses) Geralmente apresentam uma camada de permeabilidade lenta 
no perfil, lençol freático alto durante parte do ano, contribuições de 
água subsuperficial ou combinações destas causas 

As cores são acinzentadas, brunadas ou amareladas (cromas su
periores a 2). freqüentemente mosqueadas na parte inferior do hori
zonte A e nos horizontes B e C. 

Nas regiões de vegetação natural predominantemente composta 
de gramíneas, o horizonte A apresenta alto conteúdo de matéria or
gânica e os outros horizontes início de gleização 

Moderadamente drenado (por falta) - A água é removida com 
moderada lentidão. O solo permanece saturado durante curtos perí
dos de tempo (menos de 3 meses). Os impedimentos são da mesma 
natureza que os mencionados para os imperfeitamente drenados, 
porém, presentes em menor grau. As cores são uniformes no hori
zonte A e na parte superior do horizonte B, com mosqueado eviden
te só no C. 

Bem drenado - A água é removida, porém não rapidamente 
Apresenta geralmente texturas médias e cores uniformes (cromas 3 
ou mais) com mosqueado apenas no horizonte C ou após os primei
ros 100 em de profundidade. Esta drenagem é característica dos 
perfis modais correspondentes aos solos zonais das classificações 
pedológicas anteriores. 

Moderadamente drenado (por excesso) - A água é removida 
com rapidez moderada, especialmente do primeiro horizonte, que 
geralmente apresenta textura leve. O restante do perfil apresenta as 
mesmas características dos bem drenados. 

Acentuadamente drenado - A água é removida com rapidez ao 
longo de todo o perfil Geralmente as texturas em todos os horizon
tes são leves ou médias e suas cores uniformes, com mosqueado 
ausente ou presente só após os 120 em de profundidade. 

Fortemente drenado - A água é removida com rapidez acentua
da. São geralmente solos Litólicos ou Regossólicos e em alguns ca
sos, Areias. Apresentam cores uniformes, sem mosqueado, nos pri
meiros 1 20 em, pelo menos 

Excessivamente drenado - A água é removida com extrema ra
pidez. São solos geralmente classificados como Areia ou Litossolos 
de declividade íngreme ou muito porosos. 

Os pesos para a ponderação desta característica são os seguin-
tes: 

muito mal drenado O 
mal drenado 2 
imperfeitamente drenado 5 
moderadamente drenado (por falta) B 

bem drenado 
moderadamente drenado (por excesso) 
acentuadamente drenado 

9 
8 
6 
3 
2 

- fortemente drenado 
- excessivamente drenado 

C) Textura e estrutura do horizonte "B" 

A textura e a estrutura são, de fato, duas características que estão 
intimamente relacionadas A primeira reflete o percentual com que 
participam na constituição do solo as frações areia, limo ou silte e 
argila A segunda diz respeito à forma como as partículas individuais 
estão agregadas entre si No entanto, nem sempre esta relação está 
clara e diretamente estabelecida, pois a estrutura, além de estar 
condicionada pela quantidade de argila presente na composição físi
ca do solo, também o está pelo tipo da mesma, pela quantidade e 
qualidade da matéria orgânica e por outros asp«:Jctos físico
químicos . . 

A própria textura, apesar de sua conotação eminentemente físi
ca e a arbitrariedade com que foram estabelecidos os tamanhos de 
suas fracões, tem a ela ligados claros e definidos comportamentos 
químico~. como a pobreza potencial e a atual em nutrientes da fra
ção areia e a capacidade de troca catiónica da argila, para não citar 
outros, que são de interesse prático na agricultura No entanto, nã? 
devem ser exageradas nem generalizadas suas relações com a ferti
lidade e a produtividade dos solos 

Assim sendo, seria conveniente discriminar em tipo, forma, ta
manho e grau, segundo fosse o caso, todas as texturas e estruturas 
de cada um dos horizontes e suborizontes do perfil pedológico, para 
inferir, deste ponto de vista, sua influência sobre a capacidade de 
uso dos solos. Obviamente, há dificuldades práticas para se proce
der desta maneira, sobretudo quando se pretende realizar estudos 
que abrangem áreas mais ou menos amplas Há, portanto, necessi
dade de se aceitar meios-termos desde que estes não coprometam 
os resultados, aos níveis visados 

Aqui, tem-se preferido ponderar a textura e a estrutura em sepa
rado para depois aceitar a média geométrica de seus valores como 
um dos oito pesos que, finalmen!e, definirão as restrições inerentes 
ao solo. 

A textura foi dividida em sete grupos que, com suas correspon
dentes equivalências na nomenclatura internacional, são os seguin
tes (Fig 5 7): 

- textura muito leve 
- textura leve . 
- textura moderadamente leve 

areia 
areia franca 

franco-arenosa 
franca, franco-argilosa, franco-- textura média ..... 

siltosa e silte 
- textura moderadamente 
arenosa, franco-argilo-siltosa 
- textura pesada .. 
- textura muito pesada .... 

pesada .............. franco-argila-

argila. argila-arenosa e argilo-siltosa 
muito argilosa 

Por sua vez, foram considerados os cinco tipos básicos de estru
tura (laminoidal, prismoidal, esferoidal, cuboidal e inestrutural). 
através de todos os seus subtipos, conforme mostra a Figura 5 8, 
que contém os pesos aceitos para os grupos texturais e estruturais 
e o peso adotado para as diferentes combinações que, em alguns 
casos, são meramente teóricos Note-se que apenas para a granu
lar, a prismática e a coluna r reconhecem-se dois graus de estrutura
ção e que em apenas um caso se fez diferenciação por tamanho, 
julgando-se que assim procedendo se obtém a exatidão necessária 
com um mínimo de complexidade 

Como já afirmado, o mesmo raciocínio induz a optar pelo hori
zonte iluvial típico como o representante das camadas subsuperfi
ciais, restringindo-se as observações ao horizonte B, ou ao subori
zonte 82 quando subdividido e, na ausência destes, ao suborizonte 
mais próximo da conceituação do B ou ao suprajacente do horizonte 
c. 

Caso a profundidade efetiva111 tiver abrangido, toi.al ou parcial
mente, o horizonte C (solos Aluviais, Regossolos e Vertissolos). 
aplicar-se-ão os critérios seguintes: 

(1) Ver parágrafos pertinentes 
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- nos solos Aluviais a estrutura da camada que aorange a profundi
dade de 50,5 em ou a mais profunda se o solo não atingir essa pro
fundidade efetiva; 
- nos Regossolos, por definição solos jovens, conseqüentemente 
de horizontização fraca, a estrutura do B, se é possível diferenciá-lo 
e estiver inclufdo na profundidade efetiva. Caso contrário, proceder
se-á como se Aluvial fosse; e 
- nos Vertissolos, a última camada ou horizonte componente da 
profundidade efetiva considerada. 

Nome L1mites 100 o 
Areia grossa 2.0.2mm 
Areia fina 0,2.0.05mm 90 10 
Sille 0,05.Q,002mm 

Argila 

..._...._ Porcentagem de areia 

~ -/ 

Muito leve 

[ITill] 

Leve Moderadamente 
leve 

L:J Oiill 

~ 
Média 

Moderadamente 
Pesada 

Pesada Muito Pesada 

Fir 5 7 - Classes texturais do solo 

Ainda no caso especial de solos classificados como Areias e Li
tólicos (classificação brasileira). considerar como estrutura de grãos 
simples e de textura arenosa toda e qualquer estrutura fraca granu
lar 

D) Capacid~de de troca catiOnica 

A capacidade de troca catiOnica está intimamente relacionada com 
o comportamento coloidal dos solos que é exercido por suas fra
ções argila e húmus, da parte mineral e da orgânica, respectivamen
te. 

A rigor, tem-se estabelecido que nem toda fração argila é res
ponsável por esta propriedade, mas para efeitos práticos, pode-se 
assim considerar. Esta simplificação, por outro lado, é meramente 
formulativa, pois não influi na sua quantificação analítica. 

Um problema de maior relevância advém do fato de se obterem 
resultados, às vezes, significativamente diferentes, segundo o mé
todo usado. Experiências neste sentido (Pearson & Adams 1 967) 
têm demonstrado que determinações efetuadas através de três mé
todos, no mesmo solo, têm resultado em valores bastante discor
dantes. Assim, por exemplo, os conseguidos através do método 
BaCI

2 
-·Trietanolamina, solução regulada a pH 8,2, foram invaria

velmente superiores aos obtidos pelo método NH40Ac a pH 7. Já os 
resultados obtidos com aplicação de soluções salinas não reguladas 
(KCI) variam de acordo com o pH do solo, isto é, são maiores ou me
nores segundo o solo tenha sofrido calagem ou não. 

Obviamente que também são obtidos resultados diferentes se 
há remoção prévia da matéria orgânica, pois seus colóides, como é 
sabido, apresentam capacidade de troca catiõnica consideravel
mente mais alta que qualquer colóide inorgânico. 

Assim sendo, dever-se-á verificar se todos os dados analíticos 
foram obtidos sob o mesmo método ou sob métodos equivalentes 
nos seus resultados. No entanto, freqüentemente é conveniente 
aproveitar todos os resultados disponíveis Neste caso é aconselhá
vel o uso de fatores de ajuste para homogeneizar os resultados 

Como já referido, o pH dos solos tem influência nos valores da 
capacidade de troca catiônica. No intuito de quantificar esta in
fluência, têm-se feito medições em solos com teores de matéria or
gânica de O, 7 a 15% (Helling et alii, 1 964 apud Pearson & Adams, 
1967) fazendo oscilar seu pH entre 3 e 8. Os reS'Jitados variaram 
de 3 a 6 miliequivalentes para os solos com menor capacidade e de 
23 a 48 para os de maior, havendo incremento lento até o pH 5,5 e 
rápido a partir deste ponto até o pH 8. 

As diferenças entre os solos são atribuídas tanto a variações no 
teor e no tipo de matéria orgânica como a variações na mineralogia 
das argilas O problema para o ajuste de valores, quando estes fo
rem obtidos a pH diferentes, é discriminar a parte atribuível à maté
ria orgânica da parte atribuível à fração inorgânica, para a seguir fa-

ESTRUTURA Granular Grumosa Bloco 
Subangular 

Bloco 
Angular 

Prismática Colunar Prismática 
Forte 

Colunar 
Forte 

Grão 
Simples Maciça Laminar 

TEXTURA 

Muito leve 

Leve 

Mod leve 

Média 

Mod pesada 

Pesada 

Muito Pesada 

~Combinações não regis
~ Iradas na prática 

Moderada Moderada 

D Combinações pouco 
freqüentes 

11 Combinações muito 
L_______j freqüentes 

Fig 5 8 - Pesos dos grupos texturais e estruturais e valores adotados para as diferentes combinações 
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zer os cálculos correspondentes segundo os teores destes compo
nentes. Isto naturalmente pode ser realizado através da análise de 
alguns solos representativos, seguida de manipulacão estatística de 
seus resultados, segundo métodos de correlação 'múltipla. 

No entanto, para efeitos práticos, poder-se-á considerar que as 
partes atribuíveis às frações mencionadas dentro da amplitude de 
variação normal no pH estao dadas pelas relações: 

Yc = - 59 + 51 x 
Ya = 30 + 4,4 x 
onde: 
Yc = capacidade de troca catiônica por cada 100 g de carbono or
gânico 
Ya = capacidade de troca catiõnica por cada 100 g de argila 
x = pl-1 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada dos 
primeiros 1 00 em de profundidade ou para a profundidade efetiva 
quando esta for inferior. 

No caso dos solos classificados como Areias é conveniente con
siderar os valores da C T C. após correção para a matéria orgânica 

Isto poderá ser feito diminuindo-se 1,5 mE por cada 1% de con
teúdo de matéria orgânica Esta recomendação é feita considerando 
que os solos assim classificados na área tropical apresentam, sob 
condições naturais, conteúdos de matéria orgânica comparativa
mente altos que, sob cultivos, se esgotam rapidamente, a ponto de 
terem que ser abandonados se após um ou dois ciclos de culturas 
anuais não se seguir a implantação de uma cultura permanente 
adaptada a essas condições Desta maneira, a consideração pura e 
simples desses valores poderá induzir a atribuir a essas áreas uma 
capacidade que na realidade não é permanente. Contudo, em cada 
caso, um exame específico deste problema poderá melhor definir se 
este procedimento é ou não o mais correto. Estas mesmas conside
rações são válidas para o caso dos solos Podzólicos 

Os pesos adotados par a a ponderação desta característica pedo
lógica são os seguintes: 

- igual ou menor a 2 miliequivalentes por cada 1 00 g de solo 3 
- entre 2 e 4 milíequivalentes 5 
- entre 4 e 8 miliequivalentes 6 
- entre 8 e 1 6 miliequivalentes 8 
- maior que 16 miliequivalentes 9 

E) Bases trocáveis 

Refere-se à soma dos íons C a+ ", flllg + ", I<+ e Na+, expressos em 
miliequivalentes pOt cada 100 g de solo. 

Do ponto de vista químico, pode ser admitida como uma medida 
da fertilidade atual dos solos, pois é através do mecanismo de troca 
catiônica que se dá, em grande parte, a alimentação das plantas A 
este respeito é conveniente lembrar que, embora citados apenas 
quatro cátions, na verdade estão sujeitos a este processo outros 
elementos de não menos importância. 

Para estabelecer os diferentes graus de restrição, imputáveis a 
este fator, tem-se admitido, arbitrariamente, que um valor de soma 
de bases trocáveis de 1 6 mE/1 00 g de solo seria o mínimo admissí
vel para um solo ser considerado como de grau de restricão 001 se 
esta classificação dependesse apenas deste fator. · ' 

Como quase todos os perfis estão subdivididos em horizontes e 
suborizontes, cujas somas de bases trocávef5 diferem entre si, 
obter-se-á, de preferência, a média ponderada em relacão às suas 
correspondentes espessuras e a observação limitar-se~á aos hori
zontes A e B ou aos primeiros 1'00 em de profundidade quando esta 
for superior 

Novamente os Regossolos, Vertissolos e solos Aluviais consti
tuirão exceções quando a profundidade efetiva abranger total ou 
parcialmente o horizonte C, que, sob estas circunstâncias, será 
considerado. 

Lembre-se que os horizontes extremamente salinos e/ou alcali 
nos interrompem a profundidade efetiva e que, de modo geral, são, 
por assim dizer, casos especiais de riqueza de bases trocáveis. Por 
este motivo, dependendo da profundidade a que estes tipos de hori
zontes estão presentes, reconhecem-se três situações que, com os 
respectivos pesos adotados na ponderação da caracterlstica em fo. 
co, são as seguintes: 

I. Solos sem horizontes extremamente salino e/ou alcalino ao longo 
de todo o perfil 

- Menos de 2 mE/1 00 g de solo 3 
- De 2 a 4 mE/1 00 g de solo 5 
- De 4 a 8 mE/1 00 g de solo 6 
- De8a 16 mE/100gdesolo 8 
- Mais de 16 mE/1 00 de solo 9 

li Solos com horizontes salino e/ou alcalino após os primeiros 1 00 
em de profundidade 

- Menos de 2 mE/1 00 g de solo 1 
De 2 a 4 mE/1 00 g de solo 2 

- De 4 a 8 mE/1 00 g de solo . . 3 
- De 8 a 1 6 mE/1 00 g de solo 5 
- Mais de 16 mE/1 00 g de solo 6 

111. Solos com horizontes salino e/ou alcalino nos primeiros 100 em 
de profundidade 

Menos de 2 mE/ 1 00 g de solo 1 
De2a4mE/100gdesolo.. 2 
De4a8mE/100gdesolo 3 

- Mais de 8 mE/1 00 g de solo 5 

F) Profundidade efetiva 

Entende-se por profundidade efetiva a profundidade até onde as rai
zes das plantas podem atingir. 

Como é facilmente compreenslvel, nem sempre toda a profundi
dade do solo pode ser considerada como efetiva Na realidade, esta 
deveria ser determinada em cada caso, porém, considerando o tipo 
e a escala de trabalho a ser realizado, este rigor na exatidão é perfei
tamente dispensável 

Assim, em trabalhos de cunho regional, poder-se-á considerar 
como tal a abrangida pelos horizontes A e B 

Este critério elimina sumariamente todo o horizonte C No entan
to, dadas as características de algumas unidades de mapeamento 
dos estudos pedológicos básicos que são utilizados para a definição 
da Capacidade de Uso e alguns dos critérios empregados na sua ela
boração, torna-se necessário tratar de forma especial alguns solos 

Este é o caso, por exemplo, dos Aluviais, dos Regossolos, dos 
Vertissolos e dos Salinos-Alcalinos 

Nos primeiros, todos ou quase todos os horizontes C podem e 
devem ser considerados como componentes da profundidade efeti-
v a 

Já no caso dos Regossolos e Vertissolos, é mister uma avaliação 
individualizada de cada perfil para definir se parte ou todo o horizon
te C pode constituir a profundidade efetiva. 

Nos solos salinos e alcalinos, a profundidade efetiva considerar
se-á interrompida por qualquer horizonte com relação Na+ /T x 1 00 
igual ou superior a 1 5 e/ou condutividade elétrica superior a 24 
milimhos/cm. Da mesma maneira todo horizonte "Giei" totalmente 
desenvolvido também interrompe a profundidade sob consideração 

Os pesos adotados para cada uma das situações possíveis são 
os seguintes: 

nulo O 
bolsões com afloramentos 2 
menos de 30 em 3 
30a60cm. 5 

- 60 a 90 em 6 
- 90 a 120 em 8 
- mais de 1 20 em 9 

G) Textura e estrutura do horizonte superficial 

Praticamente, o afirmado com respeito à textura e à estrutura do 
horizonte B (vide 5 1 2.4.3 - Condicionantes inerentes ao solo, 
alínea C) pode ser aplicado ao horizonte superficial 

Naturalmente que, no caso especial de se apresentar um hori
zonte superficial orgânico, terá que se considerar se a tabela se 
ajusta ou não à situação especifica e, em cada caso, adaptar-se-á a 
solução mais recomendável 

Não se trata apenas de definir se o percentual de matéria orgâni
ca é ou não suficiente para caracterizar um horizonte orgânico 
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Dever-se-ão considerar sua espessura e os possíveis efeitos das ope
racões normais do preparo do solo sobre ela É também relevante in
fe;ir a qualidade da mesma, porém as manchas sob estas condições 
em um mapeamento regional são tão pouco expressivas que é pre
ferível que qualquer preocupação adicional seja canalizada a um 
exame do caso, pois as generalizações pouco contribuiriam para a 
análise do problema 

A tabela de pesos a ser considerada é também a incluída para o 
horizonte B (Fig 5 8). 

H) Matéria orgânica 

Considerar-se-á unicamente a percentagem do horizonte A 1 Quan
do estiver subdividido, determinar-se-á a média ponderada de seus 
componentes 

Normalmente este valor é calculado através dos percentuais de 
nitrogênio ou carbono e faz parte dos resultados analíticos. A fim de 
evitar possíveis distorções com o emprego de um fator único, 
recomenda-se aplicar o critério seguinte: 
- quando a relação C/N for superior a 1 5, multiplicar o valor de N 
por 20; 
- quando a relação C/N es_tiver entre 9 e 15, multiplicar o valor de 
C por 1, 72 ou o valor de N por 20, indiferentemente; e 
- quando a relação C/N for inferior a 9, multiplicar o valor de C por 
1,72 

Se estiver ausente o horizonte A 1, o critério será aplicado ao ho
tizonte superficial presente 

Os pesos adotados na ponderação destas características são os 
seguintes: 
- menos de 1% 5 
-de 1 a 2% 6 

de 2 a 5% 8 
-mais de 5% 9 

Em todos os casos em que a relação C/N for superior a 20 é con
veniente diminuir os pesos citados em dois pontos 

5 1 2 5 - Conceituação das classes, subclasses e séries do siste-
ma 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todas as resultantes
de-interação, antes consideradas como identidades indivisíveis de 
capacidade, em um sem-número de unidades que, individualmente, 
compottam as que apresentam igual capacidade de influência sobre 
a produção e a produtividade quando submetidas ao mesmo siste
ma de manejo 

Estas unidades são, por sua vez, agrupadas em séries que reú
nem as unidades que apresentam homogeneidade no que diz respei
to ao grau de restrição dos fatores clima, relevo e solo, independen
te das caracterfsticas trsico-químico-morfológicas que interferem 
na determinação de sua capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasses e estas 
em classes de acordo com o tipo geral e o grau da máxima restrição, 
respectivamente. 

Desta maneira, segundo os objetivos, recursos, tempo, dados e 
cartografia básica disponfvel, o estudo poderá ser realizado com 
maior ou menor profundidade. Obviamente, o grau de abstração de 
suas generalizações não será o mesmo e, correspondentemente, 
deverá ser aceito com maiores ou menores restricões 

Nos parágrafos seguintes é oferecida a conc~ituação das dife
rentes componentes do sistema, com exceção das unidades que 
por seu grande número teoricamente possfvel não são aqui incluí
das 

5.1 2 5 1 - Classe Plenater 

As resultantes-de-interação pertencentes a esta classe encontram
se, do ponto de vista climatológico, em áreas onde o atendimento 
efetivo da demanda hídrica atinge mais de 85% do valor total, ex
presso o primeiro pela média geométrica de sua precipitação pluvial 
e de sua evapotranspiração real e o segundo por sua evapotranspi
ração potencial. Adicionalmente, contam com um perfodo de cres
cimento vegetativo ininterrupto de mais de 21 O dias, considerando 
um tempo de recorrência de cinco anos. 

Normalmente, fazem parte de supertrcies estruturais tabulares, 
terraços e patamares, embora também sejam comuns sobre super-
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fícies de acumulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre formas ero
sivas tabulares e no topo de algumas formas convexas 

Por definição, são planos com declividade sempre inferior a 5% 
Pedologicamente apresentam algumas variações que são a base 

dos critérios usados para sua subdivisão em unidades No entanto, 
pode-se caracterizá-la, em termos modais, da seguinte maneira: 
- não são salinos (condutividade elétrica sempre inferior a 4 
mmhos/cm) nem alcalinos ao longo de todo o perfil; 
- têm boa capacidade de retenção de umidade com boa a modera
damente boa drenagem, refletindo-se nas cores de seus solos, que 
são uniformes ou apenas mosqueadas na parte inferior do perfil; 
- o horizonte iluvial, bem como a camada superficial, apresenta 
texturas médias e correspondente mente suas estruturas são granu
lares ou em blocos subangulares; 
- tanto sua fertilidade atual como a potencial, considerando a so
ma de bases trocáveis e a capacidade total de troca catiõnica como 
medida dessas características, são altas. Em efeito ambas são sem
pre superiores a 16 mE/1 00 g de solo Contribui também para esta 
situação o alto conteúdo de matéria orgânica, que atinge níveis su
periores a 5% e com relação carbono/nitrogênio inferior a 20; e 
- por outro lado, a profundidade efetiva é freqúentemente superior 
a 1 20 em, contribuindo ainda mais com a fertilidade natural, princi
palmente por sua influência na capacidade de retenção de umidade 

As variações em torno da descrição moda\ que, como já afirma
do, caracterizam as diferentes unidades incluem: período de cresci
mento vegetativo reduzido até 1 80 dias; condutividade elétrica de 
até 8 mmhos/cm; drenagem acentuada; texturas moderadamente 
pesadas ou moderadamente leves e suas correspondentes estrutu
ras; capacidade de troca e soma de bases de até 12 mE/1 00 g de 
solo; matéria orgânica superior a 1 %; e profundidade efetiva não in
ferior a 60 em. 

A) Subclasse na Classe Plenater 

Por definição, as subclasses agrupam dentro de uma classe todos 
os elementos de interação que apresentam o mesmo tipo geral de 
condicionante dominante 

Por outro lado, a Classe Plenater, também por definição, exclui 
as restrições que são suficientemente significativas a ponto de po
derem ser reconhecidas subclasses. Conseqüentemente, não exis
tem agrupamentos diferenciados a este nível 

B) Séries na Classe Plenater 

Sendo série uma categoria onde todos os três tipos gerais de condi
cionantes são homogêneos e excluindo a Classe Plenater qualquer 
diferenciacão ao nfvel de subclasse, só é possfvel a existência de 
uma série. onde todos os seus tipos gerais de condicionantes se 
apresentam em um nfvel praticamente não restritivo Esta série to
ma a denominação de Plenater 111 e corresponde em sua definição 
ao conceito central de sua classe. 

5.1 2.5.2 - Classe Lavoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média geomé
trica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real representa 
não menos de 70% de sua correspondente evapotranspiração po
tencial e, adicionalmente, conta com um perfodo de crescimento 
vegetativo ininterrupto de pelo menos 1 80 dias, com um tempo de 
recorrência de 5 anos. 

Normalmente faz parte do mesmo tipo de unidades geomorfoló
gicas da classe anterior, porém com declividades de até 1 5% e, 
conseqüentemente, plenamente mecanizável. 

Como em todas as outras classes, suas resultantes-de-interação 
apresentam variações pedológicas, porém sempre com expressão 
média de suas caracterfsticas ffsicas, químicas e morfológicas den
tro da amplitude de variação admissivel para a classe. Isto é, fndice 
pedológico entre 7 e 8,5. 

No entanto, em seu conceito central, seus solos podem ser ca
racterizados assim: apresentam ligeira ou nenhuma salinidade; são 
moderadamente ou bem drenados; com combinações de texturas 
moderadamente leves a moderadamente pesadas, com estrutura 
granular, grumosa e em blocos angulares e subangulares; por outro 
lado, o conteúdo de bases trocáveis e sua capacidade total de troca 



catiónica são superiores a 12 mE/1 00 g de solo, sendo ainda consi
derados de boa fertilidade, mesmo situando-se na parte inferior des
sa faixa; são também moderadamente profundos a profundos, com 
mais de 90 em de profundidade efetiva; e seu conteúdo de matéria 
orgânica é superior a 2% 

O conceito central acima descrito, como já manifestado, com
porta variações que, dentro das diferentes combinações dos tipos 
gerais de limitação (clima, relevo, solo), isto é, dentro de cada série, 
servem de critério para a identificação das unidades Estas varia
ções incluem: período de crescimento vegetativo reduzido para 1 50 
dias; salinidade moderada; drenagem acentuada; texturas de mode
radamente leves a moderadamente pesadas (e até pesadas no hori
zonte "B"), combinadas com estruturas que vão de granular até co
lunar moderada; capacidade de troca catiónica e soma de bases re
duzidas até 8 mE/1 00 g de solo; e profundidade efetiva de até 60 
em e matéria orgânica inferior a 1 % 

Ocasionalmente podem registrar-se valores inferiores aos anota
dos, porém são aceitos com muita reserva e, naturalmente, quando 
compensados por outras características que possibilitem o compor
tamento médio adequado à classe 

AI Subclasses na Classe Lavoter 

Respeitados os limites impostos para a conceituação da classe, é 
possível diferenciar nas resultantes-de-interação da Classe Lavoter 
três agrupamentos a nível de subclasse, segundo o tipo geral de 
condicionante dominante: Lavoter-por-Ciima, Lavoter-por-Relevo e 
Lavoter-por-Solo 

É oportuno lembrar que no caso de existirem dois tipos gerais do
minantes ou mesmo quando não há dominância entre os três tipos 
aceitos, isto é, eles limitam a capacidade com igual intensidade, 
respeitar-se-á a ordem de prioridade clima, relevo e solo para a defi
nição sistemática ao nível hierárquico sob análise 

A Subclasse Lavoter-por-Ciima engloba todos os componentes 
de classe que apresentam índice agroclimático superior a 70 e infe
rior a 85, independente das condições de relevo e solo 

A Subclasse Lavoter-por-Relevo engloba todos os componentes 
de classe que apresentam relevo com declividade superior a 5% e, 
naturalmente, inferior a 1 5%, independente de suas condicões de 
solo e clima · 

Estes componentes são comuns sobre superfícies estruturais e 
sobre o topo das formas erosivas tabulares e convexas. Já nas for
mas erosivas agudas são praticamente inexistentes São, obvia
mente, menos frequentes sobre as formas fluviais e lacustres, bem 
como nas vertentes das convexas, pois as primeiras tendem a apre
sentar relevo mais plano que o exigido pela definição da subclasse, 
acontecendo o contrário com as segundas. 

Embora ocupando a faixa superior do intervalo de declividade 
correspondente à sua classe, são plenamente mecanizáveis, de
mandando cuidados apenas na orientação de seus sulcos e/ou fai
xas de cultivo 

Normalmente são de boa capacidade de produção, especialmen
te os classificáveis nas séries não limitadas por fatores pedológicos, 
caso em que quase se equivalem aos componentes da Classe Plena
ter 

Finalmente, a Subclasse Lavoter-por-Solo agrupa os componen
tes que, além de apresentarem índice agroclimático superior a 85 e 
relevo com declividade inferior a 5%, isto é, não classificáveis nas 
subclasses anteriormente mencionadas, têm caracterfsticas ffsicas, 
qufmicas e morfológicas, pedologicamente falando, tais que, quan
do ponderadas segundo a metodologia já explicitada, apresentam 
média geométrica superior a 7 e inferior a 8,5, denotando, com isto, 
possufrem limitações simples, facilmente superáveis ou contorná
veis. 

Bl Séries na Classe Lavoter 

Por definição, série é o conjunto que, além de apresentar a homoge
neidade exigida por suas respectivas classes e subclasses, mostra
se também homogênea no que concerne ao grau de restrição de 
seus três tipos gerais. Desta maneira, são possfveis sete séries na 
Classe Lavoter, pertencendo quatro delas à Subclasse Lavoter-por
Ciima, duas à Lavoter-por-Relevo e uma à Lavoter-por-Solo, segun
do a relação constante da Tabela 5.VIII. 

Por clima 

211 
212 
221 
222 

TABELA 5 VIII 
Séries na Classe Lavoter 

Subclasse 

Por relevo 

121 
122 

Por solo 

113 

Tanto a Série 211 como a 212 apresentam em comum, além do 
clima que caracteriza sua subclasse, relevo com declividades infe
riores a 5%. Diferenciam-se, porém, pelos seus solos: índice pedo
lógico superior a 8,5 na primeira e entre 7 e 8, 5 na segunda 

Já as Séries 221 e 222, também da mesma subclasse, diferem 
rlas duas anteriores por apresentarem um relevo mais limitado, em
bora ainda bom, de forma que as declividades se encontram dentro 
dos limites da classe Também neste caso a diferença entre estas 
duas séries é dada pelo solo, que tem grau de restrição 001 na pri
meira e 002 na segunda 

Os componentes da Série 1 21 são classificados nesta classe 
apenas por apresentarem declividades entre 5 e 1 5%, pois agrupa 
resultantes-de-interação excelentes, tanto do ponto de vista climá
tico como do pedológico 

Já a Série 122, que apresenta componentes com clima ótimo, 
está limitada tanto pedológica como do ponto de vista do relevo no 
grau próp1 i o da classe 

Finalmente, são classificáveis na Sé r i e I 12 todas as resultantes 
da Classe Lavoter que não f01am enquadradas na Plenater apenas 
porque o solo de suas resultantes-de-interação apresenta restrições 
de segunda grandeza 

5. 1 2. 5 3 - Classe Agriter 

Climatologicamente encontra-se em áreas onde a média geométrica 
da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real represen
ta não menos de 55% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial e adicionalmente conta com um período de crescimento 
vegetativo ininterrupto de pelo menos 1 50 dias, considerando um 
tempo de recorrência de 5 anos 

Do ponto de vista geomorfológico pode fazer parte de todas as 
formas estruturais, das unidades tabulares e convexas, das formas 
erosivas e dos terraços fluviais ou lacustres das formas de acumula
cão, porém em todos os casos quando as declividades são inferio
;es a 25%. Assim sendo, é ainda mecanizável, embora nos casos 
extremos as máquinas trabalhem com certa dificuldade 

Pedologicamente, as resultantes-de-interação da Classe Agriter 
têm características ffsico-químico-morfológicas Iars que a média 
geométrica de seus pesos, de acordo com a metodologia proposta, 
seja superior a 5,5 

Seus solos são, consequentemente, variados Em termos de 
conceituação moda I, podem ser descritos da maneira seguinte: não 
salinos a moderadamente salinos, condutividade elétrica de até 8 
milimhos/cm; drenagem de ligeiramente lenta a acentuadamente rá
pida; textura de moderadamente leve até pesada, combinada com 
estrutura em blocos, prismáticas ou colunares moderadas e granu
lares; apresentam capacidade de troca catiónica, bem como soma 
de bases trocáveis, superior a 8 miliequivalentes por cada 1 00 g de 
solo, denotando, com isto, regular a boa fertilidade potencial e 
atual; são moderadamente profundos a profundos, conteúdos de 
matéria orgânica normalmente superiores a 1%. 

Variações, para menos, dos valores acima descritos podem ser 
aceitas desde que devidamente compensadas, de forma a manter a 
capacidade dentro dos limites estabelecidos para a classe 

AI Subclasses na Classe Agriter 

Reconhecem-se 1t ês subclasses: Agriter-por-Ciima, Agriter-por
Relevo e Agriter-por-Solo 

A primeira inclui todas as resultantes-de-interação da classe que 
apresentam fndice agroclimático superior a 55 e inferior a 70%, in
dependente de suas condições de relevo e de solo. Desta maneira, 
abrange também todos os componentes com limitações geomorfo-
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lógicas e pedológicas com grau equivalente ao índice agroclimático 
citado e que, conseqüentemente, poderiam também ser classifica
dos nas outras duas subclasses, mas que, respeitando a prioridade 
metodológica, são aqui incluídos 

A Subclasse Agriter-por-Relevo agrupa os componentes que, 
apresentando índice agroclimático superior a 70%, e por isto não in
cluídos na anterior, têm relevo caracterizado por declividades entre 
15 e 25%, independente de suas condições pedológicas 

A Subclasse Agriter-por-Solo está constituída pelas resultantes
de-interação que, não sendo classificáveis nas subclasses anterio
res, por apresentarem índices agroclimáticos superiores a 70% 
e/ou declividade inferior a 15%, apresentam índice pedológico não 
menor que 5,5. 

B) Séries na Classe Agriter 

A combinação dos três tipos gerais de condicionantes -clima, rele
vo e solo - com seus respectivos graus de restrição possíveis a es
te nível determina a ocorrência das 1 9 séries relacionadas na Tabela 
5.1X. 

Por clima 

311 
312 
313 
321 
322 
323 
331 
332 
333 

TABELA 5 IX 
Séries na Classe Agriter 

Subclasse 

Por relevo 

131 
132 
133 
231 
232 
233 

Por solo 

113 
123 

213 
223 

Destas séries, nove pertencem à primeira subclasse (clima), seis 
à segunda (relevo) e quatro à terceira (solo). 

Por outro lado, a mesma tabela demonstra que a este nível do 
sistema os componentes podem ainda ser agrupados em conjunto e 
guardam homogeneidade no que diz respeito ao grau de restrição e 
tipo de pelo menÇJS em dois dos três condicionantes gerais 

Assim, as Séries 311 , 31 2 e 31 3 da Subclasse Agriter-por
Ciima apresentam em comum, além do índice agroclimático supe
rior a 55%, solos com relevo praticamente plano, com O a 5% de 
declividade. Diferenciam-se, porém, porque seus índices pedológi
cos refletem condições restritivas de graus 001, 002 e 003, que, 
em última instância, determinam capacidade diferenciada para seus 
componentes. De forma similar, as Séries, 321, 322 e 323, que 
também são climatológica e geomorfologicamente equivalentes, 
diferenciam-se entre si pelo grau de limitações pedológicas refleti
das por seus índices que respectivamente são maiores que 8,5, en
tre 7 e 8,5 e inferiores a 7. 

O terceiro grupo da Subclasse Agriter-por-Ciima, Séries 331, 
332 e 333, comporta o mesmo raciocínio, diferindo apenas pela de
clividade de seus componentes, que neste caso vão de 1 5 a 2 5%. 

Já o grupo de Séries 131, 132 e 133, da Subclasse Agriter-por
Relevo, mostra-se homogêneo não só com respeito ao grau de res
trição geomorfológica, que é característico da subclasse, como 
também ao índice agroclimático, que é sempre superior a 85%. Di
ferem, no entanto, no aspecto pedológico, pois as médias geométri
cas dos pesos atribuídos às suas características físico-químico
morfológicas vão de 5,5 a 1 O, havendo, assim, capacidade diferen
ciada também neste caso 

A mesma situação é representada pelas Séries 231, 232 e 233, 
porém, neste caso, a demanda hídrica ideal, expressa pela evapo
transpiração potencial, está satisfeita entre 55 e 70% do seu valor 
total 

A Subclasse Agriter-por-Solo, que, como já mencionado, abran
ge os componentes não classificáveis nas outras subclasses e que 
apresentam índices pedológicos de 5,5 e 7 tem dois Grupos -
113, 123 e 213, 223 - diferenciados pelo clima, ótimo no primei-
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ro e ligeiramente limitado no segundo. Entre as séries de cada gru
po, porém, é o relevo que varia, sendo plano nas mencionadas em 
primeiro lugar e com declividade de 5 a 1 5% nas mencionadas em 
segundo. 

5.1 2.5.4 - Classe Mesater 

Do ponto de vista climático, os componentes desta classe se en
contram em áreas onde a média geométrica da precipitação pluvio
métrica e da evapotranspiração real representa não menos de 40%. 
do valor de sua correspondente evapotranspiração potencial e, adi
cionalmente, contam com um período de crescimento vegetativo de 
pelo menos 1 20 dias, considerando um tempo de recorrência de 5 
anos 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular, terra
ço e patamar das formas estruturais e das tabulares, convexas e agu
das das formas erosivas, porém restritas aos lugares onde a declivi
dade é inferior a 40% 

Suas características pedológicas são de tal natureza que seu 
correspondente índice, obtido segundo os critérios estabelecidos na 
metodologia é igual ou superior a 4 

Modalmente, seus atributos físicos, químicos e morfológicos va
riam na amplitude seguinte: não a acentuadamente salinos; drena
gem de acentuadamente lenta a acentuadamente rápida; todas as 
texturas com exceção das muito leves e praticamente todas as es
truturas; tanto a capacidade de troca catiOnica como a soma de ba
ses trocáveis superior a 4 miliequivalentes por cada 100 g de solo e 
profundidade efetiva não inferior a 30 em 

A) Subclasses na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, esta também admite três subclas
ses, segundo o tipo geral de condicionante presente. 

A Subclasse Mesater-por-Ciima abrange os componentes cujo 
índice agroclimático é superior a 40 e inferior a 55%, independente 
de suas condicões de relevo e solo. 

A Subclas~e Mesater-por-Relevo inclui os componentes que, 
apresentando índice agroclimático superior a 55%, apresentam de
clividades de 25 a 40%, independente de suas condições pedológi
cas. Note-se que, desta maneira, não são tratoráveis, embora ainda 
possa ser possível, neles, o uso de tração animal 

A Subclasse Mesater-por-Solo está integrada pelas resultantes 
que, não sendo classificáveis nas subclasses anteriores, têm índi
ces pedológicos de 4 a 5,5, mostrando, assim, que seus solos apre
sentam características que limitam fortemente sua capacidade Es
ta limitação, porém, não é imputavel às suas condições climáticas 
e/ou geomorfológicas. 

B) Séries na Classe Mesater 

A Tabela 5.X mostra as 37 séries da classe, distribuídas segundo 
suas respectivas subclasses. 

Por clima 

411 
412 
413 
414 
421 
422 
423 
424 
431 
432 
433 
434 
441 
442 
443 
444 

TABELA 5 X 
Séries na Classe Mesater 

Subclasse 

Por relevo 

141 
142 
143 
144 
241 
242 
243 
244 
341 
342 
343 
344 

Por solo 

114 
124 
134 

214 
224 
234 

314 
324 
334 



As Séries 411, 41 2, 413 e 414, que perfazem o primeiro grupo 
da Mesater-por-Ciima, apresentam em comum, além do clima que 
caracteriza a subclasse, seu relevo, que é plano (0 a 5%) A qualida
de do solo, porém, que na 411 é excelente, torna-se fortemente li
mitativa na 414, passando por situações intermediárias na 412 e 
na 413. Esta variação é refletida pelos índices pedológicos, que vão 
de 4 a 8,5 

As Séries 421, 422, 423 e 424 podem, do ponto de vista cli
mático e pedológico, ser definidas nos mesmos termos que as ante
riores, pois ocupam posição equivalente No entanto, neste caso o 
relevo não se apresenta plano, <:tingindo declividades de até 15%, 
com limitações à mecanização, que, embora simples, estão um grau 
acima das correspondentes às séries mencionadas anteriormente 

De maneira semelhante se comportam os últimos dois grupos da 
subclasse em consideração, porém com diferenças no relevo, che
gando, no caso dos componentes do último grupo, a limitar total
mente a tratorização das operações A este respeito, salienta-se 
que estas séries não são classificadas nas subclasses seguintes, 
apenas por critérios metodológicos. 

Com efeito, todas as séries da Mesater-por-Relevo estão forte
mente limitadas pela declividade, de tal forma que sua mecanização 
é praticamente impossível Por outro lado, dentro de cada grupo de 
séries desta subclasse há certa uniformidade climática, sendo este 
fator ótimo no primeiro, ligeiramente limitativo no segundo e mode
radamente no terceiro As condições pedológicas, porém, diferem 
de série a série, dentro de cada grupo, indo de ótimas nas primeiras a 
fortemente limitadas nas últimas (graus de restrição 001, 002, 
003 e 004, respectivamente). 

Por último, as séries da Mesater-por-Solo dividem-se em três 
grupos, de forma tal que dentro de cada um deles as condições de 
clima e de solos são constantes, variando apenas o grau de limita
cão atribuível ao relevo. lntergrupalmente, porém, existem diféren
Ças no que diz respeito ao clima de seus componentes, refletidas 
por seus índices, que são maiores que 85%, de 70 a 85% e meno
res que 70%, respectivamente 

5 1.2 5 5 - Classe Agro&ter 

Os componentes desta classe se encontram sob clima onde a rela
ção percentual entre o atendimento efetivo, expresso pela média 
geométrica entre a precipitação pluvial e a evapotranspiração real 
da demanda hídrica ideal, expressa pela evapotranspiração poten
cial, é pelo menos de 25% e, adicionalmente, contam com um pe
ríodo de crescimento vegetativo ininterrupto de, no mímino, 90 
dias, considerando um tempo de recorrência de 5 anos 

Geornorfologicarnente, fazem parte das mesmas unidades da 
classe anterior, porém com declividades de até 55%, além das pla
nícies inundáveis, desde que respeitado o condicionamento do pe
ríodo vegetativo 

O índice pedológico de seus componentes e igual ou superior a 
2,5 e, assim, inclui urna ampla variedade de solos que apresentam, 
modalmente, as características seguintes: condutividade elétrica 
de até 1 6 milirnhos/cm, podendo, desta maneira, ser até fortemen
te salinos; drenagem de acentuadamente lenta a fortemente rápida; 
.quaisquer textura e estrutura, devendo, porém, ser feitas restri
cões à macica e à laminar; capacidade total de troca catiônica, so
~a de bases' trocáveis e conteúdo de matéria orgânica praticamen
te não restritivos a praticamente qualquer profundidade, desde que 
esta não possa ser definida corno nula ou como de bolsões com 
afloramentos frequentes 

A) Subclasses na Classe Agroster 

De acordo com a natureza do tipo geral de condicionante mais res
tritivo, são diferénciadas três subclasses: Agroster-por-Ciima, 
Agroster-por-Relevo e Agroster-por-Solo. 

Na primeira são incluídas todas as resultantes-de-interação cujo 
índice agroclimático é superior a 25%, porém inferior a 40%, inde
pendente de suas condições de relevo e solo. Assim sendo, 
encontram-se em áreas onde, no melhor dos casos, são atendidas 
menos de 40% das necessidades de umidade considerada ideal, re
presentada pelo seu correspondente valor de evapotranspiração po
tencial 

A Subclasse Agroster-por-Relevo envolve todos os componen
tes não classificáveis na anterior, que apresentam declividade entre 
40 e 55% Conseqi.Jenternente, todas as suas resultantes-de
interação não são mecanizáveis 

A Subclasse Agroster-por-Solo agrupa as resultantes que, tendo 
índice agroclimático superior a 40% e declividades inferiores a 
40%, apresentam índice pedológico entre 2,5 e 4, denotando com 
isto que seus solos têm características fortemente limitativas 

8) Séries na Classe Agroster 

Do total das séries da classe, 25 pertencem à Subclasse Agroster
por-Ciima, 20 à Agroster-por-Relevo e 16 à Agroster-por-Solo, con
forme a Tabela 5 XI 

TABELA 5 XI 
Séries na Classe Agroster 

Subclasse 

Por clima Por relevo Por solo 

511 151 115 
512 152 125 
513 153 135 
514 154 145 
515 155 
521 251 215 
522 252 225 
523 253 235 
524 254 245 
525 255 
531 351 315 
532 352 325 
533 353 335 
534 354 345 
535 355 
541 451 415 
542 452 425 
543 453 435 
544 454 445 
545 455 
551 
552 
553 
554 
555 

As correspondentes à primeira poderiam ainda ser sistematiza
das em cinco grupos homogêneos no que diz respeito ao relevo, 
além, naturalmente, do clima, que é o característico da subclasse. 

No primeiro grupo, nas Séries 511, 512, 513, 514 e 515 a de
clividade é inferior a 5%, denotando, com isto, que seus relevos 
têm características bem próximas das considerada-s ideais. No en
tanto, do ponto de vista do solo, há diferenças entre as séries do 
mesmo grupo Na primeira, 511, tem grau de restrição 001, de tal 
maneira que, não fosse a muito forte restrição imposta por seu cli
ma, suas resultantes seriam classificáveis na Classe Plenater. Já a 
última, 51 5, apresenta solo muito fortemente limitativo, expresso 
por seu índice pedológico, que se situa entre 2,5 e 4 

O segundo grupo de séries (521, 522, 523, 524 e 525) abran
ge componentes que contam com relevo menos favorável em rela
ção ao do grupo anterior (grau de restrição 002), porém são equiva
lentes nos outros aspectos. 

Iguais considerações podem ser tecidas em torno dos outros 
grupos quando relacionados com seus anteriores, pois seus percen
tuais de declividade vão crescendo até atingir no último (Séries 
551, 552, 553, 554 e 555) valores de 40 a 55%, mostrando que 
seus componentes estão fortemente limitados pelas características 
de seus relevos. 

Note-se que todas as últimas séries de cada grupo poderiam, 
também, ser classificadas na subclasse por solo. Não o são, ape
nas, por critérios metodológicos que estabelecem a ordem de priori
dade clima, relevo e solo. 

As séries da Subclasse Agroster-por-Relevo, segundo bloco da 
tabela já mencionada, apresentam, sem exceção, solos muito forte
mente limitados pela declividade (de 40 a 55%). 

Como no caso das séries da subclasse anterior, estas podem ser 
cataloyadas em quatro grupos de cinco séries cada e comportam ra- · 
ciocínio similar ao desenvolvido para a subclasse anterior 
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Finalmente, os componentes da última subclasse estão muito 
fortemente limitados pela qualidade de seus solos {a Série 555 não 
é aqui classificada por restrições metodológicas, como já 
explicado), variando ora nos aspectos geomorfológicos ora nos cli
matológicos segundo se comparem os grupos entre si ou as séries 
dentro de cada grupo. 

5.1 2 5 6 - Classe Silvater 

Os componentes desta classe se apresentam em praticamente 
qualquer tipo de clima, com exceção daqueles onde a média geomé
trica da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real re
presenta menos de 1 0% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial e/ou contam com período de crescimento vegetativo con
tínuo inferior a 80 dias por ano, com tempo de recorrência de 5 
anos. 

Geomorfologicamente, excluem-se apenas as áreas onde a de
clividade é superior a 70%, as planícies marinhas e as dunas de mo
do geral 

Seu índice pedológico chega até 1, ficando excluídos apenas os 
solos muito fortemente salinos, com mais de 20 milimhos/cm de 
condutividade elétrica em seu extrato de saturação, e os que apre
sentam drenagem extremamente lenta. Todas as outras caracterís
ticas são praticamente não restritivas para as resultantes-de
interação serem classificadas nesta classe 

A) Subclasses na Classe Silvater 

A Subclasse Silvater-por-Ciima é constituída pelas resultantes cuja 
demanda ideal de unidade, representada por sua evapotranspiração 
potencial, é satisfeita apenas em 1 O a 25%, consubstanciando, 
deste modo, condições agroclimáticas extremamente limitativas, 
dificilmente detectáveis no Brasil 

A Silvater-~or-Relevo abrange as qu~, não sendo classificáveis 
na subclasse anterior, têm declividade entre 55 e 70%, indepen
dente das condições pedológicas 

Por seu lado, a Silvater-por-Solo inclui as resultantes que, apre
sentando índice agroclimático superior a 25% e relevo com declivi
dade inferior a 55%, conseqüentemente não sendo classificáveis 
nas subclasses anteriores, têm índice pedológico inferior a 2,5 e, 
naturalmente, superior a 1 

B) Séries na Classe Silvater 

Respeitadas as condicionantes dos níveis superiores, as séries re
presentam as diferentes combinações possíveis dos graus e tipos 
de limitação próprios a cada subclasse. Desta forma, são possíveis 
36 séries na Subclasse Silvater-por-Ciima, 30 na Silvater-por-Relevo 
e 25 na Silvater-por-Solo. Estas séries estão relacionadas na Tabela 
5.XII. 

Todas as séries correspondentes à primeira são praticamente 
impossíveis no Brasil, dadas as condições que lhes são peculiares. 

As correspondentes à segunda subclasse podem ser sistemati
zadas, como acontece nas outras classes, em cinco grupos de seis 
componentes cada, que, além da declividade própria à subclasse, 
apresentam índices agroclimáticos homogêneos Dentro de cada 
grupo, porém, diferenciam-se pelos solos que apresentam graus de 
limitação que vão de 001 a 006. 

Desta maneira, a 1 61 abrange a parte das resultantes-de
interação que apresenta solos de ótima qualidade que, conse
qüentemente, estão classificados nesta classe apenas por causa de 
sua declividade. Em contraposição, a 1 66 abrange as resultantes 
cujo solo é fortemente limitativo, de tal forma que sua classificacão 
é devida tanto a essa condição como à declividade. Naturalme~te, 
as séries intermediárias apresentam também situações intermediá
rias no que diz respeito ao seu índice pedológico. 

Similarmente, os componentes da 561 também apresentam so
lo ótimo, da mesma maneira que os da 161; diferem, porém, por 
causa de seu clima extremamente desfavorável Situações interme
diárias são encontradas nas Séries 562, 563, 564 e 565 

Generalizações semelhantes podem ser feitas com respeito às 
séries da Subclasse Silvater-por-Solo Todos os seus componentes 
estão, obviamente, limitados por características pedológicas. O cli
ma, porém, transita de ótimo a extremamente limitativo e, segundo 
as suas resultantes, passa do primeiro ao sexto grupos. 
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TABELA 5 XII 
Séries na Classe Silvater 

Subclasse 

Por clima Por relevo Por solo 

611 161 116 
612 162 126 
613 163 136 
614 164 146 
615 165 156 
616 166 
621 261 216 
622 262 226 
623 263 236 
624 264 246 
625 265 256 
626 266 
631 361 316 
632 362 326 
633 363 336 
634 364 346 
635 365 356 
636 366 
641 461 416 
642 462 426 
643 463 436 
644 464 446 
645 465 456 
646 466 
651 561 516 
652 562 526 
653 563 536 
654 564 546 
655 565 556 
656 566 
661 
662 
663 
664 
665 
666 

Por outro lado, de grupo para grupo, permanecem constantes as 
condições de clima, mudando entre as séries de cada grupo as con
dições de relevo. 

5.1.2.5.7- Classe Silvester 

Climatologicamente pode apresentar-se sob praticamente qualquer 
tipo de clima, incluindo a faixa onde a média da precipitação pluvial 
com a evapotranspiração real representa menos de 1 0% de sua 
correspondente evapotranspiração potencial e as áreas onde o pe
ríodo de crescimento vegetativo é inferior a 80 dias, com tempo de 
recorrência de 5 anos. 

Da mesma maneira, do ponto de vista geomorfológico, a ampli
tude das unidades e declividades sob as quais podem apresentar-se é 
muito grande, embora sejam típicas as formas agudas com declivi
dades superiores a 70%, quando fazem parte de uma subclasse es
pecial, como se verá posteriormente 

Também, pedologicamente, as características físico-químico
morfológicas são as mais variadas, de forma que seu corresponden
te índice pode ocupar qualquer lugar da amplitude de variação esta
belecida metodologicamente, embora esta afirmativa seja mera
mente conceitual, pois na prática são extremamente improváveis 
solos de ótima qualidade sob, digamos, climas e relevos extrema
mente limitativos 

A) Subclasses na Classe Silvester 

Como em todas as outras classes, exceto a Plenater, também nesta 
são reconhecidas três subclasses: Silvester-por-Ciima, Silvester
por-Relevo e Silvester-por-Solo 

Pertencem à primeira todas as resultantes-de-interação que, in
dependente de suas condições de relevo e solos, apresentam índice 
agroclimático inferior a 10% e/ou período de crescimento vegetati
vo inferior a 80 dias (grau de limitação 700). 

A subcl'lsse mencionada em segundo lugar abrange as resultan
tes com mais de 70% de declividade (grau de restrição 070), com 
exceção daquelas que, atendendo também à definição da subclasse 
anterior, são, por este motivo, respeitando a prioridade estabelecida 
l']a metoàologia, nela classificadas. 



A terceira subclasse, Silvester-por-Solo, está constituída pelas 
resultantes com média geométrica, das oito características pedoló
gicas, inferior a 1 . 

Não são incluídas nesta última subclasse, mesmo quando satis
feitas as condições mencionadas, as resultantes que apresentam 
relevo com mais de 70% de declividade, quando são incluídas na 
anterior, e/ou índice agroclimático inferior a 10%, quando são clas
sificadas na Silvester-por-Ciima. 

B) Séries na Classe Silvester 
As séries possíveis nesta classa, distribuídas de acordo com a clas
se a que pertencem, estão incluídas na Tabela 5.XIII 

TABELA 5 XIII 
Séries na Classe Silvester 

Subclasse 

Por clima Por relevo Por solo 

711 171 117 
712 172 127 
713 173 137 
714 174 147 
715 175 157 
716 176 167 
717 177 
721 271 217 
722 272 227 
723 273 237 
724 274 247 
725 275 257 
726 276 267 
727 277 
731 371 317 
732 372 327 
733 373 337 
734 374 347 
735 375 357 
736 376 367 
737 377 
741 471 417 
742 472 427 
743 473 437 
744 474 447 
745 475 457 
746 476 467 
747 477 
751 571 517 
752 572 527 
753 573 537 
754 574 547 
755 575 557 
756 576 567 
757 577 
761 671 617 
762 672 627 
763 673 637 
764 674 647 
765 675 657 
766 676 667 
767 677 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 

As correspondentes à Subclasse Silvester-por-Ciima são impro
váveis no âmbito do território nacionãl. 

As séries da Silvester-por0 Rerevo podem, ainda, ser sistematiza! 
das em seis grupos, de acordo com sua homogeneidade climatológi
ca, comportando análise semelhante à realizada para as outras elas· 
ses, guardando, naturalmente, suas diferenças no grau das limita
ções que apresentam 

Da mesma maneira, os componentes da Subclasse Silvester
por-Solo podem ser agrupados também em seis grupos que compor
tam a análise semelhante à das outras subclasses. 

5.1.3 - LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE 
DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Na Folha SD.21 Cuiabá os níveis hierárquicos identificados 
distribuíram-se em 6 classes, 1 O subclasses, 87 séries e 195 uni
dades. 

Somente a Classe Plena ter, que por definição abrange áreas sem 
limitações significativas, está ausente, pelo menos na escala em 
"que q levantamento foi realizado. 

Analisando as resultantes-de-interação clima-relevo-solo-plan
ta, temos para a Folha em estudo o seguinte: climaticamente foram ca
racterizados três graus de restrição, variando de 100 a 300, tradu
zidos por um atendimento das necessidades hidricas ideais para a 
maioria das plantas superior a 55% Salientado-se, entretanto, que 
na Folha não houve precipitações pluviométricas que excedessem 
as necessidades hídricas das plantas, consequentemente não ha
vendo nenhum grau por excesso de umidade A precipitação pluvio
métrica varia de 950 mm a 2.500 mm, notando-se um aumento à 
medida que se vai deslocando para o norte As temperaturas médias 
são elevadas, porém regulares durante o ano todo, com médias 
anuais variando de 23 o C a 25 o C, com ligeiro declínio nos meses de 
julho e agosto. Em síntese, estas condições meteorológicas são de
vidas principalmente a massas de ar Equatorial Continental, ventos 
oceânicos, Convergência lntertropical e Massa Polar, esta influindo 
sazonalmente (vide 4.1.5 - Fitoclimas). 

A vegetação dominante é constituída pela Savana e suas varia
ções, seguida da Floresta Estacionai, Áreas de Contato, Formações 
Aluviais Florestais e Formações Pioneiras; esta grande variação de 
vegetação deve-se predominantemente às condicionantes de clima 
e solo 

Geomorfologicamente, a área mapeada apresenta as mais varia
das formas de relevo ém diferentes estágios de dissecação; 
encontram-se também extensas planícies e pantanais. Foram en
contrados desníveis em todos os graus estabelecidos pela metodo
logia, abrangendo declividades de O a 5% e até maiores que 70% 

Ocorre uma gama de tipos de solos, sendo que alguns deles ocu
pam, uniformemente, grandes extensões. Em geral houve predomi
nância de solos ácidos, de baixa fertilidade, porém com boas pro
priedades fisicas; ocorrem também solos com alumínio a niveis tóxi· 
cos para as plantas. 

5 1.3.1 - Classe Lavoter 

É a classe que aprese ma grau 2 de restricão dominante em qualquer 
um dos elementos componentes da~ resultantes-de-inte"ração 
clima-relevo-solo 

Neste mapeamento não foram detectadas as Subclasses 
Lavoter-por-Relevo e Lavoter-por-Solo segundo critérios adotados 
pela metodologia Por isso, aparece apenas a Subclasse Lavoter
por-Ciima, cujo fator mais restritivo, no caso o clima, foi a primeira 
das resultantes-de-interacão a alcancar o maior grau de restricão 
comparativamente aos o~tros dois ("rab 5 XIV). · 

Classe 

Lavoter 

TABELA 5 XIV 
Subdivisão da Classe 2 - Lavoter 

Caracterfsticas 
Subclasse Série pedológicas 

definidoras das unidades 

Lavoter·por-Ciima 222 eb, pm 

5 1.3.1 1 - Subclasse Lavoter-por-Ciima 

Are a 
(km2) 

2 380 

Ocupa uma área de 2 380 km2 dispersa em várias manchas pelo 
centro-sul da Folha em estudo. Seu revestimento florístico é consti
tuído pela Savana Parque com floresta-de-galeria, Savana Arbórea 
Aberta e Floresta Estacionai Semidecidual. 

Do ponto de vista climático, a região é boa, podendo 
desenvolver-se uma série de variedades de culturas. O relevo 
apresenta-se no grau de restrição 020, com declividades variando 
de 5 a 15%, portanto plenamente mecanizáveis Os solos possuem 
boa estrutura, como blocos subangulares, porém de textura pesa
da; quimicamente apresentam boas reservas de elementos nutriti
vos, conferindo a estes solos alta fertilidade. Sua profundidade é 
muito variável, indo·de 39 a mais de 120 em. O aluminio trocável é 
inferior à unidade e a saturação com este elemento é praticamente 
zero. 

Em geral as caracteristicas mais limitativas não chegam a com
prometer a boa qualidade dessas terras, pois apresentam elevado 
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potencial agrfcola, possibilitando o desenvolvimento de uma grande 
diversificação de culturas 

A) Série 222 

Apresenta duas unidades, a primeira 222/eb, constituída de duas 
manchas localizadas aproximadamente no centro-sul da Folha; a 
cobertura vegetal é do tipo Floresta Estacionai Semidecidual. Clima
tologicamente apresenta um atendimento das necessidades hídri
cas ideais para as plantas maior que 70% 

Ocorrem na unidade geomorfológica denominada Planalto dos 
Parecis (vide 2- Geomorfologia), onde as declividades variam de 5 
a 15%, portanto boas para a mecanização Os solos apresentam 
boas propriedades qufmicas e ffsicas, sendo que a textura pesada 

os torna ligeiramente limitativos; contudo, estas terras são as que 
dispõem de melhor potencial agrfcola, comportando uma agricultura 
diversificada, sugerindo-se, entretanto, que este potencial seja diri
gido principalmente para a produção de cereais 

A Unidade 222/pm foi identificada em duas manchas muito pró
ximas uma da outra, situadas na porção centro-lesfe da Folha. Ore
vestimento florfstico é do tipo Savana Parque. As condições climáti
cas são as mesmas da unidade anterior Os solos são dotados de 
boas reservas de nutrientes, indicadas por elevada soma de bases e 
alta capacidade de troca catiônica, porém as características mais li
mitativas residem na sua pouca profundidade e no baixo conteúdo 
de matéria orgãnica (Tab 5J<V), o que pode ser contornado 
aplicando-se adubação orgilnica e selecionando-se culturas cujo sis
tem<J radicular não atinja profundidades superiores a 39 em 

TABELA 5 XV 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-Ciima) 

Características físico químicas do perfil de solo 

Are a De di- lndice Salini- Prof Mat 
Unidade vidade pedo- Horizonte B Cap troca Soma Horizonte A 

lkm2\ 
% lógico 

dade Drenagem de cátions de bases e te- orgi'l-
(mmhos/ ti v a nica 

em) Estrutura Textura (mE/1 00 g) lmE/1 00 g) 
I em) Textura Estrutura 

% 

222/eb 1 126 5- 15 8,10 <4 Boa Blocos Pesada 10,21 7,13 120+ Média Granular 5,86 
subangulares 

222/pm 1 254, 5- 15 7,26 <4 Moderada Blocos Moderadamente 10,36 8,16 39 Média Blocos 1,15 
angulares pesada 

5.1.3.2 - Classe Agriter 

É a classe que ocupa maior área na Folha, totalizando 1 52 488 
km2. Nela foi possível detectar as três subclasses (Agriter-por
Ciima, por Relevo e por Solo), formadas por séries homogêneas no 
grau e tipo geral de condicionante dominante. 

Numa análise do ponto de vista de classe, os seus componentes 
apresentam grande diversidade climática, geomorfológica e pedoló
gica, porém o grau de restrição da condicionante dominante é de tal 
ordem que não chega a impedir sua utilização com culturas tempo
rárias e permanentes desde que observados os sistemas de manejo 
mais adequados para cada caso, bem como a escolha de tipos de 
culturas adaptadas à região. 

5.1.3.2 1 - Subclasse Agriter-por-Ciima 

Ocupa uma área de aproximadamente 26.379 km2 concentrados 
em diversas manchas no setor sudoeste da Folha em consideracão 

Foram identificadas 11 séries, especificadas na Tabela 5.XVI, 
com suas respectivas unidades, que serão descritas a seguir. 

A) Série 312 

Está localizada a sudoeste da cidade de Pontes e Lacerda. Pertence 
à região da Floresta Estacionai Semidecidual (vide 4- Vegetação). 
Apresenta fndice agroclimático na faixa de 55 a 70% de demanda 
hfdrica. A precipitação pluviométrica anual é de 1 .000 mm; a eva
potranspiração potencial de 1 494 mm, aproximadamente, e a eva
potranspiração real é de 963 mm. 

Geomorfologicamente, faz parte da Depressão do Guaporé, com 
declives de O a 5%. Pedologicamente, os solos desta série são de 
boa fertilidade, porém há limitações de ordem ffsica 

Definiu-se apenas uma unidade, a 31 2/et, cuja textura pesada 
se constitui numa caracterfstica ligeiramente limitativa. Apresenta 
estrutura em blocos subangulares, boa profundidade e propriedades 
qufmicas satisfatórias, conforme indica a capacidade de troca catiõ
nica que alcançou 12,69 mE/1 00 g de solo e a soma de bases com 
1 O, 19 mE/1 00 g de solo (Tab. 5 XVII). 

8) Séries 31 3 e 31 3 * 
As áreas destas séries estão disseminadas no limite sul da Folha, 
sendo que algumas delas interligam-se a áreas pertencentes à Folha 
SE.21 Corumbá. Floristicamente, fazem parte da Região da Savana 
Arbórea Densa e Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação). 
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Classe 

Agriter 

subangulares 

TABELA 5 XVI 
Subdivisões da Classe 3 - Agriter 

Caracterfsticas 
Subclasse Série pedológicas 

definidoras das unidades 

312 et 
313 eb, eb, bt, b 
313* bt 
321 de 
322* eb, bt 

Agriter-por-Ciima 322 eb, ep, e, bt 
323 et, cb, bt 
323* ct, bt 
332 eb, ct 
332* bt 
333 eb, bt 

133 et, eb, bt, b 
232 bt 

Agriter-por-Relevo 233* dp, et 
233 db, eb, eb, bt, t 

113 db, b, eb, eb, bt 
123 eb, b 
213 db, d, et, eb, eb, b, 

bt, bp 
Agriter-por-Solo 213* e, bt 

223 db, dp d, eb, et, eb, bt 
bp. b, pt 

223* e, cb, pt 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Área 
lkm2) 

748 
6 423 

33 
204 

1 639 
3 759 
6 173 
1 600 
1 856 
1 453 
2 491 

879 
221 
641 

1 659 

53 735 
4 104 

47 539 
133 

16 519 
679 

Climática e geomorfologicamente, são semelhantes à série ante
rior, diferindo somente no aspecto pedológico. 

Foram definidas as seguintes unidades: 313/eb, 313/bt, 313/b, 
313/cb e 31 3 * /bt. As quatro primeiras apresentam em comum bai
xa soma de bases aliada a uma baixa capacidade de troca catiônica 
e conseqüentemente apresentam baixa fertilidade natural; do ponto 
de vista ffsico, a estrutura e a textura apresentam-se ligeiramente li
mitativas A outra unidade possui as mesmas limitações das primei
ras mais a agravante de apresentar excesso de concreções 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



TABELA 5 XVII 
Caracteriza cão das unidades (Subclasse Agriter-por-Ciima) 

Caracterfsticas fisico-químicas do perfil de solo 

Área 
De e/i- lndice Salini- Pro f Mat 

Unidade vidade pedo- Horizonte 8 Cap troca Soma Horizonte A 
tkm2 l dade efe- orga 

% lógico Drenagem de cátions de bases 
tiva nica (mmhos/ 

em) Estrutura Textura (mE/1 00 gl (mE/1 00 g) 
(em) Textura Estrutura % 

312/et 748 <5 7,73 <4 Boa Blocos Pesada 12,69 10,19 120+ Média Granular 3,96 
subangulares 

313/eb 1 318 <5 5,89 <4 Boa Granular Moderadamente 3,58 1,04 120+ Modendamente Granular 1,38 
pesada leve 

313/eb 1 003 <5 6,80 <4 Boa Granular Pesada 5,29 0,80 120+ Média Granular 1,19 

313./bt 33 5- 15 6,21 <4 Moderad Blocos Média 5,28 0,65 120+ Média Grãos 1,20 
drenado subangulares simples 

313/bt 3 559 0-5 6,70 <4 Boa Blocos Pesada 5,10 2,90 120+ Leve Grãos 2,20 
subangulares simples 

313/b 543 0-5 6,80 <4 Boa Blocos Pesada 5,90 2,70 110 Moderadamente Granular 5,00 
subangulares pesada 

321/de 204 5- 15 8,59 <4 Moderad Blocos Pesada 34,84 29,90 120+ Média Granular 10,00 
drenado subangulares 

322•/eb 1 304 5- 15 7,24 <4 Bua Blocos Moderadamente 5,".8 2,83 120+ Moderadamente Granular 5,34 
subangulares pesada leve 

322/eb 2 395 5- 15 7,90 <4 Moderad Blocos Pesada 10,66 8,45 120+ Média Blocos 12,24 
drenado subangulares 

322/ep 18 5- 15 8,30 <4 Boa Blocos Pesada 38,00 38,00 100 Média Granular 3,18 
angulares 

322/e 27 5- 15 8,72 <4 Boa Blocos Pesada 19,41 17,09 120+ Média Granular 6,72 
subangulares 

322./bt 335 5- 15 7,60 <4 Boa Blocos Média 8,92 4,98 120; Moderadamente Granular 3,10 
subangulares pesada 

322/bt 1 319 5- 15 7,47 <4 Boa Blocos Pesada 9,56 6,68 120+ Média Granular 3,44 
subangulares 

323/et 619 5- 15 6,34 <4 Boa Granular Moderadamente 4,39 2,02 120 I Moderadarnente Grãos 1,72 
leve leve simples 

323/eb 603 5- 15 6,57 <4 Soa Blocos Moderadamente 4,00 0,52 120+ Moderadamente Granular 0,86 
subangulares pesada leve 

323•tet 1 371 5- 15 7,21 <4 Boa Blocos Pesada 6,87 4,18 120+ MoGeradamente Granular 3,97 
subangulares leve 

323./bt 229 5- 15 1,03 <4 Boa Granular Moderadamente 3,00 2,00 120+ Leve Grãos 1,03 
pesada simples 

323/bt 4 951 5- 15 6,39 <4 Boa Blocos Média 5,02 1,81 110 Moderadamente Granular 1,55 
subangulares 

332/eb 222 15- 25 7,90 4 Má Blocos Pesada 10,66 8,45 120+ 
leve 
Média Blo~os 12,24 

subangulares subangulares 

332/ct 1 634 15- 25 7,21 <4 Boa Blocos Pesada 7,94 4,67 120+ Moderadamente Granular 4,31 
subangulares leve 

332./bt 1 453 15- 2S 6,43 <4 Boa Blocos Pesada 5,95 1,36 120+ Pesada Grãos 5,00 
subangulares simples 

333/eb 142 15- 25 5,89 <4 Boa 1 Granular Moderadamente 3,58 1,04 120+ Moderadamente Granular 1,38 
pesada leve 

333/bt 2 349 15- 25 5,80 <4 Boa Granular Moderadamente 3,00 2,00 120+ Leve Grãos 1,03 
pesada 

• Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosida de 

C) Série 321 

Foi detectada nesta série apenas a Unidade 321 /de, constituindo
se numa única mancha estreita, em forma de "V", situada a su
doeste da cidade de Porto Esperidião Faz parte dos domínios da 
Floresta Estacionai Semidecidual (vide 4 - Vegetação) 

Pelo que se pode observar, a região está começando a ser ocu
pada por grandes fazendas que estão subutilizando a terra com pas
tagens cultivadas, 

Climatologicamente, esta série é idêntica à anterior, diferindo 
nos aspectos geomorfológico e pedológico, 

Geomorfologicamente, está inserida na Depressão do Rio Para
guai (vidP 2 - Geomorfologia) O solo representativo é o que me
lhor poter.cial agrícola apresenta, pois possui excelentes proprieda
des químicas, com valores de capacidade de troca catiônica da or
dem de 34,84 mE/1 00 g de solo e soma de bases de 29,90 
mE/100 g de solo (Tab, 5 XV), denotando boa reserva de elemen
tos nutritivos; quanto às propriedades físicas, também são boas, 
havendo alguma limitação com relação à textura, mas que não che
ga a comprometer a sua utilização, de preferência com culturas cí
clicas e outros tipos de culturas adaptadas 

D) Séries 322 *, 322, 323 e 323 * 
Acham-se distribuídas em manchas de tamanhos variados pelo se
tor sudoeste da Folha em estudo Oiferenciam-se entre si apenas no 
aspecto pedológico, co,,servando os mesmos tipos de clima e relevo 

simples 

da série precedente, não ultrapassando 1 5% de declividade, Na Sé
rie 322 * foram definidas as Unidades 322 * /cb e 322 * /bt Ambas 
apresentam como característica mais restritiva a soma de bases, 
sendo que a primeira, além desta, apresenta baixa capacidade de 
troca catiônica, enquanto que a segunda apresenta adicionalmente 
restrição na textura do seu horizonte A Finalizando, chama-se a 
atenção para o asterisco que acompanha estas unidades, indicando 
ocorrência de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade, o 
que dificulta sua plena utilização A utilização destas terras está 
sendo feita com a pecuária extensiva de corte em pequenas propor
ções 

Nestas áreas começam a se estabelecer algumas fazendas dedi
cadas à pecuária extensiva 

A Série 322 apresenta as seguintes unidades: 322/eb, 322/ep, 
322/e e 322/bt Este agrupamento de unidades tem na estrutura a 
característica mais restritiva, conforme estabelecido na metodolo
gia, apesar de ser em blocos subangulares; é a característica que 
menor peso alcançou, não significando com isso que estes solos se
jam limitativos para práticas agrícolas intensivas, uma vez que eles 
são dotados de boa fertilidade natural e também de boas proprieda
des físicas O relevo apresenta declividades abaixo de 15%, portan
to mecanizáveis Quanto ao clima, já foram feitas algumas conside
rações quando da apresentação do item Agriter-por-Ciima 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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Na Série 323 definiram-se três unidades, como seguem: 
323/et, 323/cb e 323/bt A primeira apresenta em seus solos limi
tações tanto de ordem ffsica como qufmica, conforme demonstra a 
Tabela 5 XV, onde verificamos que sua estrutura é fraca pequena 
granular e a textura moderadamente leve, sugerindo certa susceti
bilidade à erosão, e que medidas para o seu controle devem ser ado
tadas caso sejam ocupadas agricolamente; além de se fazer neces
sária sua correção com adubações orgânica e mineral, devido a es
tas terras apresentarem baixa fertilidade natural A segunda e a ter
ceira unidades apresentam as mesmas limitações da anterior, para a 
qual são válidas as mesmas recomendações 

A Série 323 * apresenta as Unidades 323 * /ct e 323 * /bt, cuja 
caracterfstica restritiva comum entre elas é a textura do horizonte 
A, que varia de leve a moderadamente leve, enquanto que no hori
zonte B elas variam de moderadamente pesada a pesada, caracte
rísticas ffsicas estas não muito favoráveis Possuem baixa reserva 
de elementos nutritivos, evidenciada também pelas baixas capaci
dades de troca catiõnica e soma de bases Além disso, os solos pos
suem concreções e/ou cascalhos no perfil, o que agrava ainda mais 
sua utilização com agricultura. 

E) Séries 332, 332 * e 333 

Acham-se distribufdas pelo setor sudoeste da Folha em estudo, nas 
regiões da Floresta Estacionai Semidecidual, da Savana Arbórea 
Densa e Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação). 

Seus índices agroclimáticos variam entre 55 e 70% de demanda 
hfdrica. A precipitação pluviométrica anual varia de 1 000 a 1. 500 
mm, com evapotranspiração potencial em torno de 1. 500 mm e 
evapotranspiração real de 889 a 960 mm. A declividade média nes
sas áreas varia de 15 a 25%. Fazem parte do Planalto dos Parecis e 
da Depressão do Rio Paraguai (Vide 2 - Geomorfologia) · 

As unidades da Série 332 são 332/eb e 332/ct. Ambas pos
suem solo de elevada fertilidade natural, entretanto, apesar de pos
sufrem boa estrutura no horizonte diagnóstico, esta é limitativa no 
horizonte superficial, além de sua textura não ser muito favorável 
Podem ser exploradas agricolamente desde que se adotem medidas 
de controle à erosão, visto que sua ação destrutiva é facilitada pelo 
relevo, cujas declividades variam de 1 5 a 25%, aliada à frágil textu
ra do horizonte superficial. 

A Série 3 32 * dá origem à Unidade 332 * /bt, que apresenta as 
mesmas limitações pedológicas das precedentes A fertilidade na
tural é baixa e as limitações inerentes às condições ffsicas são agra
vadas pela presença de concreções 

Finalmente, tem-se a Série 333, com as Unidades 333/eb e 
333/bt Os solos qye as constituem são de baixa fertilidade natural 
e possuem altos teores de alumfnio trocável concorrendo para au
mentar suas limitações com vistas à utilização agrícola; suas condi
ções físicas não são muito boas, bem como o relevo, que se apre
senta com declividades de 15 a 25%, tornando-se necessárias prá
ticas agrfcolas como adubações com fertilizantes minerais e orgâni
cos e plantios em curva de nível visando ao controle da erosão 

5.1 3 2 2 - Subclasse Agriter-por-Relevo 

Constitui-se de pequenas manchas dispersas pelo setor sudeste, 
ocorrendo também na porção noroeste. Ocupa uma área de 3.400 
km2. 

Estão classificadas nesta subclasse quatro séries: 133, 232, 
233 • e 233, que serão descritas adiante, juntamente com suas 
respectivas unidades, 

A) Série 133 

Está localizada na parte leste da Folha em estudo, recoberta predo
minantemente pela Savana Parque com floresta-de-galeria; atual
mente está sendo substitufda por lavouras mecanizadas de arroz 
onde o relevo apresenta-se mais favorável a este tipo de manejo.' 

O clima apresenta-se altamente favorável à maioria das culturas 
adaptadas, onde a demaQda hfdrica para as plantas situa-se na faixa 
de 85 a 115%, a precipitação pluviométrica anual média é de 
1 7 50 mm, a evapotranspiração potencial está em torno de 1 .400 
mm e a evapotranspiração real varia de 980 a 1 .080 mm. O relevo 
ainda permite manejo com máquinas, pois suas declividades variam 
de5a15%. 
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Nesta série definiram-se as Unidades 133/et, 133/cb, 1 33/bt e 
133/b, cujas caracterizações são apresentadas na Tabela 5.XVIII. 

As propriedades ffsicas dos solos representantes da Unidade 
133/et não são"boas principàlmente no que diz respeito à textura 
dos horizontes B e A, que são moderadamente leve a leve, respecti
vamente. A soma de bases é baixa, enquanto que a capacidade de 
troca catiõnica varia de média a alta. Para sua utilizacão com agri
cultura, é mister que sejam feitas calagem e adubaçã~ Além dis.so, 
o plantio deverá ser em curvas de nfveis devido ao fato de o relevo 
variar de 15 a 25%. As demais unidades componentes desta série, 
1 33/cb, 133/bt e 133/b, estão representadas por solos com baixo 
conteúdo de elementos nutritivos, o que é evidenciado pela baixa 
soma de bases e pela baixa capacidade de troca catiõnica, confor
me se demonstra na Tabela 5 XVIII Suas propriedades físicas no 
horizonte B são boas e não muito favoráveis nos horizontes superfi
ciais, pois estes apresentam texturas moderadamente leves nas 
Unidades 133/cb e 133/bt e pesadas na Unidade 133/b. Estas uni
dades apresentam alumínio trocável a níveis tóxicos, necessitando 
de calagem visando à sua insolubilização e também com a finalida
de de elevar o pH do solo 

B) Série 232 

Está definida pela Unidade 232/bt, ocupando uma área de 221 
km2 Sua vegetação faz parte das Áreas de Contato Floresta 
Ombrófila/Fioresta Estacionai (Ecotono). 

Do ponto de vista climático, a precipitação pluviométrica é de 
1 450 mm, a evapotranspiração potencial de 1.538 mm e a real de 
1.096 mm. 

Geomorfologicamente, localiza-se na borda do Planalto dos Pa
recis, em relevo de declividade variável de 15 a 25%, podendo ser 
mecanizável, embora com certa perda de potência útil para as má
quinas. 

Os solos representativos são de boa fertilidade natural, com va
lores de soma de bases variando de médio a alto e boa capacidade 
de troca catiOnica; sua estrutura é boa, porém a textura é ligeira
mente limitativa no horizonte B. Prestam-se para culturas temporá
rias e permanentes, contudo deve-se atentar para o fato de que es
tas terras são suscetfveis à erosão, exigindo um tipo de manejo es
pecial para aquelas áreas de declividades mais acentuadas. 

C) Série 233*-

Está localizada no extremo sul da Folha em análise, apresentando 
condições de clima e relevo iguais às da série anterior. 

Pedologicamente, diferencia-se por apresentar solos com maior res
trição em relação à profundidade e à drenagem, que são bastante li
mitativas no caso da Unidade 233 • /dp, além de serem muito po
bres em elementos nutritivos; sua capacidade de troca catiõnica é 
baixa. 

Do ponto de vista qufmico e ffsico, a Unidade 233 * /et 
apresenta-se semelhante à unidade anterior, com maiores restri
ções quanto à estrutura e textura dos solos. 

D) Série 233 

Além das condicionantes inerentes à Subclasse Agriter-por-Relevo, 
seus componentl)s assemelham-se aos da série anterior. 

Pedologicamente, dela diferencia-se por não apresentar concre
ções e/ou pedregosidade em seus perfis; a boa estrutura e a textura 
ligeiramente limitativa, profundos e bem drenados, com baixa capa
cidade de troca e muito baixa soma de bases, definem a Unidade 
233/cb; já a Unidade 233/bt, à semelhança desta, apresenta as 
mesmas limitações, porém a soma de bases e a textura do horizonte 
superficial na avaliação das oito caracterfsticas do perfil do solo fo
ram as mais limitativas dentre todas as outras; daf a sua definição. 
Por último, as condições de textura muito leve no horizonte superfi
cial definiram a Unidade 233/t, cujo solo apresenta caracterfsticas 
limitativas, como drenagem acentuada, textura muito leve e estru
tura em grãos simples no horizonte superficial, tornando-o facilmen
te erodfvel após a remoção de sua ,cobertura vegetal natural 

• Série definida por excesso de concreçao e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



TABELA 5 XVIII 
Caracteriza cão das unidades (Subclasse Agriter-por-Relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Decli- lndice Salini- Pro f Mat 

Unidade vida de pedo- Horizonte 8 Cap troca Soma Horizonte A 
lkm21 da de de cátions de bases efe- org~-

% lógico Drenagem 
(mmhos/ ti v a nica 

Estrutura Textura lmE/1 00 g) lmE/1 00 g) Textura Estrutura em) (em) % 

133/et 14 15- 25 6,34 <4 Boa Granular Moderadamente 8,08 3,81 120" Leve Grãos 2,07 
leve simples 

133/cb 173 15- 25 6,57 <4 Boa Blocos Moderadamente 4,00 0,52 120; Moderadamente Granular 0,86 
subangulares pesada leve 

133/bt 430 15- 25 6.49. <4 Boa Granular Moderadamente 4.45 0,26 120 + Moderadamente Granular 1,89 
pesada leve 

133/b 262 15- 25 6,90 <4 Boa Granular Muito pesada 6,80 0,50 120+ Pesada Granular 3,00 

232/bt 221 15- 25 7.47 <4 Boa Blocos Pesada 9,56 6,68 120+ Média Granular 3,44 
subangulares 

233 •;dp 174 15- 25 4,32 <4 Mà Granular Moderadamente 4,50 ·0,84 30 Moderadamente Granular 1,38 
leve leve 

233/db 14 15- 25 6,55 <4 Acentuada Granular Moderadamente 5,61 0,30 120+ M'uito Granular 3,00 
pesada pesada 

233/eb 20 15- 25 5,98 <4 Boa Maciça Moderadamente 4,26 2,02 120; Moderadamente Granular 0,68 
pesada leve 

233•/et 467 15- 25 6,20 <4 Soa Granular Média 9,50 7,00 90 Moderadamente Blocos 4,00 
pesada subangulares 

233/cb 1 415 15- 25 6,57 <4 Boa Blocos Moderadamente 4,00 0,52 120+ Moderadamente Granular 0,86 
subangulares pesada leve 

233/bt 74 15- 25 6,38 < 4 Boa Blocos Pesada 6,64 0,26 120+ Moderadamente Granular 3,00 
subangulares p~sada 

233/t 136 15- 25 5,86 <4 Acentuada Blocos Moderadamente 4,83 3,02 120" Muito leve Grãos 172 
subangulares pesada 

• Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

5.1 .3.2.3 - Subclasse Agriter-por-Solo 

É a que maior extensão territorial ocupa; abrange uma área de 
122.709 km2, concentrando-se em manchas uniformes na metade 
norte da Folha e manchas acumuladas no setor sudeste da mesma. 
Dominantemente está revestida floristicamente de Savana Arbórea 
Aberta com floresta-de-galeria e Floresta Estacionai Semidecidual 
Submontana com dossel emergente. 

Climatologicamente, seus componentes oferecem boas condi
ções e a demanda hídrica é maior que 70%, atendendo satisfatoria
mente às necessidades hídricas das plantas; as condições de relevo 
são favoráveis, não ultrapassando declividades superiores a 15%, 
portanto mecanizáveis 

Geomorfologicamente, situa-se no Planalto dos Guimarães, na 
Depréssão lnterplanáltica de Paranatinga e no Planalto dos Parecis 
(vide 2 - Geomorfologia). 

Seus solos, na sua maioria, apresentam níveis tóxicos de alumí
nio trocável Os teores de matéria orgânica alcançam valores de 
médios a baixos; são variáveis nos aspectos químico e físico ense
jando a separação dos seus componentes em unidades de tal forma 
que essas variações os conservem homogêneos no seu tipo geral de 
condicionante dominante agrupando-os na mesma subclasse 

De acordo com a variação dos componentes em subdominância, 
foram reconhecidas seis séries: 113, 123, 213, 213 *, 223 e 223 *, 
que serão descritas a seguir. 

A) Série 113 

Encontra-se dispersa por todo o norte da Folha, constituindo exten
sas manchas recobertas pela Floresta Estacionai Semidecidual Sub
monta na com dossel emergente Climatologicamente, apresenta 
uma demanda hídrica acima de 85% para as necessidades ideais 
das plantas; faz parte do Planalto dos Parecis onde ocupa formas ta
bulares com declividades inferiores a 5% Pedologicamente apre
sentam baixa soma de bases Dita característica, em seu grau mais 
restritivo, dá origem à Unidade 11 3/b. As Unidades 11 3/db e 
11 3/b apresentam solos de drenagem acentuada com 'teores de 
alumínio trocável a níveis tóxicos para as plantas; quimicamente, a 
soma de bases é baixa, juntamente com a capacidade de troca ca
tiOnica, porém com mediana percentagem de matéria orgânica; fisi
camente, apresentam boa estrutura e uma textura pesada, indican
do pequena limitação para esta característica, como se pode obser
var na Tabela 5.XIX. 

simples 

Solos com medianos valores de capacidade de troca catiOnica, 
baixa soma de bases, médios conteúdos de matéria orgânica, pro
fundos, de boa estrutura nos horizontes diagnósticos e regular nos 
horizontes superficiais com texturas variando de pesada a muito pe
sada no B e moderadamente pesada, moderadamente leve e pesada 
nos horizontes superficiais, definem as Unidades 11 3/b, 11 3/eb e 
11 3/cb. Por outro lado as características de drenagem moderada, 
estrutura fraca pequena granular, de textura muito pesada, de mé
dia capacidade de troca catiõnica e baixa soma de bases identificam 
a Unidade 11 3/bt Todas as unidades desta série necessitam de 
adubações com fertilizantes para que sua exploração com agricultu
ra seja viável 

8) Série 123 

Climatologicamente apresenta as mesmas condições da série pre
cedente. 

Geomorfologicamente estão restritas à Depressão lnterplanáltica 
de Paranatinga, onde o relevo é menos favorável, encontrando-se 
áreas com declividades de até 15%, podendo ser mecanizável em
bora comprometendo o bom desempenho das máquinas Do ponto 
de vista físico, os solos de estrutura muito boa no horizonte subsu
perficial e fraca pequena granular no superficial, concomitantemen
te moderadamente leve e leve, com baixos teores de elementos nu
tritivos e baixa capacidade de troca catiõnica, definem a Unidade 
123/cb (Tab. 5 XIX). O índice pedológico 7, na faixa de transição 
entre os graus 003 e 002, onde optou-se para o grau mais restritivo 
em vista da sua pobreza em nutrientes que é, isoladamente, a ca· 
racterística mais restritiva; a boa estrutura e a razoável textura; o 
bom conteúdo de matéria orgânica e a presença de alumínio tóxico 
para a maioria das plantas definiram a Unidade 123/b (Tab. 5 XIX). 

C) Séries 21 3 e 213 * 
Climatologicamente, apresentam condições mais restritivas que as 
séries anteriores; os volumes médios de precipitação pluviométrica e 
evapotranspiração reais representam uma disposição hídrica no solo 
de 70 a 85% para necessidades ideais das plantas. Geomorfologica
mente localizam-se no Planalto dos Parecis e na Província Serrana, 
nos relevos com interflúvios de topo plano com declives menores 

Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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TABELA 5 XIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter por-Solo) 

Caracterfsticas frsico-qufmicas do perfil de solo 

Decli- Indica 
Unidade 

Área 
vida de 

Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Mat 
(km2) 

pedo-
dada efe- Horizonte A 

% lógico Drenagem de cátions de bases orgâ-
(mmhos/ 

Textura (mE/1 00 gl (mE/1 00 g) ti v a 
Textura nica 

em) Estrutura (em) Estrutura 
% 

113/db 1 415 < 5 6,55 <4 Acentuada Granular Muito 5,61 0,30 120 I Muito Granular 3 00 
pesada 

120
4 

pcsad<l 

113/b 17 <5 7,00 <4 Boa Granular Pesada 5 70 0,50 Moderadamente Blocos 2 70 

120 I 

pesada subangulares 

113/b 33271 < 5 7,01 <4 Boa Blocos Pesada 5 30 0,20 Moderadamente Granular 3,27 
subangulares 

120+ 
pesada 

113/eb 9 564 <5 6,26 <4 Boa Blocos Pesada 6,27 0,24 Moderadamente Granular 7 24 
subangulares leve 

113/cb 1 444 <5 6,57 <4 Boa Blocos Moderadamente 4 00 0,52 120+ Moderadamente Granular o 86 
subangulares pesada leve 

113/bt 8 024 <5 6,11 <4 Moderada Granular Muito 6,92 o 36 120 I Pesada Granular 5 69 
pesada 

120+ 123/cb 1 048 5- 15 6,16 <4 Boa Granular Moderadamente 2,40 o 38 Leve Granular 6,16 
leve 

123/b 3 056 5- 15 7,01 <4 Boa Blocos Pesada 5,30 0,20 120+ Moderadamente Granular 3,27 

subangulares 
120 

4 
pesada 

213/db 6 016 < 5 6,55 <4 Acentuada Granular Muito 5 61 o 30 Muito Granular 3 00 
; pesada pesada 

213/d 57 <5 5,94 <4 Má Maciça Moderadamente 13,30 8 11 120+ Média Macica 3 97 

pesada 
120+ 213/et 451 < 5 6,34 <4 Boa Granular MOOeradamente 8,08 3,81 Leve Grãos 2 07 

leve simples 

213•/e 62 < 5 5,90 <4 Imperfeita Maciça Pesada B,63 5 96 120 I Média Granular 1 19 

213/eb 3 42B < 5 5,95 <4 Boa Granular Pesada 4,31 o 69 120+ Moderadamente Granular 1 ,90 

213/cb ,3 300 <5 6,2B <4 Acentuada Granular Pesada 3,42 o 31 120 I 

pesada 
Moderadamente Granular 1,60 
pesada 

213./bt 71 <5 5,64 <4 Má Granular Moderadamente 4,97 o 76 100 Moderadamente Grãos o 86 

pesada leve simples 

213/bt 8 752 <5 6,38 <4 Boa Blocos Pesada 6 46 0,26 120+ Moderadamente F J18(1Uena 3 00 

subangulares pesada granular 

213/b 25 466 <5 6,90 <4 Boa Granular Muito 6,16 0,23 120+ Pesada Granular 4,14 

pesada 

213/bp 69 < 5 6,30 <4 Acentuada Granular Moderadamente 6,74 0,60 35 Moderadar~ente Granular 4,83 

pesada teve 

223/db 199 5- 15 6,55 <4 Acentuada Granular Muito 5 61 0,30 120 4 Muito Granular 3 00 
pesada pesada 

223/dp 264 5- 15 4,89 <4 Má Granular Média 13,25 6 55 20 Média Granular 4 83 
223/d 567 5- 15 5,94 <4 Má Maciça Moderadamente 13,30 8,11 120 4 Média Macica 3 97 

pesada 
223/eb 6 865 5- 15 6,70 <4 Boa Granular Pesada 11,25 0,61 120+ Pesada Granular 2,41 
223/et 2 135 5- 15 6,34 <4 Boa Granular Moderadamente 8,08 3,81 120 + Leve Grãos 2,07 

leve simples 

223•/e 329 5- 15 5,90 <4 Imperfeita Maciça Pesada 8,63 5,96 120.l Média F pequena 0,22 
granular 

223•/cb 275 5- 15 6,57 <4 Boa Blocos Moderadamente 4 00 0,52 120+ Moderadamente Granular o 86 
subangulares pesada leve 

'223/cb 4 501 5- 15 6,31 <4 Boa Granular Moderadamente 4,73 1,34 120+ Moderadamente Grãos 1,38 
pesada leve s1mples 

223/bt 1 513 5- 15 6,31 <4 Boa Granular Moderadamente 4,73 1,34 120 I Moderadamente Grãos 1,38 
pesada leve simpÍes 

223/bp 87 5- 15 6,30 <4 Acentuada Granular Moderadamente 6 74 0,60 35 Moderadamente Granular 4 83 
pesada leve 

223/b 353 5- 15 6,90 < 4 Boa Granular Pesada 4,56 0,34 120+ Pesada Granular 3 61 
223./pt 75 5- 15 5,86 <4 Acentuada Granular Média 9,21 3,60 20 Média Grãos 1,20 

simples 

223/pt 35 5- 15 5,86 <4 Acentuada Granular Média 9 21 3,60 20 Média Grãos 1 20 
simples 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
Obs : As unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localiwção e unidade de mapeamento do solo 

que 5%, prestando-se plenamente à mecanização Os solos de es
trutura granular e maciça, textura muito pesada e moderadamente 
pesada no horizonte subsuperficial e muito pesada e média no 
horizonte superficial definem as Unidades 21 3/db e 21 3/d Adicio
nalmente esta última apresenta elevada capacidade de troca catiô
nica e mediana soma de bases, enquanto que a primeira apresenta 
valores baixos para estas duas caracterlsticas consideradas Neces
sitam de adubações qulmicas, ambas apresentam drenagens muito 
restritivas, com alumfnio trocável tóxico, porém bom conteúdo de 
matéria orgânica conforme está indicado na Tabela 5 XIX A Unida
de 21 3/et apresenta solos com boa estrutura e textura no horizonte 
diagnóstico e limitativas no horizonte superficial; boa capacidade de 
troca catiOnica e baixa soma de bases, indicando que devem ser 
adubados com fertilizantes, obtendo-se boa resposta à aplicação 
desses insumos; possuem altos teores de matéria orgânica. Solos 

com cascalhos e/ou concreções, imperfeitamente drenados, com 
boa estrutura e textura no horizonte superficial e ligeiramente limi
tativas no horizonte B, de mediana fertilidade atual, porém baixas 
percentagens de matéria orgânica identificam a Unidade 21 3 */e 
Baixas soma de bases e capacidade de troca catiônica, com presen
ça de alumfnio tóxico superficialmente; textura pesada e estruturas 
fraca pequena granular e granular no horizonte B, textura modera
damente pesada e estruturas fraca pequena granular e granular nos 
horizontes superficiais, baixo conteúdo de matéria orgânica e dre
nagem boa a acentuada definem as Unidades 21 3/eb e 21 3/cb 
Condições de má drenagem, presença de cascalhos e/ou concre
ções, estrutura e textura razoáveis no horizonte B e limitativas nos 
horizontes superficiais, baixas capacidade de troca catiônica e so-

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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ma de bases e percentagens de matéria orgânica também baixas 
caracterizam a Unidade 21 3 * /bt. As unidades 21 3/bt e 21 3/b, a 
exemplo da unidade precedente, apresentam solos, do 
ponto de vista químico, com baixa fertilidade natural, fisicamente 
são de boa estrutura, textura limitativa nos horizontes subsuperfi
ciais e superficiais Há presença de alumínio tóxico apenas nos hori
zontes superficiais da Unidade 213/b; a matéria orgânica nesta uni
dade apresenta-se elevada. A Unidade 21 3/bp tem nas característi
cas de soma de bases e profundidade efetiva valores mais limitati
vos além dos seus solos serem acentuadamente drenados; tanto a 
textura como a estrutura são razoavelmente boas e apresentam ele
vado conteúdo de matéria orgânica (Tab. 5.XIX) Sua utilização 
agrícola deve ser feita com culturas temporárias dada a sua pouca 
profundidade efetiva, desde que se façam as devidas adubações 
com fertilizantes visando à elevação dos níveis de nutrientes 

D) Séries 223 e 223 * 

Climatologicamente .àpresentam-se iguais às séries anteriores. A 
vegetação dominante nestas áreas é a Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria 

Geomorfologicamente encontram-se no Planalto dos Guima
rães, na Província Serrana e no Planalto dos Parecis localizando-se 
nos interflúvios tabulares nas formas convexas onde o relevo apre
senta declividades variando de 5 a 1 5% 

Pedologicamente mais de 50% dos solos representativos das 
unidades são profundos e bem drenados, apresentam textura no ho
rizonte B variável de média a muito pesada e no horizonte superficial 
de leve a muito pesada; a estrutura no horizonte B mais comum é a 
granular, havendo também estrutura fraca pequena granular, en
quanto que nos horizontes superficiais ocorrem estruturas macica 
granular e em grãos simples. A soma de bases é predominantem~n: 
te baixa, como também sua capacidade de troca catiônica, exceção 
feita às Unidades 223/dp e 223/d, onde alcancam valores médios 
juntamente com suas respectivas capacidade~ de trocas catiõni
cas; os seus conteúdos de matéria orgânica variam de baixo a mé
dio. A Unidade 223/db apresenta como características mais restriti
vas do seu solo a drenagem acentuada e secundariamente a baixa 
soma de bases; a estrutura é granular nos horizontes B e A que tam
bém apresentam textura muito pesada e bom nível de matéria or
gânica. Há necessidade de adubações químicas, em caso de utiliza
ção com agricultura para melhorar sua reserva de elementos nutriti
vos 

As condições de má drenagem dos solos caracterizam as Unida
des 223/dp e 223/d que adicionalmente apresentam regular ferti
lidade natural, estrutura fraca pequena granular e maciça, respecti
vamente nos horizontes B e A, texturas médias e moderadamente 
pesada nos seus horizontes B e médias nos horizontes superficiais 
Sua utiliz,ação agrícola é limitada pela má drenagem e pela pouca 
profundidade dos solos representantes da primeira unidade, 
sugerindo-se a conservação da vegetação natural como a maneira 
mais racional de preservar a fauna e a flora. As Unidades 223/eb e 
223/et apresentam solos com boa drenagem, estrutura fraca pe
quena granular e texturas pesada e moderadamente leve no hori
zonte B. 

Nos horizontes superficiais a estrutura é fraca pequena granular 
e grãos simples e a textura é pesada e leve respectivamente Apre
sentam baixa soma de bases, regular capacidade de troca catiônica 
e médias percentagens de matéria orgânica. A primeira unidade 
considerada apresenta propriedades físicas menos restritivas que a 
segunda pois esta apresenta um horizonte superficial bastante sus
cetível à erosão exigindo cuidados especiais de manejo quando da 
sua utilização agrícola. A Unidade 223 */e apresenta solos com dre
nagem imperfeita, estrutura e textura não muito favorável no hori
zonte B ao contrário do horizonte superficial onde são menos restri
tivas Apresenta regular soma de bases e média capacidade de tro
ca catiônica. Pelo potencial que estes solos apresentam poderiam 
ser explorados intensivamente com agricultura temporária ou pere
ne, se não fosse a presença de cascalhos e concreções e possuírem 
problemas de drenagem e também baixo conteúdo de matéria orgâ
nica. As Unidades 223 * /cb e 223/cb apresentam texturas modera
damente pesada no horizonte B e moderadamente leve no A estru
turas em blocos subangulares para o horizonte B da primeir; unida
de e granular para o da segunda unidade Estrutura granular e em 

grãos simples no horizonte A na segunda unidade. Do ponto de vista 
químico apresentam baixa fertilidade natural e alumínio trocável tó
xico necessitando de adubações químicas, orgânicas e calagem, vi
sando insolubilizar o alumínio e elevar a sua fertilidade, tornando-os 
aptos à exploração agrícola intensiva, ressalvando-se porém a pre
sença de concreções e/ou cascalhos na Unidade 223 * /cb que ator
na inviável. As Unidades 223/bp, 223 * /pt e 223/pt apresentam 
como características comuns: drenagem acentuada, solos de pe
quena profundidade efetiva, estrutura granular no horizonte B ocor
rendo dita estrutura também no horizonte superficial dos solos da 
primeira unidade, mudando para grãos simples nas duas últimas; a 
textura para a Unidade 223/bp é moderadamente pesada e modera
damente leve nos horizontes B e A respectivamente e para as de
mais é média tanto nos horizontes subsuperficiais como nos super
ficiais Quimicamente apresentam solos com regular capacidade de 
troca catiõnica e baixa soma de bases além de portadores de alumí
nio tóxico, necessitando de adubações químicas, orgânicas e cala
gem, visando a neutralizar o alumínio tóxico para poder utilizá-lo 
agricolamente 

Finalmente a Unidade 223/b apresenta estrutura granular e tex
tura pesada nos horizontes B e A Suas propriedades químicas não 
são boa~, pois apresentam capacidade de troca catiônica baixa, e 
muito baixa soma de bases que podem ser elevadas com adição de 
fertilizantes, obtendo-se boa resposta em termos de produtividade 
agrícola em vista de suas razoáveis propriedades físicas; apresenta 
também elevado conteúdo de matéria orgânica segundo a Tabela 
5.XIX 

5 1 3 3 - Classe Mesater 

Está constituída por manchas de tamanhos variados distribuídas es
parsa mente pela metade sul do mapa em estudo Sua área de ocor
rência soma um total de 94 697 km2. 

Encontra-se sob vegetação bastante diversificada como a Flo
resta Estacionai Semidecidual e Estacionai Decidual Submontana 
com dossel emergente e Savana Arbórea Densa e Arbórea Aberta. 

Climatologicamente, a interação dos elementos precipitação 
pluviométrica, temperatura e evapotranspiração real possibilitou 
a determinação de índices agroclimáticos da ordem de 55 até 
1 00% no atendimento da demanda hídrica ideal para as plantas. 

Do ponto de vista geomorfológico ocorre nos mais diferentes 
modelados de rele.vo como formas convexas, tabulares e relevos re
siduais em patamares, constituindo as unidades geomorfológicas 
identificadas como Planalto dos Guimarães, Depressão do Rio Para
guai, Província Serrana e Planalto dos Parecis, ocupando especifica
mente áreas de relevo com declividade não superior a 40%, não 
permitindo a utilização de mecanização na faixa de 25 a 40%, ad
mitindo somente o emprego de tração animal, onde os cuidados 
com o controle da erosão devem ser observados rigorosamente. 

Pedologicamente está representada por solos de características 
bastante diversificadas como a drenagem que se apresenta desde 
mal drenados até acentuadamente drenados e raramente excessi
vamente drenados Suas estruturas no horizonte B variam de granu
lar, blocos subangulares, fraca pequena granular até grãos simples. 
A textura também não se apresenta uniforme encontrando-se des
de a muito leve até textura pesada. Quanto à fertilidade atual, a 
maioria dos solos apresenta-se com baixa soma de bases e capaci
dade de troca catiônica também baixa exigind,o, na maioria dos ca
sos, adubações com fertilizantes e corretivos, para serem explora
dos racionalmente A maioria deles apresenta alto conteúao de ma
téria orgânica, enquanto que alguns apresentam-se extremamente 
limitativos com relação à profundidade 

De acordo com os mais vanados aspectos das variáveis restriti
vas, esta classe foi subdividida em Subclasses Mesater-por-Relevo 
e Mesater-por-Solo, estas, por sua vez se subdividem em séries e 
unidades (Tab. 5 XX). 

5.1 3.3 1 - Subclasse Mesater-por-Relevo 

Nesta subclasse enquadram-se os componentes que apresentam ín
dice agroclimático de até 55%, declividades de 25 a 40% e condi
ções pedológicas com índice igual ou superior a 4 sendo constituída 
pelas Séries 143, 241, 242 *, 242, 243 *, 243, 244 *, 244, 343, 
343 *, 344 *, 344 (Tab 5.XX). 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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Classe 

Mesater 

TABELA 5 XX 
Subdivisões da Classe 4 - Mesater 

Caract8rísticas 

Subclasse Série pedológicas 
definidoras das unidades 

143 et, cb, b 
241 et 
242. eb, cb 
242 eb, t 
243· dp, et 
243 bp, bt, cb 

Mesaté-por-Relevo 244• de, eb 
244 dt, et, cb 
343 eb, cb, bt 
343· pt 
344. de 
344 db, et 

114 de, et, bt 
114• eb 
124. ep 
124 et 
134 db, et 
214 de, db, dp, et, cb, dt 
224. de, dt, eb 

Mesater-por-Solo 224 de, eb, et, cb 
234 de, et, cb 
234• dt, eb, ep 
314 de, db, dp, dt, ec, et, 

ep, cb 
314. eb 
324 de, et, bt 
324. eb 
334. eb 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidede 

Área 
(km2J 

253 
136 

87 
681 
824 
917 
553 

1 062 
679 

83 
57 

417 

22 351 
182 
319 

6 667 
941 

17 685 
4 137 

15 738 
2 044 
3 863 

10 266 
382 

3 748 
266 
359 

Estas séries têm como componentes de maior limitação e homo
geneidade o relevo que chega a ser fortemente ondulado e que tor
na impossível a sua mecanização, admitindo-se somente o emprego 
de tração animal. Entretanto, ocorrem grupos de séries nesta sub
classe onde o fator clima é uniforme, sendo este fator não restritivo 
na Série 143, bom nas Séries 241, 242 *, 242, 243 *, 243, 244 •, 
244 e regular nas Séries 343, 343 *, 344 * e 344. Pedologicamen
te diferem dentro de cada grupo analisado variando do grau de limi
tacão 001, 002, 003 até 004. 

· Para estas terras serem exploradas adequadamente fazem-se ne
cessários plantios em curvas de nível com cordões de contorno e 
a ração em sulcos descontínuos e nas áreas mais onduladas poderão 
ser formadas pastagens artificiais para criação de gado A forma cão 
do estrato graminoso não chega a impedir a erosão mas ameniz~ os 
seus efeitos. 

A) Série 143 

Esta série é definida pelas Unidades 143/et, 143/cb e 143/b 
Condições de drenagem, pequena profundidade efetiva, estrutu

ra dos horizontes B e A em grãos simples e texturas moderadamen
te leve e leve nos horizontes B e A respectivamente, regular capaci
dade de troca catiônica, baixa soma de bases, alumínio trocável em 
níveis tóxicos e elevado conteúdo de matéria orgânica definem a 
Unidade 143/et (Tab 5 XXI). Estes solos não devem ser utilizados 
para exploração agrícola devido às restrições que acabamos de 
mencionar, devendo ser preservados, juntamente com sua cobertu
ra vegetal, e servirem de reserva ecológica. As Unidades 143/cb e 
143/b apresentam em comum solos de baixa capacidade de troca 
catiônica e baixa soma de bases A primeira unidade tem boa estru
tura no horizonte B e muito restritiva no horizonte superficial; a textu
ra é moderadamente pesada no horizonte B e leve no A. A Unidade 
143/b apresenta drenagem um pouco restritiva, mas em compen
sação apresenta boa estrutura e boa textura, indicando assim que 
estes solos podem responder muito bem às adubações e correções 
que neles se fizerem, objetivando sua adequada utilização com cul
turas adapti;!das à região. 

B) Série 241 

Esta série restringe-se a uma única mancha situada no extremo oes
te da Folha em estudo. O revestimento florfstico está constituído 
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pela Floresta Estacionai Semidecidual Submontana com dossel 
emergente. 

Climaticamente, dispõe de um índice agroclimático da ordem de 
70 a 85%, considerado satisfatório para o atendimento ideal das 
necessidades das plantas 

No aspecto geomorfológico, está inserida nas bordas do Planalto 
dos Parecis, já nos limites da Depressão do Guaporé, situando-se 
nas formas convexas que condicionam relevo ondulado, cujas decli
vidades estão na faixa de 25 a 40%, constituindo no fator mais res
trito desta série. O manejo agrícola não poderá ser feito com o em
prego de mecanização, sendo possível somente a tração animal 

Pedologicamente apresenta excelentes condições, tanto do 
ponto de vista químico como físico A estrutura e a textura dos seus 
solos são muito boas, a capacidade de troca catiônica e a soma de 
bases são altas, condicionando uma saturação de bases da ordem 
de 100%. Seu conteúdo de matéria orgânica é alto (Tab. 5 XXI) in
dicando um elevado potencial agrícola em termos de reserva de ele
mentos nutritivos. 

C) Série 242 * 

Está representada pelas Unidades 242 * /eb e 242 * /cb 

Climatologicamente, apresenta o mesmo tipo de clima da série 
anterior 

Geomorfologicamente está situada na Província Serrana e nas 
formas convexas da borda do Planalto dos Parecis, conservando as 
mesmas declividades da série anterior; está coberta pela Floresta 
Estacionai Semidecidual Submontana com dossel emergente e pela 
Savana Arbórea Aberta. 

Os solos são de boa drenagem, com textura pesada e estrutura 
em blocos subangulares nos horizontes B e A, com elevada capaci
dade de troca catiônica, baixa soma de bases, baixo conteúdo de 
matéria orgânica bem como teores de alumínio tóxico para as plan
tas, definem a Unidade 242 * /eb; enquanto que a Unidade 242 * /cb 
apresenta estrutura em blocos subangulares e textura moderada
mente pesada no horizonte B e estrutura fraca pequena granular e 
textura moderadamente leve no horizonte A Quimicamente seus 
solos são de baixa capacidade de troca catiônica, baixa soma de ba
ses e elevado conteúdo de matéria orgânica Estas terras não são 
favoráveis para exploração agrícola por apresentarem excesso de 
concreções. 

D) Série 242 

Está constituída por duas manchas localizadas uma ao norte e outra 
a oeste da Folha objeto deste relatório. 

Geomorfologicamente faz parte da Província Serrana e do Pla
nalto dos Parecis, ocupando formas convexas e tabulares com as 
mesmas declividades da série anterior. Acha-se revestida pela ve
getação do tipo Floresta Estacionai Semidecidual Submontana com 
dossel emergente (vide 4 - Vegetação) 

Climatologicamente, apresenta índices agroclimáticos de 70 a 
85%. 

Através das características pedológicas foram determinadas as 
Unidades 242/eb e 242/t. A primeira apresenta-se com solos mal 
drenados, com estrutura em blocos subangulares e fraca pequena 
granular nos horizontes B e A, respectivamente. Textura pesada e 
moderadamente pesada nos horizontes subsuperficiais e superfi
ciais, respectivamente. Com referência a sua capacidade de troca e 
soma de bases apresenta valores regulares e alto conteúdo de ma
téria orgânica (Tab. 5.XXI) A segunda unidade apresenta solos 
bem drenados, estrutura e textura boas no horizonte B e limitativas 
no horizonte A; quimicamente apresentam regular reserva de ele
mentos nutritivos e regular capacidade de troca catiônica e médio 
conteúdo de matéria orgânica, conforme índices relacionados na 
Tabela 5.XXI. 

• Série definida por excesso de concreção e/oo cascalho e/ou pedregosidade 



TABELA 5 XXI 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater~por-Relevo) 

Características tísico-quimicas do perfil de solo 

De di- indice 
Unidade 

Área 
vida de pedo-

Salini-
Horizonte B Cap troca Soma Prof Mat 

lkm21 Horizonte A 
% lógico 

da de Drenagem de cátions de bases efe- orga 
(mmhos/ 

Textura (mE/100 gl (mE/100 gl tiva nica 
cml Estrutura (em) Textura Estrutura 

% 

143/et 171 25- 40 5,53 <4 Acentuada Grãos Moderadamente 7,50 2,52 45 Leve Grãos 7,24 
simples leve simples 

143/cb 31 25-40 5,50 <4 Boa Granular Moderadamente 3,00 2,00 120+ Leve Grãos 1,03 
pesada simples 

143/b 51 25- 40 6,80 <4 Moderada Blocos Média 5,00 0,60 120+ Média Granular 2,00 
subangulares 

241/et 136 25- 40 8,73 <4 Boa Blocos Média 30,42 30,03 120+ Média Blocos 6,90 

242*/eb 23 25- 40 7,59 
subangulares 

<4 Boa Blocos 
subangulares 

Pesada 28,41 2,29 120° Pesada Blocos 2,80 

242/eb 61 25- 40 7,90 
subangulares 

<4 Má Blocos 
subangulares 

Pesada 10,66 8,45 120+ Moderadamente Granular 3,10 
subangulares pesada 

242*/cb 64 25- 40 7,24 <4 Boa Blocos Moderadamente 5,48 2,83 120+ Moderadamente Granular 5,34 
subangulares pesada leve 

242/t 620 25- 40 7,76 <4 Boa Blocos Média 9,50 9,05 110 Moderadamente Granular 3,96 
subangulares leve 

243*/dp 278 25- 40 4,89 <4 Má Granular Média 13,25 6,55 20 Média Granular 4,83 

243ibp 54 25- 40 6,30 <4 Acentuada Granular Moderadamente 6,74 0,60 35 Moderadamente Granular 4,83 
pesada leve 

243/bt 61 25- 40 7,05 <4 Boa Blocos Pesada 6,74 3,68 120+ Média Granular 4,65 

243*/et 546 25- 40 6,21 
subangulares 

<4 Moderada Blocos Média 9,50 7,00 90 M.édia Blocos 4,00 
angulares subangulares 

243/cb 802 25- 40 6,57 <4 Boa Blocos Moderadamente 4,00 0,52 120+ Moderadamente Granular 0,86 
subangulares pesada leve 

244*/de 281 25- 40 4,82 <4 Má Maciça Moderadamente 8,63 3,45 !)0 Moderadamente Maciça 9,08 
leve leve 

244/dt 127 25- 40 5,76 <4 Má Blocos Pesada 7,22 2,14 120° Média Grãos 4,69 
subangulares simples 

244*/eb 272 25- 40 5,23 <4 Moderada Maciça Moderadamente 6,27 0,30 90 Moderadamente Maciça 2,07 
pesada leve 

244/et 825 25- 40 4,52 <4 Acentuada Grãos Muito leve 2,70 0,20 120+ Muito leve Grãos 0,77 
simples simples 

244/cb 110 25- 40 5,61 <4 Boa Granular Média 1,42 0,35 120° Moderadamente Granular 1,55 
leve 

343/eb 179 25- 40 5,98 <4 Boa Granular Moderadamente 2,50 0,83 120+ Moderadamente Granular 1,72 
pesada leve 

343/cb 418 25- 40 5,80 <4 Moderada Granular Moderadamente 2,23 1,72 120+ Leve Grãos 4,65 
pesada simples 

343/bt 82 25- 40 6,80 <4 Boa Blocos Pesada 5,59 2,88 120+ Média Granular 1,90 
subangu!ares 

343*/pt 83 25- 40 5,86 <4 Acentuada Granular Média 9,21 3,60 20 Média Grãos 1,20 
simples 

344*/de 57 25- 40 5,10 <4 Má Grãos Moderadamente 8,29 2,23 45 Moderadamente Grãos 4,65 
simples leve leve simples 

344/db 261 25- 40 5,29 <4 Excessiva Granular Moderadamente 2,24 0,48 90 Moderadamente Granular 1,72 
leve 

344/et 156 25- 40 4,68 <4 Acentuada Grãos Leve 
simples 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

A utilização agrícola está bastante limitada pelo fator relevo, 
componente que define esta subclasse 

E) Série 243 * 

Está constituída por quatro manchas dispersas pelo setor sudeste 
da Folha, com cobertura vegetal de Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria e Floresta Estacionai Decidual. 

Geomorfologicamente, faz parte do Planalto dos Guimarães, 
localizando-se nas superfícies aguçadas e em patamares residuais, 
determinando relevo ondulado com declives de 25 a 40% 

Nesta série foram reconhecidas as Unidades 243 * /dp e 
243 * /et. A primeira tem como características mais limitativas a 
drenagem e a profundidade efetiva; a estrutura é ligeiramente limi
tativa e a textura é boa; apresenta elevada capacidade de troca ca
tiônica; regular soma de bases e alto teor de materia orgânica (Tab 
5 XXI) A Unidade 243 * /et apresenta solos com drenagem mode
rada, medianamente profundos, regular estrutura e boa textura, e 
com alto teor de matéria orgânica. São solos impróprios para a agri-

• St?r~e definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

leve 
9,60 8,49 50 Muito leve Grãos 5,34 

simples 

cultura devido à presença de cascalhos e concreções ao longo dos 
seus perfis 

F) Série 243 

Está representada por pequenas manchas localizadas na Depressão 
do Rio Paraguai e Planalto dos Parecis e recobertas pela vegetação 
de Savana Arbórea Aberta 

Climatologicamente, apresenta índice agroclimático variável de 
70 a 85%, atendendo as necessidades hídricas ideais da maioria 
das plantas cultivadas. 

Foram definidas num nível hierárquico mais específico três uni
dades que comentaremos a seguir A Unidade 243/bp cujos solos 
rasos e soma de bases baixa a definiram; apresentam boas condi
ções físicas e baixa fertilidade atual conforme indicam os valores de 
capacidade de troca catiônica e soma de bases descritos na Tabela 
5 XXI. 

Para serem explorados satisfatoriamente deverão ser adubados 
com fertilizantes e corretivos, além de se fazer necessária a escolha 
de culturas temporárias que possuam sistema radicular não muito 
profundo; devendo ser adotadas técnicas de plantio visando à pro-

USO POTENCIAL DA TERRA/483 



teção do solo da erosão, agravada pelo relevo ondulado que carac
teriza esta unidade 

A Unidade 243/bt apresenta solos com boa estrutura no hori
zonte B e textura ligeiramente limitativa neste mesmo horizonte, 
enquanto que nos horizontes superficiais a textura é boa e a estru
tura limitativa Apresenta elevada percentagem de matéria orgâni
ca, baixos valores de soma de bases e baixa capacidade de troca 
catiônica (Tab 5.XXI). Para serem explorados adequadamente, ne
cessárias se fazem adubações com fertilizantes e corretivos. 

A Unidade 243/cb é constituída de solos com baixa fertilidade 
atual conforme está demonstrado nos resultados analíticos conti
dos na Tabela 5 XXI; possuem propriedades físicas razoáveis que 
certamente responderão satisfatoriamente às adubacões com ferti
lizantes químicos, com o objetivo de suprir as deficiências em ele
mentos nutritivos, ao mesmo tempo que a aplicacão de corretivos 
elevará o pH do solo e conseqi.Jentemente insolubilizará o alumínio 
tóxico presente 

G) Série 244 * 

Está representada por duas pequenas manchas recobertas por Sa
vana Arbórea Aberta e Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Climatologicamente, apresenta índice agroclimático de 70 a 
85%, atendendo plenamente as necessidades hídricas ideais das 
pi,Pntas. 

Geomorfologicamente, ocorre na Província Serrana e no Planalto 
dos Guimarães, localizando-se nas superfícies dissecadas em for
mas de topos convexos e aguçados, cujas pendentes determinam 
declividade de 25 a 40%. 

Os solos apresentam drenagem variando de má a moderada, me
diana profundidade efetiva, textura variando de moderadamente le
ve a moderadamente pesada e estrutura maciça no horizonte B, 
apresentam estrutura maciça e textura moderadamente leve no ho
rizonte superficial; as propriedades químicas não são boas devido à 
baixa capacidade de troca catiônica e baixa soma de bases, embora 
apresentem percentuais variando de médio a alto para a matéria or
gânica Estas características definem as Unidades 244 */de e 
244 • /eb (Tab 5 XXI). A utilização agrícola destas terras é forte
mente limitada pela presença de cascalhos e concreções. 

H) Série 244 

Constitui áreas dispersas localizadas no setor sul-sudeste, fazendo 
parte dos domínios geomorfológicos do Planalto dos Guimarães e 
da Depressão do Rio Paraguai, ocupando superfícies convexas e 
aguçadas com declividades em torno de 2 5 a 40%. 

Climatologicamente, apresenta as mesmas condições da série 
anterior. 

Floristicamente, encontra-se sob vegetação de Savana 
Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria e Floresta Estacionai De
cidual. 

Os solos mal drenados, com textura variando de pesada a média 
e estrutura em blocos subangulares e grãos simples nos horizontes 
B e A respectivamente, com baixos valores de capacidade de troca 
catiônica e soma de bases, e médio conteúdo de matéria orgânica, 
definem a Unidade 244/dt A Unidade 244/et está caracterizada 
por apresentar solos com estrutura e textura muito limitativas, 
acentuadamente drenados, com baixa fertilidade atual e baixo con
teúdo de matéria orgânica A utilização mais racional dessas terras 
seria com pastagens e silvicultura. A Unidade 244/cb está definida 
por solos de estrutura fraca pequena granular nos horizontes B e A e 
textura média e moderadamente leve, respectivamente Quimica
mente apresentam baixa capacidade de troca catiônica e baixa so
ma de bases, bem como baixos percentuais de matéria orgânica 
(Tab. 5 XXI) Pastagens plantadas e silvicultura são atividades agrí
colas mais apropriadas para estas terras 

I) Série 343 

Restringe-se a três manchas distribuídas pelo setor sul-sudoeste. 
Predominantemente está revestida pela Savana Arbórea Aberta 
com floresta-de-galeria. 
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Climatologicamente difere das séries anteriores, pois o índice 
agroclimático varia de 55 a 70%, indicando ligeira deficiência no 
atendimento das necessidades hídricas ideais das plantas no perío
do seco 

Geomorfologicamente, localiza-se nos Planaltos Residuais do Al
to Guaporé e na borda do Planalto dos Parecis sobre superfícies 
convexas com declividades variando de 25 a 40%. 

Pedologicamente, está representada por solos de baixa fertilida
de atual, cujas capacidades de trocas variam de 2,5 a 5,59 
mE/1 00 g de solo e as somas de bases variam de 0,83 a 2,88, que, 
juntamente com suas estruturas e texturas, também restritivas, de
finem sua subdivisão a nível hierárquico mais específico nas Unida
des 343/eb, 343/cb e 343/bt, relacionadas na Tabela 5 XXI. 

Devido a limitações de relevo que impedem a mecanização, es
tas terras podem ser utilizadas com pecuária em pasto plantado co
mo uma forma mais racional do seu aproveitamento agrícola sem 
que sejam expostas à ação destruidora dos processos erosivos a 
que elas estão sujeitas 

J) Série 343 * 

Restringe-se a uma única mancha situada ao norte da cidade de Sal
to do Céu, recoberta pela Savana Arbórea Aberta 

Do ponto de vista climático, apresenta as mesmas condições da 
série anterior. 

Geomorfologicamente encontra-se na borda do Planalto dos Pa
recis sobre superfícies convexas determinando relevo ondulado, re
coberta pela Savana Arbórea Densa 

Pedologicamente apresenta solos acentuadamente drenados, 
muito rasos, com razoável estrutura e textura, baixa fertilidade 
atual, baixo conteúdo de matéria orgânica e níveis tóxicos de alumí
nio trocável que definem a Unidade 343 * /pt, única pertencente a 
esta série O uso atual está sendo feito com pastagem plantada. 

L) Série 344 * 

Encontra-se numa única mancha localizada a oeste da cidade de ln
diavaí, próxima ao rio Jauru 

Floristicamente, está recoberta por Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria alternada com áreas de pastagem plantada. 

Climatologicamente, apresenta-se como a série anterior. Geo
morfologicamente encontra-se nas superfícies convexas da borda 
do Planalto dos Parecis. 

Apresenta solos mal drenados, de pequena profundidade efeti
va, com textura e estrutura muito restritivas, baixa fertilidade atual 
e alto teor de matéria orgânica, características estas que definem a 
única unidade desta série, a 344 */de (Tab. XXI). 

M) Série 344 

Está representada por duas manchas, sendo que a primeira, de me
nor dimensão, acha-se localizada ao norte da cidade de Salto do 
Céu e a segunda, bem maior, localiza-se dentro do município de 
Nossa Senhora do Livramento 

Floristicamente, está coberta pela Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria. 

Climatologicamente, apresenta índice agroclimático variando de 
40 a 55%. 

Geomorfologicamente, localiza-se nas superfícies aguçadas e 
convexas da Depressão do Rio Paraguai e superfícies convexas do 
Planalto dos Parecis, determinando declividades entre 25 e 40% 

Os solos, excessivamente drenados, medianamente profundos, 
com estrutura granular, textura moderadamente leve, baixa fertili
dade atual e com baixo conteúdo de matéria orgânica, definem a 
Unidade 344/db. Os solos da Unidade 344/et, apesar de se apre
sentarem acentuadamente drenados, terem pequena profundidade 
efetiva, estrutura e textura bastante restritivas, são considerados 
de mediana fertilidade atual conforme demonstram as característi
cas químicas constantes na Tabela 5.XXI. 

• Série definida por excesso de concreç!lo e/fXJ cascalho e/fXJ pedregosidede 



A maneira mais adequada para ocupação dessas terras seria 
com pastagens e silvicultura. 

5 1.3.3.2- Subclasse Mesater-por-Solo 

Como o próprio nome desta subclasse sugere, o solo é a resultante
de-interação de maior limitação ao uso agrícola onde os componen
tes clima e relevo apresentam sempre condições de uso mais favo
ráveis e conseqüentemente menos restritivas. 

Está constituída pelas Sé.ries 114, 114 •, 124 •, 124, 134, 
214, 214*, 224*, 224,234, 234*, 314, 314*, 324, 324* e 
334 * (Tab 5.XX) 

Todas estas séries têm o solo como o componente de maior res
trição, de acordo com uma ou mais características limitativas dos 
fatores pedológicos considerados Para sua correta utilização faz-se 
mister a adoção de medidas de controle à erosão, bem como mane
jo e melhoramento das suas propriedades físico-químicas Nesta 
subclasse ocorre agrupamento de séries, onde se observa uma cer
ta uniformidade climática, sendo este fator muito bom nas Séries 
114, 114*, 124, 124* e 134, bom nas Séries 214, 214*, 224, 
224 *, 234 e 234 * e regular nas Séries 314, 324, 324 * e 334 •. 

As condições de relevo diferem dentro de cada grupo, ocorrendo 
desde o grau de restrição 01 O até o grau 030. 

Esta subclasse é uma das que maior extensão territorial ocupa, 
totalizando 88.911 km2 de área. Encontra-se dispersa por toda a 
Folha, objeto deste relatório. 

A) Série 114 

Encontra-se disseminada em toda a porção sul e leste da Folha em 
estudo. A cobertura vegetal natural é composta de Savana Arbórea 
Aberta com floresta-de-galeria, Formações Pioneiras, Floresta Esta
cionai Semidecidual Submontana com dossel emergente e Floresta 
Estacionai Semidecidual Aluvial com dossel emergente 

Do ponto de vista climático é muito boa, pois apresenta índice 
agroclimático de 85% a 115%, satisfazendo plenamente as neces
sidades hídricas ideais das plantas. 

Geomorfologicamente, pertence às formas de acumulação ca
racterizadas pelas planícies fluviais e aos interflúvios tabulares do 
Planalto dos Parecis com relevo plano. 

Solos mal drenados com profundidade efetiva limitada pelo len
çol freático alto, com estrutura e textura muito limitativas, com boa 
capacidade de troca catiônica, baixa soma de bases e alumínio tro
cávei tóxico caracterizam a Unidade 114/de 

As Unidades 114/et e 114/dt apresentam solos com drenagem 
acentuada e boa, estrutura e textura nos horizontes A e B muito li
mitativas. Quimicamente apresentam baixa soma de bases, baixa 
capacidade de troca catiõnica e baixos valores de matéria orgânica 
conforme especificado na Tabela 5 XXII. A exploração agrícola des
sas áreas deve ser feita com cuidado devido à fragilidade da textura 
e estrutura de seus solos, aliada à baixa fertilidade natural que, com 
a remoção de sua cobertura vegetal natural, ocasionará sérios pro
blemas de erosão seguida da degradação dos solos, além de prejudi
car o ecossistema perfeitamente equilibrado pela cadeia 
solo-planta-solo, onde pouco influi a baixa fertilidade natural dos 
solos. 

8) Série 11 4 * 

Encontra-se em duas manchas localizadas a leste da Folha em estu
do, recobertas pela Savana Parque com floresta-de-galeria e Flores
ta Estacionai Semidecidual Aluvial. 

Climatologicamente, é idêntica à anterior. 

Geomorfologicamente, situa-se em locais de superfícies conve
xas da Depressão lnterplanáltica de Paranatinga, cujo relevo 
apresenta-se com declividades inferiores a 5%. 

Os solos, imperfeitamente drenados, rasos, com estrutura extre
mamente limitativa, porém com boa textura, baixa reserva de nu
trientes e presença de alumínio tóxico, definem a Unidade 114 * /eb· 
(Tab. 5.XXII). 

C) Série 1 24 * 
Compreende uma área localizada a leste da presente Folha, onde a 
cobertura florfstica predominante é a Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria. Apresenta boas condições de clima indicadas 
por um índice agroclimático de 85 a 115%. 

Geomorfologicamente, faz parte da Depressão do Rio Paraguai, 
situando-se sobre superfícies convexas e interflúvios tabulares, 
condicionando relevo com declividades de 5 a 1 5%. 

A Unidade 1 24 * /ep foi a única identificada nesta série cujos so
los apresentam boa drenagem, são muitos rasos, com estruturas li
mitativas e textura razoavelmente boa, baixa fertilidade atual e mé
dios percentuais de matéria orgânica conforme dados analíticos da 
Tabela 5 XXII. 

Devido às limitações acima ressaltadas e à presença de casca
lhos e concreções, estas terras não se prestam para uma explora
ção agrícola economicamente rentável. 

D) Série 124 

Acha-se localizada no setor noroeste da presente Folha, cuja cober
tura vegetal é de Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria e 
Floresta Estacionai Semidecidual Submontana com dossel emer
gente. 

Climatologicamente, apresenta as mesmas características da 
série anterior. 

Geomorfologicamente, faz parte do Planalto dos Parecis, onde 
ocupa as superfícies dos interflúvios tabulares, determinando rele
vos de declividade de 5 a 15%. 

Pedologicamente, apresenta solos que na ponderação das suas 
características resultaram um índice pedológico em torno de 4,52, 
enq1,1adrando-se perfeitamente na Classe Mesater, sendo conside
rada uma classificação bastante otimista uma vez que estes solos 
na sua grande maioria são classificados como Areias Quartzosas. 
Vale salientar, entretanto, que haveria mais coerência se tais solos 
representassem a Classe Agroster, porém por motivos vários, den
tre os quais as dificuldades de acesso a grande parte da área, princi
palmente por ser uma região totalmente inóspita, impossibilitou a 
coleta de perfis realmente representativos destas manchas que ora 
estamos considerando, acarretando, assim, problemas desta natu
reza. Os solos acentuadamente drenados com textura e estrutura 
muito limitativas e baixa reserva de elementos nutritivos definiram a 
Unidade 1 24/et, única representante desta série. 

E) Série 134 

Constitui-se em três manchas localizadas no extremo noroeste da 
Folha em estudo. Predominantemente acha-se recoberta pela Flo
resta Estacionai Semidecidual e em menor escala pela Savana Arbó
rea Densa. 

Climatologicamente, apresenta uma demanda hídrica da ordem 
de 85 a 11 5%, traduzindo-se um atendimento das necessidades hí
dricas ideais das plantas plenamente satisfatório. 

Geomorfologicamente, ocupa os interflúvios tabulares e os mo
delados aguçados e convexos do Planalto dos Parecis, onde o rele
vo apresenta declividades variando de 55 a 70% 

Seus solos apresentam-se com drenagem forte e acentuada, es
trutura e textura extremamente limitativas, com baixa fertilidade 
natural e baixo conteúdo de matéria orgânica definindo as Unidades 
1 34/db e 1 34/et. 

Pelas características fortemente limitativas acima citadas, estas 
áreas de preferência não deverão ser ocupadas agricolamente, po
dendo ser reservadas para preservação da flora e fauna. 

F) Série 214 

Apresenta-se em várias manchas dispersas em sentido diagonal na 
direção sudeste-noroeste. 

• Série definida por excesso de concreçao e/oo cascalho e/oo pedregosidade 
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TABELA 5 XXII 
Caracterização das unidades {Subclasse Mesater-por-Solo) 

Caracterfsticas ffsico químicas do perfil de solo 

Decli- lndice 
Unidade 

Área 
vida de pedo-

Salini-
Horizonte B Cap troca Soma Pro f 

Horizonte A Mat 
(km21 

% lógico 
dade Drenagem de cátions de bases efe- orna-

(mmhos/ 
Textura (mE/100 gl (mE/1 00 g) ti v a 

Textura Estrutura 
nica 

em) Estrutura (em) % 

114/de 4 3B5 <5 4,60 <4 Má Maciça Pesada 16,20 0,90 35 Pesada Granular O,BO 
114•/eb 1B2 <5 5,1B <4 Imperfeita Grãos Média 6,56 0,27 40 Moderadamente Grãos 2,76 

simples pesada simples 

114/et 2 656 <5 4,52 <4 Acentuada Grãos Muito leve 2,51 0,35 120+ Muito leve Grãos 1,72 
simples simples 

114/bt 15 310 < 5 5,25 <4 Boa Granular Moderadamente 2,70 0,34 120+ Muito leve Grãos 1,37 
leve simples 

124•/ep 319 5- 15 5,33 <4 Boa Maciça Média B,09 3,75 20 Moderadamente Granular 2,07 
leve 

124/et 6 667 5- 15 4,52 <4 Acentuada Grãos Muito leve 3,43 0,51 120+ Muito leve Grãos 1,55 
simples simples 

134/db 92 15- 25 4,52 <4 Forte Grãos Moderadamente 3,20 0,74 70 Leve Grãos 1,21 
simples leve simples 

134/et B49 15- 25 4,65 <4 Acentuada Grã às Leve 3,31 0,33 120+ Muito leve Grãos 0,52 
simples simples 

214/de 2 131 <5 4,93 <4 Má Maciça Moderadamente 4,25 0,20 120+ Moderadamente Granular 2,76 
pesada leve 

214/db 2B6 <5 5,52 <4 Má Granular Pesada B,30 0,70 120+ Moderadamente Grãos 3,45 
leve simples 

214/dt 106 < 5 5,76 <4 Má Blocos Pesada 7,22 2,14 120+ Média Grãos 7,90 
subangulares simples 

214/dp 471 <5 4,45 <4 Excessiva Grãos Moderadamente 5,13 2,75 15 Moderadamente Grãos 2,06 
simples leve leve simples 

214/et 13 1B6 < 5 4,52 <4 Acentuada Grãos Muito leve 2,17 0,20 120+ Muito leve Grãos 0,77 
simples simples 

214/cb 1 505 <5 5,3B <4 Boa Grãos Moderadamente 2,10 0,32 120+ Leve Grãos 5,17 
simples leve simples 

224./de 37 5- 15 4,11 4 Má Maciça Pesada 7,50 0,46 100 Pesada Granular 2,41 
224/de 904 5- 15 4,11 <4 Má Maciça Pesada 7,50 0,46 100 Pesada Granular 2,41 
224./d! 167 5- 15 5,76 <4 Má Blocos Pesada 7,22 2,14 120+ Média Grãos 7,90 

subangulares simples 
224"/eb 3 933 5- 15 5,1B <4 Imperfeita Grãos Média 6,56 0,27 40 Moderadamente Grãos 2,76 

simples pesada simples 
224/eb 1 6B9 5- 15 5,1B <4 Boa Maciça Moderadamente 3,B2 0,64 90 Moderadamente Grãos 3,95 

leve leve simples 
224/et 12 B33 5- 15 4,52 <4 Acentuada Grãos Muito leve 2,17 0,20 120+ Muito leve Grãos 0,77 

simples simples 
224/cb 312 5- 15 5,61 <4 Boa Granular Média 1,42 0,35 120+ Moderadamente Granular 1,55 

leve 
234/de 103 15- 25 4,B2 <4 Má Maciça Moderadamente 8,63 3,45 60 Moderadamente Maciça 15,69 

leve leve 
234"/dt 53B 15- 25 5,76 <4 Má Blocos Pesada 7,22 2,14 120+ Média Grãos 7,90 

subangulares simples 
234/et 240 15- 25 4,65 <4 Acentuada Grãos Leve 3,31 0,33 120+ Muito leve Grãos 0,52 

simples simples 
234•/eb 345 15- 25 5,23 <4 Moderada Maciça Moderadamente 6,27 0,30 90 Moderadamente Maciça 2,07 

pesada leve 
234•/ep 2 980 15- 25 5,33 <4 Boa Maciça Média 8,09 3,75 20 Moderadamente Granular 2,07 

leve 
234/cb 1 701 15- 25 5,60 <4 Bem drenado Granular Média 1,42 0,35 120+ Moderadamente Granular 1,55 

leve 
314/de 1 716 < 5 4,62 <4 Má Maciça Moderadamente 4,15 O, 17 120+ Moderadamente Maciça 2,76 

pesada leve 
314/db 2 176 < 5 5,07 <4 lmperf Grãos Moderadamente 2,B6 0,46 120+ Leve Grãos 1,72 

drenado simples leve simples 
314/dp 1 350 < 5 5,4B <4 Má Subangular Pesada 16,24 7,36 15 Moderadamente Granular 4,65 

120+ 
pesada 

314/dt B73 < 5 5,37 <4 lmperf Grãos Moderadamente B,4B 2,66 Leve Grãos 13,45 
drenado simples leve simples 

314 •feb 3B2 < 5 5, 1B <4 Boa Maciça Moderadamente 3,B2 0,64 90 Moderadamente Grãos 3,95 

leve leve simples 
314/ec 45 < 5 4,20 <4 Imperfeita Maciça Pesada 2,00 0,80 120+ Leve Grãos 0,70 

simples 
314/et 2 BB2 < 5 4,65 <4 Acentuada Grãos Leve 3,31 0,33 120+ Muito leve Grãos 0,52 

simples simples 

314/ep 305 < 5 5,02 <4 Imperfeita Maciça Pesada 7,70 5,70 20 Média Angular 1,5B 

314/cb 919 <5 5,3B <4 Boa Grãos Moderadamente 2,10 0,32 120+ Leve Grãos 5,17 

simples leve simples 

324/de 57 5- 15 4,79 <4 Má Maciça Moderadamente 4,10 0,26 120+ Moderadamente Grãos 3,97 

leve leve simples 

324•/eb 266 5- 15 5,18 <4 Boa Maciça Moderadamente 3,B2 0,64 90 Moderadamente Grãos 3,95 

leve leve simples 

324/et 2 643 5- 15 4,52 <4 Acentuada Grãos Muito leve 3,00 0,12 120+ Muito leve Grãos 1,90 

simples simples 

324/bt 1 04B 5- 15 5,18 <4 Acentuada Grãos Moderadamente 3,50 0,26 120+ Leve Grãos 1,55 

simplas leve simples 

334•/eb 359 15- 25 5,70 <4 Boa Maciça Moderadamente 5,41 1,37 120+ Moderadamente Grãos 1,72 

pesada leve simples 

'~~- Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosida.(fe 
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Floristicamente, fazem patte da Região da Savana Arbórea 
Aberta com floresta-de-galeria e da Savana Parque com floresta-de
galeria. 

Climatologicamente, apresentam índice agroclimático de 70 a 
85% da demanda hídrica, ideal para o suprimento das necessidades 
das plantas. 

Geomorfologicamente, pertencem ao Planalto dos Guimarães, à 
Depressão do Rio Paraguai e ao Planalto dos Parecis, ocupando 
áreas planas cujo relevo apresenta declividades inferiores a 5%. 

Os solos, muito limitativos com relação a drenagem, estrutura e 
textura, de baixa fertilidade, definindo as Unidades 214/dp e 
214/et, são os mesmos que apresentaram os problemas menciona
dos na Série 1 24. As Unidades 214/de, 214/db e 214/cb apresen
tam em comum características mais limitativas relacionadas com a 
drenagem de seus solos; estrutura e textura ligeiramente limitativas 
no horizonte B e limitativas no horizonte A; possuem médios a altos 
conteúdos de matéria orgânica como demonstra a Tabela 5 XXII 

G) Série 214* 

Localiza-se na porção centro-sul da Folha em estudo na forma de 
uma única mancha Floristicamente, está revestida pela Savana 
Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria. 

Climatologicamente, apresenta uma demanda hídrica de 70 a 
85%, igual à da série precedente, que atende satisfatoriamente as 
necessidades hídricas ideais das plantas 

Geomorfologicamente, pertence aos interflúvios tabulares da 
Depressão do Rio Paraguai, cujo relevo apresenta-se plano com de
clividade de até 5%. 

Os seus solos são mal drenados, com boa estrutura e textura li
geiramente limitativa no horizonte B, e boa textura e estrutura limi
tativa no horizonte superficial Do ponto de vista químico apresenta 
mediana capacidade de troca catiõnica, baixa soma de bases e altas 
percentagens de matéria orgânica e alumínio tóxico para as plantas 
Estas características definem a Unidade 214 * /dt, única pertencen
te a esta série (Tab 5.XXII) 

H) Série 224 * 

Está distribuída por pequenas manchas dispersas na porção centro
sul da Folha, revestida por vegetação de Savana Arbórea Aberta 
com floresta-de-galeria. Apresenta índices agroclimáticos iguais 
aos da série subseqi.Jente (224) 

Geomorfologicamente, faz parte da Depressão do Rio Paraguai e 
da Província Serrana, localizando-se nos interflúvios tabulares, de
terminando um relevo com declividades de 5 a 1 5% 

Foram definidas nesta série as Unidades 224 */de, 224 * /dt e 
224 * /eb cuja drenagem de seus solos é a característica mais limita
tiva e comum entre elas, variando de mal a imperfeitamente drena
dos (Tab 5 XXII) 

A primeira unidade apresenta textura pesada nos horizontes B e 
A e nestes mesmos horizontes possui estrutura maciça e fraca pe
quena granular, respectivamente; sua capacidade de troca catiôni
ca e conteúdo de matéria orgânica são de médios valores e a soma 
de bases é baixa. A segunda unidade apresenta boa estrutura no ho
rizonte B e limitativa no horizonte A, porém quando se trata da tex
tura as condições se invertem, comparativamente ao horizonte B, 
que é limitativa, passando a ser boa no horizonte A. A fertilidade 
atual é baixa conforme indicam os valores da soma de bases; à capa
cidade de troca catiônica é média e o conteúdo de matéria orgânica 
é elevado (Tab. 5.XXII). A terceira e última unidade apresenta pro
priedades físicas muito limitativas, baixa fertilidade natural e médio 
conteúdo de matéria orgânica de acordo com os valores especifica
dos na Tabela 5.XXII 

A presença de cascalhos e concreções bem como de alumínio 
tóxico é característica muito limitativa para sua utilização com agri
cultura, podendo ser exploradas com pecuária de baixo rendimento, 
ultra-extensiva com aproveitamento das gramíneas de baixo valor 
agrostológico que crescem em meio à Savana. 

I) Série 224 

Acha-se disseminada em diversas manchas localizadas na porção 
noroeste e centro-sul da Folha em estudo. Floristicamente estão re-

cobertas pela Floresta Estacionai Semidecidual Submontana com 
dossel emergente e Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Climatologicamente, apresenta condições satisfatórias no aten
dimento das necessidades hídricas ideais para as plantas, pois apre
sentam um índice agroclimático da ordem de 70 a 85% 

Geomorfologicamente, pertencem ao Planalto dos Parecis, à 
Província Serrana e à Depressão do Rio Paraguai, localizando-se nos 
interflúvios tabulares onde o relevo apresenta declividades variando 
de 5 a 15% 

Os solos apresentam-se restritivos com referência às caracte
rísticas de drenagem, estrutura, capacidade de troca catiõnica e so
ma de bases, as quais definiram as Unidades 224/de, 224/eb, 
224/cb e 224/et, sendo que esta última poderia ter sido enquadra
da na Subclasse Agroster-por-Solo pelos motivos já expostos na 
descrição da Série 124. 

J) Série 234 

Está representada por diversas áreas dispersas no quadrante sudes
te da Folha, motivo deste relatório 

A cobertura vegetal é composta dominantemente de Savana Ar
bórea Aberta com floresta-de-galeria 

O índice agroclimático, determinado pela interação da tempera
tura, precipitação e evapotranspiração, é da ordem de 70 a 85% da 
demanda hídrica considerada ideal para o atendimento das necessi
dades das plantas. 

Geomorfologicamente, faz parte do Planalto dos Guimarães e da 
Depressão do Rio Paraguai, localizando-se nos interflúvios tabulares 
e nas superfícies convexas e pediplanadas que determinam um rele
vo variando de suave ondulado a ondulado com declividades de 1 5 
a 25%. 

Os solos mal drenados, medianamente profundos, com estrutu
ra maciça e textura moderadamente leve, média capacidade de tro
ca catiônica, baixa soma de bases e alto conteúdo de matéria orgâ
nica, definem a Unidade 234/de (Tab 5 XXII) A Unidade 234/et 
está caracterizada por apresentar solos acentuadamente drenados 
com estrutura e textura muito limitativas e baixa fertilidade atual 
(Tab 5.XXII). 

Finalmente, a Unidade 234/cb, última pertencente a esta série, 
apresenta estrutura fraca pequena granular e textura média no hori
zonte B, textura moderadamente leve no horizonte superficial e bai
xa reserva de elementos nutritivos conforme resultados analíticos 
constantes na Tabela 5 XXII. 

São áreas não muito favoráveis à utilização agrícola devido às li
mitações de ordem física e química e de relevo no caso de locais 
com declividades em torno de 25%, limite máximo-admissível para 
mecanização 

L) Série 234 * 

Constitui manchas dispersas pelo setor sudeste da Folha em estu
do. 

Floristicamente, estão cobertas pela Savana Arbórea Aberta 
com floresta-de-galeria 

Climatologicamente, apresenta as mesmas condições da série 
anterior 

Geomorfologicamente, pettencem ao Planalto dos Guimarães e 
à Depressão do Rio Paraguai, situando-se em locais de relevo com 
1declividades na faixa de 15 a 25%. 

Os solos mal drenados, com estrutura boa no horizonte B e limi
tativa no horizonte A; textura limitativa no horizonte B e boa no ho
rizonte A; com média capacidade de troca catiônica, baixa soma de 
bases e alto _conteúdo de matéria orgânica definem a Unidade 
234 * /dt (Tab. 5 XXII) 

Características limitativas no que se refere à profundidade efeti
va, à estrutura e textura, bem como a soma de bases trocáveis e ca
pacidade de troca catiõnica fizeram com que esta série fosse subdi
vidida, a nível hierárquico mais específico, nas Unidades 234 * /eb e 
234 * /ep (Tab 5 XXII) 

• Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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As terras que compõem esta série além de apresentarem-se mui
to limitativas quanto às más propriedades f!sicas e químicas pos
suem, adicionalmente, concreções ao longo do perfil dos seus so
los 

M) Série 314 

Está representada por diversas áreas localizadas dispersamente ao 
sul e oeste da Folha em estudo A cobertura florística que reveste 
estas áreas é constituída de Savana Arbórea Aberta com floresta
de-galeria, Savana Arbórea Densa, Floresta Aluvial, Savana Parque 
com floresta-de-galeria, Savana Arbórea Aberta e Floresta Estacio
nai Semidecidual. 

Climatologicamente, apresenta grau de restrição 300, signifi
cando que nesta classe as necessidades hídricas ideais para as plan
tas situam-se na faixa de 55 a 70% da demanda hídrica das culturas 
adaptadas. 

Geomorfologicamente, faz parte das Planícies e Pantanais do Al
to Guaporé e Depressão do Rio Paraguai com declividades menores 
que _5%, portanto plenamente mecanizáveis. 

Seus solos apresentam como fatores mais limitantes a drena
gem, a profundidade, a estrutura, a textura, a capacidade de troca 
catiônica e a soma de bases trocáveis, características estas que 
subdividem esta série a nível mais específico nas Unidades 314/de, 
314/db, 314/dp, 314/dt, 314/ec, 314/et, 314/ep e 314/cb (Tab. 
5.XXII) 

A ocupação agrícola de algumas áreas desta série está sendo 
feita com criação extensiva de gado de corte, aproveitando-se o es
trato graminoso das Savanas. 

N) Série 314* 

Está representada por uma única mancha (Unidade 314 * /eb), loca
lizada a noroeste da cidade de Cuiabá, cujo revestimento florístico é 
de Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Climatologicamente, apresenta as mesmas condições da série 
anterior 

Do ponto de vista geomorfológico faz parte dos interflúvios ta
bulares da Depressão do Rio Paraguai com declividades inferiores a 
5%, sendo o terreno praticamente plano. 

Apresenta solos medianamente profundos com textura e estru
tura limitativas com baixa capacidade de troca catiônica, baixa so
ma de bases e médio conteúdo de matéria orgânica. 

A única forma de utilização é com pecuária extensiva de baixo 
rendimento econômico, onde o gado aproveita as g·ramíneas nativas 
que crescem em meio à vegetação de Savana 

0) Série 324 

Está representada por quatro manchas localizadas na mesopotâmia 
dos rios Paraguai e Branco, no extremo sul da Folha, quase no limite 
com a Folha SE. 21 Corumbá. 

A vegetação característica destas áreas é a Floresta Aluvial e a 
Floresta Estacionai Semidecidual. 

Climatologicamente, apresenta de 55 a 70% da demanda hídri
ca considerada ideal para o crescimento das plantas adaptadas. 

Geomorfologicamente, estão inseridas nos interflúvios tabulares 
da Depressão do Rio Paraguai e nos terraços fluviais das suas for
mas de acumulação. A declividade não chega a ultrapassar 1 5%, 
portanto, boas para mecanização. 

Solos mal drenados, com textura moderadamente leve e estru
tura maciça no horizonte B, e no horizonte A em forma de grãos sim
ples, com baixa capacidade de troca catiônica, baixa soma de bases 
e médios valores percentuais de matéria orgl\nica, definem a Unida
de 324/de (Tab. 5 XXII) 

Condições de drenagem acentuada e propriedades físicas e quí
micas multo limitativas definem as Unidades 324/et e 324/bt con
forme as condições evidenciadas na Tabela 5 XXII. 

P) Série 324 * 

Constitui-se numa única mancha localizada no sul da Folha em estu
do. 

488/USO POTENCIAL DA TERRA 

Floristicamente, está recoberta pela Savana Arbórea Aberta 
com floresta-de-galeria 

Do ponto de vista climático está sob influência das mesmas con
dições da série anterior 

Geomorfologicamente, faz parte da Depressão do Rio Paraguai, 
ocupando as superfícies tabulares dos seus interflúvios cuja declivi
dade não ultrapassa 15% 

Solos que se apresentam medianamente profundos, com textura 
e estrutura muito limitativas, de baixa fertilidade natural e médio 
conteúdo de matéria orgânica definem a Unidade 324 * /eb (Tab. 
5 XXII). 

Q) Série 334 * 

Está representada por duas manchas localizadas ao sul da Folha em 
estudo cujo revestimento florístico é composto de Savana Arbórea 
Aberta com floresta-de-galeria e Floresta Estacionai Decidual 

Climatologicamente, apresenta um atendimento da demanda hí
drica da ordem de 55 a 70%, considerada boa para as plantas cli
maticamente adaptadas 

Geomorfologicamente, estão incluídas na Depressão do Rio Pa
raguai, localizando-se nas superfícies convexas onde as declivida
des não ultrapassam 25%. Pedologicamente, os solos apresentam
se limitativos no que se refere às propriedades físicas e químicas de 
acordo com os resultados analíticos da Unidade 334 * /eb na Tabela 
5.XXII. 

São terras impróprias para agricultura, podendo ser utilizadas 
com a pecuária extensiva de baixo rendimento econômico, 
aproveitando-se os pastos nativos das Savanas. 

5.1 3.4 - Classe Agroster 

Nesta classe estão incluídos todos os elementos de interação clima
relevo-solo que tenham o grau correspondente ao seu tipo geral de 
condicionante domirante classificado na quinta grandeza, indepen
dente de sua natureLa. Comporta vários componentes onde a ho
mogeneidade apresentada reside tão-somente no grau de restrição 
que oferece ao uso agrícola 

De acordo com a natureza do tipo geral de limitação mais restriti
va subdivide-se em duas subclasses: Agroster-por-Relevo e 
Agroster-por-Solo conforme a Tabela 5 XXIII 

'":lasse 

Agroster 

TABELA 5 XXIII 
Subdivisões da Classe 5 - Agroster 

Caracteristicas 
Subclasse Série pedológicas 

definidoras das unidades 

153 et 
154. eb 
263. dp, et 

Agroster-por-Relevo 253 cb 
254. de, eb 

353 ep, pt 
354. de, dp 

355 e c 

115 de, et 
125 de, et 
135 de, et 

Agroster-por-Solo 215 de, db, et 
225 de, et 
235 de, et 
315 de, et 
325 de 

• Série definida por excesso de concreçao e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

5.1.3.4.1 - Subclasse Agroster-por-Relevo 

Área 
lkm21 

434 
105 
971 

1 047 
872 
286 
244 

55 

6 805 
9 840 

683 
1 244 
3 450 

539 
598 
513 

Encontra-se distribuída esparsamente por diversas áreas na parte 
sul da Folha em estudo 

Os tipos de vegetação presentes nestas áres são a Floresta Esta
cionai Semidecidual, a Savana Arbórea Densa e a Savana Arbórea 
Aberta com floresta-de-galeria. 

• Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



Geomorfologicamente, apresenta-se sob formas aguçadas e 
convexas do Planalto dos Guimarães, Província Serrana e Depres
são do Rio Paraguai onde a declividade do terreno alcança 55%, 
deste modo, impróprias para a mecanização. 

Do ponto de vista climático apresenta índices agroclimáticos va
riando de 55 a 115% da demanda hídrica ideal para as plantas 

Seus solos não se apresentam muito diversificados pois seus ín
dices pedológicos variam entre os graus de restrição 003 e 004. 

A) Série 1 53 

Está representada por uma única mancha localizada a oeste da Fo
lha em evidência 

Sua cobertura vegetal é caracterizada pela presença da Savana 
Arbórea Densa. 

Climatologicamente, apresenta um índice agroclimático varian
do de 85 a 11 5% da demanda hídrica considerada ideal para a 
maioria das plantas. 

Geomorfologicamente, ocorre nos modelados convexos de de
clividade em torno de 40 a 55% do Planalto dos Parecis 

Solos acentuadamente drenados, rasos de textura e estrutura 
muito limitativas com baixa soma de bases mediana capacidade de 
troca catiOnica e alto conteúdo de matéria orgânica definem a Uni
dade 1 53/et (Tab. 5 XXIV) 

TABELA 5 XXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-Relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Decli- lndice Salini- Prof Mat 

Unidade 
(km21 

vidade pedo- Horizonte 8 Cap troca Soma Horizonte A 
orgê da de efe-

% lógico Drenagem de cátions de bases (mmhos/ ti v a nica 
em i Estrutura Textura (mE/1 00 gl (mE/1 00 gl 

(em( Textura Estrutura 
% 

' 153/et 434 40- 55 5,53 <4 Acentuada Grãos Moderadamente 7,50 2,52 45 Leve Grãos 7,24 
simples leve simples 

154*/eb 105 40- 55 5,18 <4 Imperfeita Grãos Média 6,56 0,27 40 Moderadamente Grãos 2,76 
simples pesada simples 

253* /dp 271 40- 55 4,89 <4 Má Granular Média 13,25 6,55 20 Média Granular 4.83 
253*/et 700 40- 55 6,21 <4 Moderad. Blocos Moderadamente 9,50 7,00 90 Média Blocos 4,00 

drenado angulares pesada subangulares 

253/cb 1 047 40- 55 6,20 <4 Boa Blocos Moderadamente 2,74 0,49 120+ Moderadamente Granular 0.86 
subangulares pesada leve 

254*/de 595 40- 55 5,10 <4 Má Grãos Moderadamente 8,29 2,23 45 Moderadamente Grãos 4,65 
simples leve leve simples 

254'/eb 277 40- 55 5,23 <4 Moderada Maciça Moderadam~nte 6,27 0,30 90 Moderadamente Maciça 2,07 
pesada leve 

353/ep 188 40- 55 5,91 <4 Acentuada Grãos Moderadamente 11,32 9,60 25 Moderadamente Grãos 7,24 
simples leve leve simples 

353/pt 98 40- 55 5,86 <4 Acentuada Granular Média 9,21 3,60 20 Média Grãos 1,20 
simples 

354*/de 152 40- 55 5,10 <4 Má Grãos Moderadamente 8,29 2,23 45 Moderadamente Grãos 4,65 
simples leve leve simples 

354*/dp 92 40- 55 4.45 <4 Excessiva Grãos Moderadamente 5,13 2,75 15 Moderadamente Grãos 2,06 
simples leve leve simples 

355/ec 55 40- 55 4,30 <4 Forte Grãos Muito leve 16,00 0,50 30 Média Granular 7,00 
simples 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

B) Série 1 54* 

Está presente numa única mancha localizada a leste da Folha, obje
to deste relatório 

Floristicamente, está revestida pela Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria 

Climatologicamente, apresenta índice agroclimático da ordem 
de 85 a 115%. 

Geomorfologicamente, localiza-se nas superfícies aguçadas da 
Província Serrana com pendentes de declividades de 40 a 55%. 

Solos imperfeitamente drenados, rasos, com textura e estrutura 
muito limitativas caracterizam a Unidade 1 54* /eb conforme a Ta
bela 5 XXIV 

C) Série 253* 

Está constituída de duas manchas localizadas no quadrante sudeste 
da Folha em estudo Sua cobertura vegetal está caracterizada pela 
presença da Savana Parque com floresta-de-galeria 

Climatologicamente, apresenta um atendimento da demanda hí
drica de 70 a 85% considerada boa para a maioria das plantas 
adaptadas. 

Geomorfologicamente está inçlufda na Província Serrana, ocu
pando as superfícies aguçadas desta unidade geomorfológica cujas 
pendentes determinam relevo ondulado com declividades de 40 a 
55%, portanto, não mecanizáveis, podendo ser trabalhada, embora 
com dificuldades, pela tração animal. 

Nesta série está definida a Unidade 2 53* /dp, constituída de so
los mal drenados, muito rasos, com estrutura limitativa e boa textu
ra, de alta capacidade de troca catiOnica, médios valores de soma 
de bases e bom conteúdo de matéria orgânica. A Unidade 253*/et, 
portadora de solos moderadamente drenados, de boa estrutura e 
textura ligeiramente limitativa no horizonte B, e boa no horizonte A, 
com mediana capacidade de troca catiOnica, médios valores de so
ma de bases e de matéria orgânica (Tab. 5 XXIV) 

A opção mais plausível para sua exploração seria com a pecuária 
extensiva com o gado alimentando-se das gramíneas nativas que se 
desenvolvem em meio a Savana. 

D) Série 253 

Está representada por três manchas localizadas na porção sul da Fo
lha em estudo recobertas pela Floresta Estacionai Decidual e pela 
Savana Arbórea Densa com florest·a-de-galeria 

Climatologicamente, apresenta um índice agroclimático na faixa 
de 70 a 85% 

O relevo é resultante da dissecação do Planalto dos Guimarães e 
da Depressão do Rio Paraguai onde as superfícies aguçadas e con
vexas determinam declividade de 40 a 55% 

Solos de propriedades físicas razoáveis e propriedades químicas 
muito limitativas, em conseqüência de sua baixa fertilidade atual, 
definem a Unidades 253/cb de acordo com os resultados analíticos 
da Tabela 5.XXIV. 

Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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E) Série 254 * 

Está localizada no centro-sul e centro-leste da Folha em estudo, re
vestida floristicamente pela Savana Arbórea Densa e Floresta Esta
cionai Semidecidual Submontana 

O relevo é conseqi.Jência da dissecação em modelados de for
mas convexas e aguçadas do Planalto dos Guimarães e da Província 
Serrana onde as declividades variam de 40 a 55% 

Os solos, variando de mal a moderadamente drenados, mediana
mente profundos, com estrutura em grãos simples e maciça, textu
ra variando de moderadamente leve a moderadamente pesada de 
baixa fertilidade atual e medianas percentagens de matéria orgâni
ca, definem as Unidades 254 *Ide e 254 * leb de acordo com os pa
râmetros mais significativos desc{itos na Jabela 5.XXIV 

F) Séries 353* e 354* 

Apresentam homogeneidade no relevo próprio de sua subclasse e 
também no que diz respeito ao clima, cujo índice agroclimático está 
entre 55 e 70%. 

Seus solos apresentam drenagem variando de mal a acentuada
mente drenados, textura variando de média a moderadamente leve 
e estrutura em grãos simples, de baixa fertilidade atual e conteúdo 
de matéria orgânica variando de médio a baixo. Quando subdividi
das a nível hierárquico mais específico evidenciamcse as Unidades 
353 * lep, 353 * lpt, 354 *Ide e 354 * ldp conforme dados analíticos 
da Tabela 5.XXIV. 

G) Série 355 

Está representada por uma única mancha localizada no limite sul da 
Folha em estudo com a Folha SE. 21 Corumbá. 

A cobertura vegetal natural é de Savana Arbórea Densa. 
Climatologicamente apresenta o mesmo tipo climático das duas 

séries anteriores. 
O relevo é ondulado, apresentando pendentes com declividade 

em torno de 25 a 40% determinadas por modelados de superfícies 
aguçadas, ocorrendo dentro dos limites da Depressão do Rio Para
guai 

Está representada pela Unidade 3551ec, cujos solos são rasos, 
fortemente drenados, com textura muito leve no horizonte B e mé
dia no A, a estrutura é em grãos simples no horizonte B e granular no 
horizonte A, a capacidade de troca catiônica é alta por influência do 
seu elevado conteúdo de matéria orgânica e a soma de bases é bai
xa, indicando assim pequena reserva de elementos nutritivos (Tab 
5.XXIV) 

A vocação natural para exploração agrícola seria. com pastagens 
e silvicultura exigindo práticas especiais de controle à erosão, devi
do ao relevo ondulado e à fragilidade das condições físicas de seus 
solos · 

5 1.3 4 2 - Subclasse Agroster-por-Solo 

Reúne áreas onde o fator de maior limitação é o solo, que apresenta 
·índice pedológico entre 2,5 e 4,0 Os solos desta subclasse apre
sentam as seguintes características: drenagem que varia de exces
siva passando por má a acentuada, rasos a profundos, textura va
riando de muito leve e moderadamente leve e a estrutura de grãos 
simples a fraca pequena granular. Quimicamente apresentam baixa 
fertilidade atual demonstrando assim seu caráter fortemente limita
tivo 

A) Séries 115, 125e 135 

São séries que apresentam pedologicamente as características res
saltadas na descrição da sua subclasse, como demonstram as Uni
dades 11 51de, 1251et e 1351de 

Ocorrem em condições climáticas não restritivas, com bom 
atendimento de umidade disponível para as plantas, diferenciando
.se somente no que se refere ao relevo, cujas declividades vão au
mentando progressivamente de 0,0 a 5,0%, passando por 5 a 1 5% 
até 15 a 25% respectivamente. Quando subdivididas a um nível 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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hierárquico mais específico evidenciam-se as Unidades 11 51et, 
1251de e 1351et complementando as que acima foram menciona
das conforme descrição dos resultados analíticos na Tabela 5 XXV 

B) Séries 215, 225 e 235 

Conservam as mesmas características referentes aos fatores solo e 
relevo do agrupamento de séries anteriormente comentado, confor
me mostra a caracterização físico-química de suas unidades na Ta
bela 5.XXV. Entretanto, diferem pelas condicões climáticas a que 
estão submetidas, porquanto o índice agroclimático caiu para uma 
faixa de 70 a 85% 

C) Séries 31 5 e 325 

Da mesma forma que as séries anteriores, também estas correspon
dem à caracterização pedológica da subclasse, isto é, seus compo
nentes apresentam-se muito limitativos pela fragilidade de sua tex
tura leve e estrutura em grãos simples e pela deficiência de fertilida
de química descritas mais detalhadamente na Tabela 5 XXV Por 
outro lado apresentam-se homogêneas quanto ao clima, podendo 
ser considerado ligeiramente restritivo para agricultura em geral, 
pois possibilita um atendimento efetivo de 55 a 70% das necessi
dades hídricas anuais 

O relevo apresenta declividades variando de 0,0 a 15,0%, permi
tindo a utilização de mecanização, embora com algumas restrições 
nos casos extremos dessa faixa de declividades 

A forma de utilização agrícola que mais se adaptaria para estas 
áreas seria a Silvicultura e pastagem desde que medidas de controle 
à erosão fossem adotadas 

5.1 3. 5 - Classe Silvater 

São áreas em que o relevo constitui-se no fator de maior limitação 
ao uso da terra, localizando-se sempre em declives situados entre 
55 e 70%, pertencendo portanto à Subclasse Silvater-por-Relevo, 
única encontrada nesta ciasse (Tab. 5.XXVI). 

Climatologicamente, o atendimento das necessidades hídricas é 
da ordem de 55 a 115% da demanda hídrica considerada ideal para 
as plantas 

Os solos apresentam-se com características bastante diversifi
cadas, sendo frequentemente a drenagem a mais limitativa, bem 
como a textura e a estrutura, aliadas a propriedades químicas tam
bém limitantes. 

Como conseqi.Jência a aptidão natural destas terras seria para 
silvicultura e pastagens e também para preservação da fauna e flo
ra. 

5 1 3 5 1 - Subclasse Silvater-por-Relevo 

As áreas pertencentes a esta subclasse estão distribuídas no qua
drante sudeste da Folha, objeto deste relatório. Fazem parte dos do
mínios geomorfológicos do Planalto dos Guimarães e da Província 
Serrana, ocupando superfícies convexas e aguçadas das bordas de 
chapadas e dos topos de serras 

Os impedimentos originados de suas fortes declividades são 
aqui utilizados para enquadramento destas áreas nesta subclasse, 
cujo fator homogêneo é o relevo enquanto que o solo e o clima 
apresentam-se heterogêneos. Foi subdividida em séries e unidades 
conforme mostra a Tabela 5.XXVI. 
A) Série 163 

Está representada por três manchas localizadas no leste da Folha 
em estudo 

A cobertura vegetal é de Savana Arbórea Aberta com floresta
de-galeria. 

Climatologicamente o atendimento da umidade está representa
do pela média da precipitação e da evapotranspiração real É propor
cionado pelo índice agroclimático de 85 a 115% da demanda hídri
ca considerada ideal para o bom desenvolvimento das plantas. 

O relevo é ditado pelas declividades das pendentes e das superfí
cies aguçadas das bordas de chapada do Planalto dos Parecis, cujas 
declividades variam em torno de 55 a 70%. 

Os solos destas áreas apresentam-se acentuadamente drena
dos, com estrutura granular e textura variando de pesada a mode-



TABELA 5 XXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-Solo) 

Caracterfsticas ffsico-qufmicas do perfil de solo 

De c li- lndiee 
Unidade 

Área 
vidade pedo-

Salini-
Horizonte B Cap troca Soma Prol Mat 

(km21 dade e f e- Horizonte A 
% lógico Drenagem de cátions de bases orga-

tiva (mmhosl (mE/1 00 g) (mE/100 gl Textura nica 
Estrutura Textura Estrutura em) (em) % 

115/de 1 311 <5 3,71 <4 Excessiva Granular Muito leve 1,97 0,27 35 Muito leve Granular 0,70 
115/et 5 494 <5 4,24 <4 Acentuada Grãos Muito leve 1,77 0,34 120+ Muito leve Grãos 1,21 

simples simples 
125/de 877 <5 3,71 <4 Excessiva Granular Muito leve 1,97 0,27 35 Muito leve Granular 0.70 
125/et 8 963 <5 4,24 <4 Acentuada Grãos Muito leve 1,77 0,34 120+ Muito leve Grãos 1,21 

simples simples 
135/de 94 <5 3,71 <4 Excessiva Granular Muito leve 1,97 0,27 35 Muito leve Granular 0,70 
135/et 589 <5 4,24 <4 Acentuada Grãos Muito leve 1,99 0,37 120+ Muito leve Grãos 1,21 

simples simples 
215/de 318 <5 4,70 <4 Má Grãos Leve 4,90 0,18 40 Leve Grãos 3,97 

simples simples 
215/db 41 <5 4,32 <4 Má Granular Moderadamente 4,50 0,84 30 Moderadamente Granular 1.21 

215/et 

225/de 

225/et 

235/de 

235/et 

315/de 

315/et 

325/de 

Classe 

Silvater 

885 

162 

3 288 

153 

386 

417 

181 

513 

<5 4,24 <4 Acentuada 

5- 15 4,71 <4 Má 

<5 4,24 <4 Acentuada 

<5 4.70 <4 Má 

<5 4,24 <4 Acentuada 

<5 4,70 <4 Má 

< 5 4,24 <4 Acentuada 

<5 4.70 <4 Má 

TABELA 5 XXVI 
Subdivisões da Classe 6 - Silvater 

Caracterfsticas 

Subclasse Série pedológicas 

Grãos 
simples 
Grãos 
simples 
Grãos 
simples 
Grãos 
simples 
Grãos 
simples 
Grãos 
simples 
Grãos 
simples 
Grãos 
simples 

definidoras das unidades 

163 eb 
261 et 
262 eb 
263• dp, pt 

Silvater-por-Relevo 263 et, bp, bt 
264• dt, de, eb, ep 
264 dt, et 
363 et, cb 
363. pt 
364 et 

• Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

leve 
Muitd leve 

Leve 

Muito leve 

Leve 

Muito leve 

Leve 

Muito leve 

Leve 

Área 
(km2) 

418 
74 
34 

427 
105 

1 661 
710 

94 
38 

506 

radamente pesada, com baixa fertilidade atual, o que possibilita a 
identificação da Unidade 1 63/cb, única pertencente a esta série 

B) Séries 261 e 262 

Apresentam-se homogêneas no que,se refere ao clima e ao relevo, 
sendo este característico de sua própria subclasse e aquele ligeira
mente mais restritivo que o da série descrita anteriormente, pois o 
índice agroclimático é de 70 a 85% da demanda hídrica ideal reque
rida. 

Pedologicamente os solos da Série 261 apresentam alta fertili
dade atual comprovada pela alta soma de bases e elevada capacida
de de troca catiOnica, o que não ocorre com os da Série 262 que 
não deixam de ser quimicamente bons apesar de terem baixa soma de 
bases; quanto às propriedades físicas são boas para a estrutura e li
geiramente limitativa para a textura (Série 262). Estes parâmetros 
tornam possível a subdivisão destas séries a um nível hierárquico 
mais específico nas Unidades 261 /et e 262/eb, as quais são carac
terizadas na Tabela 5.XXVII 

A aptidão agrícola natural seria para silvicultura e pastagens e 
também para preservação ecológica nas áreas situadas nos extre
mos de declividade dessa subclasse. 

leve 
1,99 0,37 120+ Muito leve Grãos 1,21 

simples 
4,90 0,18 40 Leve Grãos 3,97 

120 c 
simples 

1,99 0,37 Muito leve Grãos 1,21 
simples 

4,90 0,18 40 Leve Grãos 3,97 

120+ 
simples 

1,99 0,37 Muito leve Grãos 1,21 
simples 

4,90 o, 18 40 Leve Grãos 3,97 

120+ 
simples 

1,99 0,37 Muito leve Grãos 1,21 
simples 

4,90 0,18 40 Levé Grãos 3,97 
simples 

C) Série263* 

Está representada por duas áreas, sendo que a primeira está situada 
no centro-sul e a segunda no extremo sul da Folha em estudo 

A sua localizacão dá-se em relevo montanhoso, fazendo com 
que a interação d~s fatores climáticos permita um atendimento de 
70 a 85% da demanda hídrica necessário ao pleno desenvolvimen
to das plantas 

Geomorfologicamente pertence ao Planalto dos Guimarães e à 
Província Serrana, localizando-se nos relevos residuais tabuliformes 
e superflcies aguçadas onde a declividade varia de 55 a 70% 

Os solos mal e acentuadamente drenados, muito rasos, de tex
tura média e estrutura fraca pequena granular no horizonte subsu
perficial, e em grãos simples no horizonte superficial, com regular 
fertilidade atual, definem as Unidades 263 * /dp e 263 * /pt, cujos 
resultados qualitativos encontram-se na Tabela 5 XXVII 

D) Série 263 

Está constituída por três pequenas áreas, sendo uma localizada ao 
sul e as outras duas a oeste da Folha em estudo. 

Suas terras estão revestidas de Floresta Estacionai Semideci
dual Submontana e de Savana Arbórea Aberta com floresta-de
galeria. 

Climatologicamente, apresenta as mesmas condições da série 
anterior. 

Geomorfologicamente, faz parte da Depressão do Rio Paraguai e 
da Depressão do Guaporé, localizadas nas superfícies convexas de 
declividades em torno de 55 a 70%. 

Os solos representativos são acentuadamente drenados, rasos e 
de textura média A estrutura em blocos subangulares e a baixa fer
tilidade atual caracterizam a Unidade 263/bp. Solos de textura e es
trutura limitativas, de baixa fertilidade potencial e baixo conteúdo 
de matéria orgânica, definem a Unidade 263/et. Finalmente a Uni
dade 263/bt é caracterizada pela baixa fertilidade natural e pelas li
mitações da textura e estrutura do seu horizonte superficial, apesar 

• Série definida por excesso de concreção e/oo cascalho e/ou pedregosidade 
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TABELA 5 XXVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-Relevo) 

Caracteristicas fisico-qufmicas do perfil de solo 

Área 
Decli- lndice Salini- Pro f Mat 
v idade pedo- Horizonte B Cap troca Soma Horizonte A Unidade (km21 dade efe- orga-

% lógico Drenagem de cátions de bases 
(mmhos/ ti v a nica 

em! Estrutura Textura (mE/100 gl (mE/1 00 g) 
(em) Textura Estrutura 

% 

163/cb 418 <5 6,28 <4 Acentuada Granular Pesada 3,42 0,31 120+ Moderadamente Granular 1,60 

261/et 74 <5 8,73 <4 Boa Blocos Média 30,42 30,03 120+ 
pesada 
Média Blocos 6,90 

subangulares 
120+ 

subangulares 
262/eb 34 55- 70 7,59 <4 Boa Blocos Pesada 28.41 2,29 Pesada Blocos 2,80 

subangulares subangulares 
263*/dp 219 55- 70 4,89 <4 Má Granular Média 13,25 6,55 20 Média Grãos 4,83 

simples 
263/et 19 55- 70 6,34 <4 Boa Granular Moderadamente 4,39 2,02 120+ Moderadamente Grãos 1,72 

leve leve simples 
263/bp 17 55-70 6,30 <4 Acentuada Blocos Média 8,09 1,96 40 Média Blocos 2,93 

subangulares subangulares 
263/bt 69 55- 70 6,31 <4 Boa Blocos Moderadamente 6,99 1,84 120+ Moderadamente Grãos 1,03 

subangulares pesada leve simples 
263*/pt 208 55- 70 5,86 <4 Acentuada Granular Média 9,21 3,60 20 Média Grãos 1,20 

120+ 
simples 

264*/dt 108 55- 70 5,76 <4 Má Blocos Pesada 7,22 2,14 Média Grãos 7,90 
subangulares simples 

264*/de 21 55- 70 4,82 <4 Má Maciça Moderadamente 8,63 3,45 60 Moderadamente Maciça 15,69 
leve 

264/dt 55 55-70 5,76 <4 Má Blocos Pesada 
subangulares 

264*/eb 1 332 55- 70 5,18 <4 Boa Maciça Média 
264/et 655 55- 70 4,68 <4 Forte Grãos Leve 

simples 
264*/ep 200 55- 70 5,33 <4 Boa Maciça Média 

363/et 8 55- 70 6,64 <4 Boa Granular Pesada 

363/cb 86 55- 70 5,10 <4 MOderada Maciça Leve 
363*/pt 38 55~ 70 5,86 <4 Acentuada Granular Média 

364/et 506 55- 70 4,68 <4 Forte Grãos Leve 
simples 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou perlregosidade 

dessas características serem boas no horizonte 8 conforme mostra 
a Tabela 5.XXVII. 

Estas áreas prestam-se para silvicultura, pastagem e preserva
ção permanente. 

E) Série 264 * 

Está distribuída no quadrante sudeste da Folha em estudo. 
A cobertura florfstica é de Floresta Estacionai Semidecidual Sub

montana e Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria. 
Climatologicamente apresenta as mesmas condições da série 

anterior. 

Geomorfologicamente faz parte do Planalto dos Guimarães e da 
Depressão do Rio Paraguai, ocupando as superfícies dos modelados 
aguçados e convexos de declividade em torno de 55 a 70% 

Seus solos apresentam-se medianamente profundos a profun
dos, variam de mal drenados até fortemente drenados, a estrutura 
varia de blocos subangulares a maciça no horizonte 8 e de maciça a 
grãos simples no horizonte A, a textura varia de pesada a leve no 
horizonte 8 e média a muito leve no horizonte A, a capacidade de 
troca catiônica varia de média a baixa, a soma de bases é baixa e o 
conteúdo de matéria orgânica varia de médio a alto. Estas caracte
rísticas possibilitaram a subdivisão dessa série a um nível hierárqui
co mais específico nas Unidades 264 * /dt, 264 */de, 264 * /eb e 
264 * /ep, cujos resultados analíticos encontram-se na Tabela 
5 XXVII. 

Pelas condições extremamente limitativas do relevo e, em al
guns casos, de solos, a silvicultura e a pastagem são as atividades 
agrícolas mais racionais de ocupação dessas áreas 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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leve 
7,22 2,14 120+ Média Grãos 7,90 

simples 
4,22 1,03 60 Média Maciça 2,76 
9,60 8,49 50 Muito leve Grãos 5,34 

simples 
8,09 3,75 20 Moderadamente Granular 2,07 

leve 
7,76 5,15 120+ Moderadamente Grãos 6,72 

leve simples 
4,24 3,97 120+ Muito leve Maciça 5,10 
9,21 3,60 20 Média Grãos 1,20 

simples 
9,60 8,49 50 Muito leve Grãos 5,34 

simples 

F) Série 264 

É encontrada em duas manchas localizadas ao sul da Folha em estu
do, cujo recobrimento florfstico é composto de Floresta Estacionai 
Decidual e Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Do ponto de vista climático apresenta um índice agroclimático 
da ordem de 70 a 85%. 

Geomorfologicamente, faz parte do Planalto dos Guimarães, 
ocorrendo em locais de relevo montanhoso com declividades va
riando de 55 a 70%. 

Solos mal drenados, com estrutura em blocos subangulares e 
textura pesada no horizonte 8, textura média e estrutura em grãos 
simples no horizonte A, com baixa fertilidade atual e alto teor de 
matéria orgânica, definem a Unidade 264/dt, enquanto que condi
ções físicas extremamente limitativas nos horizontes subsuperfi
ciais e superficiais, com média capacidade de troca catiônica, bai
xa soma de bases e alto conteúdo de matéria orgânica, definem a 
Unidade 264/et (Tab. 5 XXVII) 

G) Série 363 

Está representada por duas manchas, sendo que uma está localiza
da no limite oeste e a outra no limite sul da Folha em estudo com co
bertura de Savana Arbórea Densa e Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria. 

Climatologicamente, a interação dos fatores climáticos determi
na um atendimento de 55 a 70% de demanda hídrica ideal requeri
da. 

Geomorfologicamente, faz parte dos Planaltos Residuais do Alto 
Guaporé, localizando-se nos relevos residuais estruturais e nos mo
delados de superfície aguçada com declividade variando de 55 a 
70%. 



Os solos de drenagem boa e moderada, com estrutura fraca pe
quena granular e maciça no horizonte B e grãos simples e maciça no 
A, com textura pesada e leve no horizonte B e moderadamente leve 
e muito leve no horizonte A, com alto a médio conteúdo de matéria 
orgân1ca e de baixa fertilidade química, definem respectivamente as 
Unidades 363/et e 363/cb de acordo com os dados analíticos rela
cionados na Tabela 5.XXVII. 

H) Série 363 * 

Está localizada ao sul da Folha em estudo onde a vegetação natural 
dominante é a Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria. 

Climatologicamente, apresenta-se idêntica à série anterior 
O relevo é determinado pelos modelados de superfície convexa 

com declividades variando de 55 a 70% fazendo parte dos domí
nios da Província Serrana. 

Solos rasos, acentuadamente drenados, com textura média e 
estrutura granular no horizonte B e em grãos simples no horizonte 
A, com mediana capacidade de troca catiônica e baixa soma de ba
ses, possibilitam a identificação da Unidade 363 * /pt (Tab 
5 XXVII) 

A aptidão agrícola destas terras está ligada à silvicultura e à pas
tagem. 

I) Série 364 

Está representada por uma longa e estreita mancha que se continua 
na Folha SE.21 Corumbá A vegetação predominante é a Savana 
Arbórea Densa 

Geomorfologicamente localiza-se na Província Serrana, estando 
afeita aos modelados convexos e aguçados, gerando declividades 
de 55 a 70%, próprias de relevo montanhoso 

Seus solos fortemente drenados, medianamente profundos, 
com propriedades físicas bastante limitativas em decorrência da 
fragilidade de sua estrutura e textura, quimicamente apresentando 
média fertilidade potencial, com bom teor de matéria orgânica, defi
nem a Unidade 364/et (Tab 5 XXVII). 

Em conseqüência da alta susceptibilidade à erosão e à forte incli
nação de suas pendentes, a forma de utilização agrícola mais racio
nal encontrada para estas terras é com silvicultura e pastagens, 
desde que medidas de controle à erosão sejam adotadas 

5 1 3 6 - Classe Silvester 

Nesta classe foi encontrada apenas a Subclasse Silvester-por
Relevo devido ao tipo de condicionante dominante ser o fator relevo 
próprio desta subclasse 

A declividade sempre superior a 70% confere homogeneidade 
no relevo, o que não ocorre-c.om o clima e o solo, que se apresentam 
bastante diversificados 

A vocação natural para estas terras é para preservação perma
nente 

As peculiaridades dos fatores de formação clima, relevo e solo, 
conforme a subclasse, permitem sua subdivisão em 11 séries (Tab 
5.XXVIII) 

Classe 

Silvester 

TABELA 5 XXVIII 
Subdivisões da Classe 7 - Silvester 

Caracterlsticas 
Subclasse Série pedológicas 

definidoras das unidades 

173* dp 
271 e 
273* dp, pt 
273 dp, et, pt 
274* de 

Silvester-por-Relevo 274 et 
371 e 
373* pt 
374 et 
374* de, eb, bt 
375 e c 

• Série definida por excesso de concreçAo e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Are a 
(km2) 

306 
343 

1 450 
215 
651 
158 

30 
258 
940 
387 
714 

5 1.3 6 1 - Subclasse Silvester-por-Relevo 

As áreas que compõem esta subclasse encontram-se dispersamente 
distribuídas pela metade sul da Folha que se está estudando A co
bertura vegetal natural é composta principalmente de Savana Arbó
rea Densa, Floresta Estacionai Semidecidual e Decidual e Savana 
Arbórea Aberta com floresta-de-galeria. 

O relevo está relacionado com as cotas mais elevadas das serras 
e montanhas, e bordas de chapada da Província Serrana, do Planal
to dos Guimarães, dos Planaltos Residuais do Alto Guaporé e do Pla
nalto dos Parecis. Nestas unidades geomorfológicas predominam as 
formas aguçadas e convexas de topos contínuos e aguçados com 
declividades superiores a 70% 

As fortes declividades limitam drasticamente o uso dessas áreas 
por dificuldades de acesso, por impedimento à mecanização e até 
mesmo de implementas manuais, bem como por sua forte suscetibili
dade à erosão, onde a drenagem superficial "runoff' é muito inten
sa, que são agravadas pela pouca profundidade dos seus solos com 
condições físicas muito frágeis; a única maneira de se conservares
tas terras é com a manutenção de sua cobertura vegetal natural. 

A) Série 173* 

Está representada por uma única mancha localizada no leste da Fo
lha em estudo. A cobertura vegetal natural é de Savana Arbórea 
Densa 

A interação dos fatores climáticos atende 85 a 11 5% da de
manda hídrica considerada ideal para pleno desenvolvimento das 
plantas. 

Geomorfologicamente ocorre em locais de superfícies aguçadas 
com declividades superiores a 70%. 

Solos muito rasos, mal drenados, de estrutura fraca pequena 
granular e textura média, com regular reserva de elementos nutriti
vos, boa capacidade de troca catiônica e alto conteúdo de matéria 
orgãncia definem a Unidade 1 7 3 * /dp, cuja caracterização pedológi
ca encontra-se na Tabela 5.XXIX 

B) Série 271 

Constitui-se numa un1ca mancha localizada a oeste da Folha em 
consideração, revestida pela Floresta Estacionai Semidecidual Sub
montana. 

A interação dos fatores climáticos possibilita o atendimento de 
70 a 85% da demanda hídrica considerada ideal para o bom desen
volvimento das planta,; 

Geomorfologicamente localiza-se numa estreita faixa bordejan
do o Planalto dos Parecis, encontrando-se nas superfícies aguçadas 
cujo relevo determina declividades maiores que 70% 

Quanto aos solos apresentam-se com propriedades físicas e quí
micas muito boas CC"lforme resultados analíticos constantes na Ta
bela 5 XXIX Tais solos pnderiam apresentar rendimentos satisfató
rios sob cultivos intensivos de subsistência. 

Embora as condições de clima e de solo sejam favoráveis, o rele
vo constitui-se no fator de maior restrição, principalmente pela 
acentuada declividade de suas pendentes, e sugere que seu apro
veitamento agrícola seja feito com silvicultura, associando-se com 
áreas de preservação permanente 

Esta série está formada pela Unidade 271 /e, cujas característi
cas pedológicas constam da Tabela 5.XXIX 

C) Série 273* 

Compreende várias áreas dispersas pelo setor sul da Folha em estu
do. A cobertura florística encontrada é a Floresta Estacionai Deci
dual, Savana Arbórea Densa e Aberta e Savana Parque. 

• Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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TABELA 5 XXIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvester-por-Relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área 
Decli- indice 

Salini- Pro f Mat 
Unidade {km21 v idade pedo- Horizonte 8 Cap troca Soma 

efe- Horizonte A 
orga dade Drenagem de cátions de bases % lógico (mmhosl ti v a nica 

em) Estrutura Textura (mE/100 g) lmE/100 gl 
I em) Textura Estrutura 

% 

173*/dp 306 <5 4,89 <4 Má Granular Média 13,25 6,55 20 Média Granular 4,83 
271/e 343 > 70 8.73 <4 Boa Blocos Média 30.42 30,03 120+ Média Blocos 6,90 

subangulares subangulares 
273*/dp 1 270 > 70 4,89 <4 Má Granular Média 13,25 6,55 20 Média Granular 4,83 
273/dp 107 > 70 4,89 <4 Má Granular Média 13,25 6,55 20 Média, Granular 4,83 
273/et 10 > 70 5,53 <4 Acentuada Grãos Mocleradamente 7,50 2,52 45 Leve Grãos 7,24 

simples leve simples 
273*/pt 180 > 70 5,86 <4 Acentuada Granular Média 9,21 3,60 20 Média Grãos 1.20 

simples 
273/pt 98 > 70 5,86 <4 Acentuada Granular Média 9,21 3,60 20 Média Grãos 1,20 

simples 
274*/de 651 > 70 5,10 <4 Má Grãos Moderadamente 8,29 2,23 45 Moderadamente Grãos 4,65 

simples leve leve simples 
274/et 158 > 70 4,68 <4 Forte Grãos Leve 9,60 8.49 50 Muito leve Grãos 5,34 

simples 

' 
simples 

371/e 30 > 70 8,73 <4 Boa Blocos Média 30.42 30,03 120+ Média Blocos 6,90 
subangulares subangulares 

373*/pt 258 > 70 5,86 <4 Acentuada Granular Média 9,21 3,60 20 Média Grãos 1,20 
simples 

374*/bt 212 > 70 5,32 <4 Moderada Granular Moderadamente 2.45 0.73 60 Moderadamente Grãos 0,68 
pesada leve simples 

374*/de 70 > 70 5,10 <4 Má Grãos Moderadamente 8,29 2,23 45 Moderadamente Grãos 4,65 
simples leve leve simples 

374 • /eb 105 > 70 5,18 <4 Imperfeita Grãos Média 6,56 0,27 40 Moderadamente Grãos 2,76 
simples pesada simples 

374/et 940 > 70 4,68 <4 Forte Grãos Leve 9,60 8.49 50 Muito leve Grãos 5 24 
simples simples 

375/ec 714 > 70 4,30 <4 Forte Grãos Muito leve 16,00 0,50 30 Média Granular 7,00 
simples 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Geomorfologicamente está inserida nas superfícies aguçadas 
das serras que constituem a Província Serrana e pelas escarpas do 
Planalto dos Guimarães, 

Climaticamente suas características são as mesmas da série an
terior (271). 

Seus solos apresentam como características mais limitativas a 
drenagem e a profundidade, com boa textura e estrutura limitativa, 
com regular capacidade de troca catiOnica e baixa soma de bases, 

Devido à pequena profundidade de seus solos, fica descartada a 
possibilidade do seu aproveitamento para silvicultura, servindo ape
nas como áreas de preservação permanente, 

Está c0mposta pelas Unidades 273 •Jdp e 273 •Jpt cujos dados 
analfticos encontram-se relacionados na Tabela 5 XXIX. 

D) Série 273 

Está representada por três áreas, sendo duas localizadas no centro
sul e a terceira no oeste da Folha em estudo 

A vegetação natural dominante nestas áreas é a Savana Arbórea 
Densa. 

A interação dos fatores climáticos possibilita o atendimento de 
70 a 85% da demanda hídrica considerada ideal para o pleno de
senvolvimento das plantas. 

Solos mal e acentuadamente drenados, rasos a muito rasos, 
com estrutura fraca pequena granular passando por grãos simples e 
granular no horizonte B e em grãos simples no horizonte superficial, 
com textura moderadamente leve a média no horizonte B e leve a 
média no A, com média capacidade de troca catiônica, baixa soma 
de bases e valores percentuais de matéria orgânica variando de alto 
a baixo possibilitam a identificação num nível hierárquico mais espe
cífico das Unidades 273/dp, 273/et e 273/pt cujos dados analíticos 
encontram-se na Tabela 5,XXIX. 

Pelas restrições impostas pelo relevo e também pela pouca pro
fundidade dos seus solos é conveniente que estas terras sejam con
servadas como áreas de preservação permanente. 
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E) Série 274* 

Uma única mancha, localizada no limite sul da Folha em estudo, re
presenta esta série, cujo revestimento florístico é constituído de Sa
vana Arbórea Densa. 

Do ponto de vista climático apresenta condições idênticas às da 
série anterior, 

Acha-se localizada nas superfícies aguçadas da unidade geo
morfológica denominada de Província Serrana, cujo relevo monta
nhoso condiciona declives maiores que 70% 

Solos rasos, mal drenados, com estrutura em grãos simples e 
textura moderadamente leve, com regular capacidade de troca ca
tiõnica, influenciada pelo alto conteúdo de matéria orgânica, e baixa 
soma de bases definem a Unidade 274*/de, única pertencente a 
esta série 

Pelas limitacões impostas pelo relevo e também pela fragilidade 
das condições físicas dos seus solos, estas áreas deverão ser consi
deradas de preservação permanente. 

F) Série 274 

Está representada por uma única mancha, localizada no limite sul da 
Folha ora em estudo. A vegetação que reveste esta área é constituí
da de Floresta Estacionai Decidual. 

As condicões climáticas são as mesmas da série anterior (273), 
Geomorf~logicamente localiza-se nas bordas intensamente dis

secadas do Planalto dos Guimarães, ocupando superfícies aguça
das cujas pendentes, fortemente inclinadas, determinam declivida
des de mais de 70% 

A estrutura em grãos simples do horizonte superficial, bem co
mo a textura leve, constitui-se nas características físicas de maior 
restrição, A declividade e as condições limitativas de seus solos in
duzem a uma vocação natural para silvicultura e para preservação 
permanente 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



Esta série está composta da Unidade 274/et, cujos dados pedo
lógicos encontram-se na Tabela 5 XXIX 

G) Série 371 

Está localizada na parte oeste da Folha em estudo. 
Apresenta as mesmas características da Série 271 no que se re

fere ao relevo e ao solo, diferenciando-se, porém, no fator clima, 
pois apresenta condições climáticas mais restritivas, possibilitando 
um atendimento de 55 a 70% da demanda hídrica requerida pelas 
plantas 

Tendo em vista que a aptidão natural desta área é igual à já des
crita anteriormente (Série 271 ), admitem-se, portanto, as rr.esmas 
sugestões 

H) Série 373* 

Está representada por uma única área, localizada ao sul da Folha em 
estudo Floristicamente encontra-se revestida pela Savana Arbórea 
Densa 

Geomorfologicamente faz parte da Província Serrana, ocupando 
um relevo residual estrutural e superfícies aguçadas onde as declivi
dades ultrapassam 70%. 

Climaticamente é idêntica à série anterior. 

Seus solos apresentam as mesmas condicões descritas na Série 
273 •, admitindo-se para a série em discus~ão as mesmas suges
tões e/ou conclusões 

Esta série está composta de uma única unidade, a 373 • /pt, cu
jos dados analíticos figuram na Tabela 5.XXIX 

I) Série 374* 

Está constituída por manchas dispersas pelo extremo sul e oest-e da 
Folha objeto deste relatório Sua composição florística está carac
terizada pela Savana Arbórea Densa, pela Floresta Estacionai Deci
dual e pela Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria. 

Geomorfologicamente acha-se restrita às superfícies aguça
das e convexas da Província Serrana e dos Planaltos Residuais do 
Alto Guaporé, onde o relevo está caracterizado pelas declividades 
superiores a 70% 

Apresenta índice agroclimático variando de 55 a 70% 

Solos rasos a medianamente profundos, de drenagem variando 
de má a moderada, com estrutura em grãos simples, textura nos ho
rizontes B variando de moderadamente pesada a média e moderada
mente leve a moderadamente pesada no horizonte A, com mediana 
capacidade de troca catiõnica e baixa soma de bases definem a ní
vel hierárQJ.Jico mais específico as Unidades 374 • /bt, 374 */de e 
37 4 * /eb, conforme os resultados analíticos encontrados na Tabela 
5.XXIX 

A aptidão agrícola natural para estas terras é para silvicultura, 
em locais onde a profundidade efetiva o permite, e para preserva
ção da fauna e flora. 

J) Série 374 

Está representada por apenas duas manchas, sendo que a primeira 
está localizada no extremo limite sul e a segunda no extremo limite 
oeste da Folha em estudo. 

Encontra-se revestida pela Savana Arbórea Densa e Arbórea 
Aberta com floresta-de-galeria. 

As condições climáticas dessas áreas possibilitam um atendi
mento de apenas 55 a 70% da demanda hídrica necessária ao ple
no desenvolvimento das plantas. 

Geomorfologicamente relaciona-se com as superfícies aguçadas 
e convexas da Província Serrana e dos Planaltos Residuais do Alto 
Guaporé, cuja declividade de suas pendentes é maior que 70%. 

Solos fortemente drenados, medianamente profundos, com 
condições físicas muito restritivas, de boa fertilidade atual e bom 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

conteúdo de matéria orgânica identificam a Unidade 374/et, cujos 
dados analíticos estão na Tabela 5.XXIX. 

Considerando-se as limitações impostas pelo relevo e pela fragi
lidade da estrutura de seus solos, a aptidão natural destas terras 
restringe-se à preservação permanente 

L) Série 375 

Está representada por uma única área, localizada no extremo limite 
sul da Folha em estudo Floristicamente faz parte da região da Sava
na Arbórea Densa e Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Do ponto de vista climático apresenta as mesmas condições da 
série anterior 

Geomorfologicamente pertence aos Planaltos Residuais do Alto 
Guaporé, locafizando-se nas superfícies aguçadas e convexas cuja 
declividade é sempre maior que 70% 

Solos fortemente drenados, rasos, muito limitativos pela fragili
dade de sua estrutura e textura, com elevada capacidade de troca 
catiônica, esta influenciada pelo alto conteúdo de matéria orgânica 
e baixa soma de bases, caracterizam a Unidade 375/ec, cujos da
dos analíticos são descritos na Tabela 5 XXIX. 

A conservação de sua cobertura vegetal natural, visando a 
resguardá-la para a preservação permanente, é a maneira mais ra
cional de seu aproveitamento e para as áreas de solos mais profun
dos a silvicultura constitui-se numa boa opção 

5 1 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A região em estudo, dentro do espaço de dois ou três lustros, sofreu 
modificações marcantes no aspecto agrícola, principalmente por 
ser uma região de baixíssima densidade populacional. 

A atividade econômica estava ligada ao extrativismo vegetal e à 
agricultura itinerante, que consistia no plantio de roças, principal
mente nas regiões de florestas, que eram derrubadas e queimadas 
para depois se efetuar o plantio Já a exploração da pecuária era fei
ta de forma extensiva e com baixos rendimentos, aproveitando-se 
as regiões de Savana, onde o gado se alimentava exclusivamente 
das gramíneas e ervas nativas que se desenvolvem nestas reQiões 

Esse quadro se modificou com a chegada dos imigrantes sulis
tas, que, estimulados pelos baixos preços da terra e, ao mesmo 
tempo, pressionados pelo grande aumento da densidade populacio
nal em suas regiões de origem, onde a terra já alcançava preços ele
vados, se viram na contingência de migrar, tendo contribuído des
ta maneira para a expansão da fronteira agrícola, notadamente para 
oeste, onde estão praticando uma agricultura de nível tecnológico 
mais elevado 

Analisando-se o mapa em questão, verificamos que as áreas 
classificadas como Lavoter, cuja categoria de uso é para as culturas 
temporárias, abrangem um total de 2 380 km2. 

As áreas da Classe Agriter totalizam 152 488 km2, portanto, a 
maior extensão da Folha em estudo, cuja categoria de uso é para 
culturas semipermanentes, permanentes e/ou temporárias 

A Classe Mesater apresenta áreas que totalizam 94.697 km2, 
com uso para culturas permanentes, pastos plantados e naturais 

A Classe Agroster está representada por áreas que somam 
2'. 686 km2, cuja categoria de uso é para pastos plantados 

A Classe Silvater ocupa uma área de apenas 4 06 7 km2. 
enquadrando-se na categoria Silvicultável. 

A Classe Silvester ocupa um total de 5.452 km2, cuja categoria 
de uso restringe-se à Preservação e à Vida Silvestre 
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5.2 -RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5 2 1 - INTRODUÇÃO 

A Folha SD 21 Cuiabá abrange uma superffcie de 286 770 km2 
Localiza-se entre os paralelos 1 2 o a 1 6 o de latitude sul e os meri
dianos 54 o a 60 o de longitude WGr Compreende a parte centro
oeste do Estado de Mato Grosso e uma ínfima parte do Estado de 
Rondônia 

A área em estudo é constitu[da pelas microrregiões Alto Para
guai, Baixada Cuiabana, Rondonópolis e Garças e pelos municípios 
de Vila Bela, Nobres, Diamantino, Chapada dos Gui
marães e Cáceres Cabe ressaltar que os municípios de Aripua
nã, Porto dos Gaúchos e Vilhena (RO), embora fazendo parte da 
área da Folha, não farão parte desse estudo por apresentarem den
tro da Folha um percentual inferior a 5% de suas áreas. Somente 
suas potencialidades naturais foram consideradas e incluídas nas 
Classes de Capacidade de Uso. 

Analisada geomorfologicamente, a área, em sua porção seten
trional, é englobada pela unidade geomorfológica Planalto dos Pare
eis O planalto abrange cerca de 60% da Folha, em altitudes que va
riam de 400 a 750 m. Compreende a Chapada dos Parecis e o Pla
nalto Dissecado dos Parecis, no qual se observa maior densidade de 
drenagem. Na grande unidade, Planalto dos Parecis, nas seções de
nominadas Planalto Alto Jauru-Rio Branco e Planalto de Tapira
puã, são encontrados os melhores solos da região. No extremo oes
te meridional da Folha localiza-se a unidade Planaltos Residuais do 
Alto Guaporé AI estão as maiores altitudes, cujas cotas atingem os 
900 m Segue-se o Planalto dos Guimarães, localizado no extremo 
leste meridional As unidades Prov[ncia Serrana, Plan[cies e Panta
nais do Alto Guaporé e Depressões lnterplanáltica de Paranatinga, 
do Rio Paraguai e do Guaporé estão distribufdas em toda a porção 
meridional da Folha (vide 2 - Geomorfologia) 

Os principais eixos de escoamento dos produtos da região são 
representados pelas BR-364, 163, 070 e 174, permitindo a cone
xão com outros estados. A Radial BR-070 parte de Brasllia, percor
rendo o trecho Cuiabá-Cáceres, até a fronteira com a BoHvia No 
sentido norte-sul aparece a Longitudinal BR-163, ligando São Mi
guel d'Oeste, no Estado de Santa Catarina, a Santarém, no Pará, 
planejada para alcançar a fronteira da Venezuela. A BR-174, tam
bém Longitudinal, liga atualmente Cáceres a Vila Bela da Sant[ssima 
Trindade e com o novo traçado deverá seguir em Pontes e Lacerda o 
vale do Guaporé até alcançar Rondônia, quando Vila Bela deverá ser 
um ramal secundário A BR-364 é uma rodovia Diagonal que liga a 
área em estudo aos Estados de São Paulo, Rondônia e Acre até a 
fronteira com o Peru. 

A Folha SD 21 Cuiabá possui caracter[sticas naturais que refle
tem em parte as formas e graus de sua ocupação econômica Os 
condicionantes f[sicos poderão ser, com maior exatidão e detalhe, 
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compreendidos pela leitura dos capítulos antecedentes deste levan
tamento de recursos naturais renováveis Agora cabe analisar as re
lações entre o Homem e o meio ambiente 

As densidades demográficas diferenciadas são resultantes do 
tempo e dos processos de ocupação. As de!>cobertas minerais do 
período colonial foram as responsáveis diretas pelo desbravamento 
e pelo povoamento de parte do seu território e que atualmente se 
encontram em posição geográfica mais favorável em relação ao res
tante da Folha, que somente seria ocupado mais efetivamente na 
década de 70 de nosso século 

A transferência da capital do Estado, de Vila Bela da Sant[ssima 
Trindade, no sudoeste, para Cuiabá, colocou a parte centro-sul na 
primazia do processo de irradiação do povoamento e lhe dá na atua
lidade a centralização industrial dos serviços e da rede viária 

Esta het.erogeneidade na ocupação oferece, do ponto de vista 
poHtico-administrativo, a existência de microrregiões e munic[pios 
de extensões bastante variáveis Além disso, estas divisões fisio
gráficas e administrativas extravasam os limites da Folha, ocasio
nando dificuldades para a avaliação quantitativa e a localização dos 
fenômenos a serem analisados. Estas particularidades levaram a di
ferentes tratamentos deste espaço geográfico, de maneira que as 
porções mais ocupadas e de menores extensões o fossem a nfvel 
microrregional e as áreas de grande dimensão a nfvel municipal A 
observação 'das Figuras 5.9 e 5 1 O mostra claramente estas dife
renças A Microrregião 334 - Alto Paraguai, por exemplo, é a única 
totalmente contida na Folha, possuindo uma área de 17.519 km2, 
enquanto que a Microrregião 332 - Norte Mato-Grossense tem 
161.855 km2 na Folha, de um total de 616 822 km2, segundo 
Fundação IBGE - Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 
1980 (Figs. 5.9 e 5.10). 

5.2 2- METODOLOGIA 

5.2.2.1 - Considerações gerais 

É fácil compreender que nem sempre um bom potencial de recursos 
naturais representa, necessariamente, um bom potencial econômi
co Bons solos, florestas e águas podem estar presentes e, no en
tanto, não gerar riqueza ou bem-estar Isto só será possfvel desde 
que se aplique uma certa tecnologia, capaz de transformar estes re
cursos em alimentos ou matérias-primas que sejam comercializá
veis. 

Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado 
não só pela qualidade intr[nseca dos recursos naturais, mas tam
bém pela tecnologia aplicável na sua transformação em bens de 
consumo, pela magnitude de uma demanda insatisfeita e pela exis
tência de uma infra-estrutura que permita a sua comercialização 
competitivamente 
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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 diffcil sua modificação em termos permanentes, práticos e 
significativos. 

Assim, o potencial natural de um solo reflete a sua capacidade 
intrfnseca de poder ou não produzir boas colheitas. Em contraposi
ção, 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 variá
veis. 

A capacidade natural torna-se conhecida através de levanta
mentos que compreendem o delineamento das diversas manchas 
com potencialidades de produção diferentes, sobre mapas de esca
las adequadas Estes mapas vêm acompanhados de seus respecti
vos relatórios, onde estão explicados os critérios que foram usados 
para a sua elaboração e o significado de cada um dos símbolos car
tográficos neles usados. Vê-se assim que, na sua elaboração, não 
há preocupação em determinar a capacidade do potencial econômi
co 

Para isto seria necessário 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, parametrica
mente, 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 nor
mal a situação de mercado onde a demanda de alimentos e 
matérias-primas está permanentemente insatisfeita. Nestas condi
ções, o potencial econômico dos recursos naturais dependeria uni
camente de sua capacidade natural, da tecnologia aplicada e da 
infra-estrutura, componentes que, através de um enfoque metodo
lógico, podem ser expressos por um parâmetro único, satisfazendo 
a condição acima mencionada, que nos permite sua determinação e 
análise 

5. 2 2 2 - Enfoque teórico111 

Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola per
tence a um dos dois grupos a seguir mencionados: tecnologias 
substitutivas de mão-de-obras e tecnologias substitutivas de terra. 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanizacão e as 
segundas às práticas que intensificam o uso da terra, ta(s como 
adubações, correções e aplicação de inseticidas, fungicidas e herbi
cidas, entre outros 

Se o aumento de produção pela aplicação de tecnologias substi
tutivas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a curva 
OJ do gráfico da Figura 5.11 representa a relação existente entre o 
montante das inversões neste tipo de tecnologias e o aumento de 
mão-de-obra ocupada no setor. Similarmente, a curva OK do mes
mo gráfico representa sua diminuição em função de aplicações de 
tecnologias substitutivas de mão-de-obra. 

Assim, se em uma região aplicam-se os montantes OA' em tec
nologias substitutivas de terra e OB' em tecnologias substitutivas 
de mão-de-obra, as forças de trabalho assimiladas e deslocadas cor
responderão às magnitudes AA' e BB', respectivamente Nesta si
tuação, o resultado final das inversões nessa combinação de tecno
logias estará expresso pela soma dos vetores OA e OB, 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 5.12 mostra, na curva OL, 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 

(1) Strauss 11969, pp 12 a 19,'40 e 411 

consideradas sob o ponto de vista do produto, podem ser considera
das como substitutivas de mão-de-obra, isto é, se requerem mais ou 
menos força de trabalho para produzir a mesma quantidade do pro
duto. 

Como, sob condições de abundância de mão-de-obra, as tecno
logias substitutivas dessa força de trabalho não influem no produto, 
esta função, no gráfico em questão, confunde-se com o eixo das 
abscissas. 

Se as funções apresentadas nos gráficos anteriores são combi
nadas com as respectivas funções OM correspondentes à infra
estrutura, tal como se mostra nos gráficos, verifica-se que a tan
gente do ângulo a (Fig 5. 11) 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 (Fig. 5.12) representa a produti-
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vidade dessas inversões. Naturalmente que a potencialidade dos re
cursos naturais determina a magnitude deste último ângulo. 

Tem-se visto que a resultante ocupacional imputável às inver
sões em tecnologias é a soma dos vetores OA e OB, isto é, OC. 
Uma inversão OD' em infra-estrutura terá uma demanda de mão-de
obra igual a DD' e, assim, a resultante final será a soma dos vetores 
OD e OC, isto é, OE, que corresponde a um aumento de forca de tra
balho da magnitude EE' e uma inversão total OE' SimÚarmente 
(gráfico da Fig 5.12), o aumento do produto estará dado pela soma 
dos vetores OF e OG; isto é, HH', para a mesma inversão total OE' 
da Figura 5.11 Assim, a produtividade da mão-de-obra crescerá se
gundo a relação HH'-EE' 

Desta maneira, seria válido aceitar o parâmetro forca de trabalho 
como uma expressão do nível tecnológico e da infra-~strutura apli
cados no aproveitamento agrícola dos recursos naturais. 

Com o enfoque acima descrito, é possível determinar a máxima 
ocupação potencial de mão-de-obra no setor primário da economia, 
admitido um certo nível tecnológico, ocupação que, estando em 
equilíbrio com a dotação de recursos naturais, definida tanto em ter
mos quantitativos (extensão) como qualitativos (unidade, série, 
subclasse e classe), expressaria seu verdadeiro potencial econômi
co. 

Por outro lado, o gráfico da Figura 5.13 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 nível 
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, pe
lo ângulo 1 ,y correspondente a uma população P1 Nestas condi
ções, a produtividade da população está dada pela tangente do ân
gulo (31, a produtividade da terra pela tangente do ângulo 1 e a rela
ção homem-terra pela tangente do ângulo a1. 

Verifica-se, porém, que, segundo o mesmo gráfico, há um ponto 
A(P1, Y 1) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de rendi
mentos decrescentes, representada pela curva AB, que encontra 
seu rendimento marginal zero no ponto B Aqui o produto (Y 2l atin
ge seu máximo possível com a tecnologia admitida, a relação 
homem-terra é dada pela tangente do ângulo a2, a produtividade 
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por homem ocupado baixa de tangente de (31 a tangente de (33 e a 
intensificação do uso da terra aumenta de tangente de y1 a tangen
te de y2 

Para atingir o aumento do produto de Y 1 no máximo possível Y 2 
há dois caminhos: o mencionado, passando de A para B com au
mento de absorção de população de P1 a P2, reduzindo a produtivi
dade de tg(31, tg(33, ou passando de A para C, mantendo o nível de 
ocupação, introduzindo tecnologias substitutivas de mão-de-obra e 
com aumentos da produtividade de mão-de-obra (de tg(31 a tg(32) e 
da terra, como no caso anterior 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A define a forca de 
trabalho máxima 1P1) que pode ser absorvida no setor, com pr~duti
vidade fora da faixa de rendimentos decrescentes, que, quando re
lacionada com a superfícieS, 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, si
multaneamente, o máximo de produção com o máximo de produti
vidade por homem ocupado 

Ainda mais, fixado o nível tecnológico, pode-se admitir a exis
tência de duas estruturas de uso da terra: a estrutura de uso atual, 
determinada pela demanda de mercado, e a estrutura de uso poten
cial, determinada pela capacidade natural de uso. Conseqüente
mente, existem dois enfoques que nos permitem uma visão clara da 
situação atual e da potencialmente possível, como se verá a seguir. 

5.2.2 3 - Procedimento 

Do enfoque teórico apresentado podem ser destacadas duas con
clusões 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 - Sistemática e Metodologia) A conjugação destas 
estruturas de uso com "índices tecnológicos", expressos em ter
mos da relação homem-terra, já mencionada, representativos da 
tecnologia a ser aplicada, possibilita um duplo enfoque que, conjun
tamente com a respectiva oferta atual de força de trabalho ou popu
lação economicamente ativa do setor, permite uma visão clara atra
vés das relações entre elas existentes. 

. A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5 14 Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos proces
sados: censos agropecuários; sistema de produção por culturas; 
mapas de capacidade; e censos demográficos, cujo produto final 
está constituído por três coeficientes, denominados de uso, de ex
cesso 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 usa
das outras informações, desde que pertinentes. 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou me
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 capacida
de disponível para a área, como se verá posteriormente. 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um 
momento específico ou dinâmico quando correspondente a uma sé
rie 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 curto prazo, estender-se a 1 980 

Por outro lado, ressalte-se que estes dados (Fundação IBGE) 
referem-se a estabelecimentos recenseados e não à superficie total 
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dos municípios ou microrregiões Por este motivo, para 1975 os da
dos referentes a matas naturais foram gerados através de estimati
vas utilizando o Mapa Fitoecológico do Projeto RADAMBRASIL, 
anexo a este volume, e as imagens de radar de 1975 e 1976 Para 
1970, fizeram-se correções de acordo com o grau de ocupação e 
desenvolvimento do setor agropecuário da 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 RADAMBRASIL. As 
terras produtivas não utilizadas resultaram da diferença entre a área 
total da microrregião e o somatório das outras variáveis, onde estão 
também inclufdas as terras em descanso 

Índice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação 
homem-terra (h/km2J. que reflete a tecnologia e a infra-estrutura 
aplicadas na área sob consideração Sua obtenção é facilitada pela 
interpretação dos Sistemas de Produção ou Pacotes Tecnológicos 
disponfveis, para as diferentes microrregiões, no sistema nacional 
de extensão agrfcola Seu valor é correspondente à média pondera
da, em relação às suas respectivas superffcies, dos coeficientes 
técnicos correspondentes 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, 
sobretudo quando se tratar de operações cujo efeito é duradouro 
Neste caso é conveniente diluir seu peso pelo número de anos du
rante os quais se estende sua ação, para se trabalhar com médias as 
mais representativas possfveis. 

O somatório dos produtos da superffcie (km2) vezes seus corres
pondentes fndices tecnológicos (h/km 2), para cada uma das catego
rias <)Ceitas 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, consequentemente, com o 
máximo de produtividade, dadas as estruturas de uso e a tecnologia 
consideradas, esta última através do respectivo fndice 

O detalhe da estrutura de uso potencial definfvel com razoável 
segurança depende, como mencionado, da riqueza de informações 
contidas nos mapas de capacidade disponfveis e, naturalmente, de
verá ser estabelecido com grau compatível com o da estrutura de 
uso atual, para possibilitar comparações válidas. Assim, por exem
plo, para uma estruturação atual por culturas, seria aconselhável 
definir a potencial com base, por exemplo, nas "unidades de capa
cidade" (Vide 5.1.2 2 - Classificação por capacidade de uso), is
to é, com base num zoneamento agrfcola por culturas propriamente 
dito 

A Figura 5 1 mostra a estrutura da classificação por capacidade 
de terras ao nfvel de classes e, ainda, na faixa diagonal, o uso ade
quado das diferentes manchas mapeáveis em uma área, com o grau 
de generalização permitido pelo nfvel de classificação mencionado. 
Estas manchas, devidamente quantificadas em termos de superff
cies, constituem, em resumo, o resultado do levantamento da capa
cidade agrfcola, 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 
Assim, verifica-se que as sete classes de capacidade podem ser sis
tematizadas em quatro categorias, segundo mostra a Tabela 
5.XXX 

O somatório dos produtos das superffcies correspondentes a ca
da uma destas categorias de uso multiplicado pelos respectivos fn
dices tecnológicos (h/km2) é igual, como já afirmado, ao requeri
mento máximo de mão-de-obra capaz de trabalhar fora da faixa de 
rendimentos decrescentes e, conseqüentemente, com o máximo de 
produtividade, dada a estrutura potencialmente possfvel permitida 
pela capacidade dos recursos naturais renováveis e pela tecnologia 
considerada 

Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da popula
ção economicamente átiva que efetivamente depende do setor agrf
cola, incluindo sob esta denominação também a pecuária, silvicultu
ra, extração vegetal, caça e pesca de interior 
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TABELA 5 XXX 
Classes de capacidade e categorias de uso 

Classes de 
Categorias de uso capacidade 

Plena ter Culturas temporárias 

La v ater Culturas temporárias 

Agricultável 
Culturas semipermanentes, 

Agriter permanentes e temporárias 

Mesater 
Culturas permanentes, pastos 
plantados e naturais 

Agrostâvel 
Agroster Pastos plantados 

Silvater Silvicultável 

Si!vester Preservação e vida silvestre 

As relações existentes entre os três parâmetros determinados, 
segundo o acima explicado: requerimento máximo atual, requeri
mento máximo potencial e oferta atual, resultam em coeficientes 
que permitem conclusões muito interessantes, como se verá a se
guir. 

O coeficiente de uso está estabelecido pela relacão requerimen
to atual-requerimento potencial É uma medida cla;a da adequabili
dade do uso atual à capacidade natural dos recursos e destaca se 
este uso está exercendo função social adequada Assim, desde es
te ponto de vista, não é socialmente conveniente que terras da 
Classe Plenater, por definição sem limitações para uma agricultura 
intensiva, estejam sendo usadas com pecuária, que tem uma baixa 
absorção de mão-de-obra Este seria um caso típico de subutiliza
ção, cujos efeitos são graves em situações de desemprego ou su
bemprego 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável. O 
cultivo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por exem
plo, frequentemente se dá com desequilíbrio ecológico, demandan
do por isto práticas intensivas de conservação, quando não existir 
outra opção. 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade deno
ta equilibrio 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 coefi
ciente de saturação, que é também o produto dos dois coeficientes 
anteriormente mencionados. 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior à unidade 
denota uma situação de verdadeira saturação, respectivamente, 
com a tecnologia atual e mesmo após a modificação da estrutura de 
uso atual para a potencialmente possível. É sob estas condições 
que certamente se dão as migrações internas, especialmente da 
área rural para a urbana, pois a alternativa possível é ou a mudança 
da tecnologia para uma outra, com maior absorção de força de tra
balho, ou o desenvolvimento dos setores secundários e terciários 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 E ou, logaritmicamente, 
log S = log U + log E, 
demonstra que esta é linear e, conseqüentemente, pode ser repre
sentada graficamente em um diagrama estrelar a 120°111, que é 

{ 1) Esta parte, pertinente à representação grMica dos coeficientes, está escrita com base 
em uma nota técnica de Henri Méot, técnico do ILPES - NaçOes Unidas 
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uma generalização do diagrama triangular que permite a representa
ção 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, fazendo- c = c', tem-se 
a + b =c' 
que pode ser representada graficamente em um diagrama estrelar a 
12Q 0

, segundo mostra a Figura 5 15 

b I 
I 

I 
c', I 

c 

I 
I 

I 

I 

1 -c =c' 

I 

Fig 5 15 - D'1agrama estrelar a 120° 

No terceiro caso, k o# O, se faz necessário deslocar a origem dos 
eixos, fazendo na equação: 
A+B+C=K 
A - K/3 = a; B - k/3 = b; C - K/3 c, obtendo-se consequente-
mente 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 corres
pondentes A Figura 5 16 mostra claramente esta situação 

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 logarftmicos. as escalas 
de seus eixos terão que ·ser também logarftmicas 

No caso especial de todos os pontos pertencerem ao mesmo se
tor gráfico, poderá ser usada a forma simplificada que segue a cons
trução mostrada no gráfico da Figura 5 1 7. No entanto, deve-se 
considerar que pode ser fixada a origem dos eixos "a" e "b" arbi
trariamente, porém a origem do terceiro eixo "c" deverá ser fixada 
em função das duas outras escalas, sendo isto possível pela depen
dência existente entre suas variáveis 



-c 

c c 

Fig 5 1 6 - Diagrama estrelar com deslocamento de eixo 

b 

Fig 5 1 7 - Forma simplificada do diagrama estrelar 

5.2 3- USO ATUAL 

5 2 3 1 - Caracterização demográfica das microrregiões e municí
pios - População economicamente ativa - 1 970-
1975 

O contingente populacional que compunha a região em 1970 era de 
421 162 habitantes, sendo que 129 957 habitantes constituíam a 
população economicamente ativa, representando 30,9% em ter
mos relativos. Destes, 59,6% estão concentrados na agricultura 
(Tab 5 XXXI) 

A população da Folha SD 21 Cuiabá teve um acréscimo da or
dem de 33% no período, com bases nos dados, a nível de 100%, 
dos municípios contidos total ou parcialmente na Folha 

Na Microrregião 336 - Rondonópolis, representada pelos muni
cípios de Dom Aquino e parte de Jaciara, como um todo houve no 
qüinqüênio diminuição absoluta da população residente, enquanto 
que na Microrregião 337 -Garças, representada na Folha por 53% 
do município de Poxoréo, o aumento ocorrido pode ser considerado 
como desprezível. As causas imediatas destas duas anormalidades 
demográficas são explicadas pelas modificações na estrutura de 
uso da terra, conforme podem ser vistas na Tabela 5 XXXIV, carac
terizadas no qüinqüênio pela diminuição das áreas colhidas das cul
turas temporárias e permanentes, substituídas pelas pastagens e, 
conseqüentemente, exigindo menor demanda de mão-de-obra 

Especificamente no município de Dom Aquino, praticamente 
contido na Folha (99%), houve decréscimo da população. A popula
ção residente passou de 16.464 habitantes em 1970 para 13 904 
em 1975, correspondendo a uma diminuição de 18,4%. Em Jacia
ra a população economicamente ativa na agricultura (PEA) diminuiu 
8%, entretanto, como a sede municipal e as áreas de produção agrí
cola de significância se encontram na Folha, é bastante provável 
que este decréscimo tenha ocorrido na Folha SE 21 Corumbá. 

A partir do qLiinquênio analisado, os municípios de Dom Aqui no e 
Jaciara seguramente deverão apresentar um forte acréscimo popu
lacional, repre~entado pelo desenvolvimento da lavoura canavieira, 
para fornecimento de matéria-prima à usina de acúcar localizada 
nas proximidades de Jaciara (Est 5.VI A), e da peé~ária leiteira, pa
ra abastecimento de Cuiabá 

Poxoréo, único representante da Microrregião 337 - Garças e 
parcialmente contido na Folha, passou, no qüinqüênio, de 27.552 pa
ra 27.801 habitantes e a PEA teve acréscimo somente de 54 pes
soas ativas no setor primário (menos de 1 %) Esta situação demo
gráfica prende-se à fraca potencialidade dos solos municipais e tam
bém a impedimentos relacionados às áreas do relevo mais íngreme 
(Tab 5 XXXII) 

A Microrregião 334 - Alto Paraguai teve uma evolução popula
cional de 31,1% enquanto a PEA cresceu 37,5%, deílotando a in
clinação mais acentuada nas atividades rurais, enquanto o cresci
mento nos setores industrial e terciário foi menos acentuado, 1 2% 
e 25,9%, respectivamente 

TA BELA 5 XXXI 
Caracterização demográfica das microrregiões- 1970 

População economicamente ativa (CJ 

População Área ., Densidade 
Microrregiões e municfpios residente (km2) Primário Secundário Terciário demográfica 

(hab IIAI (8) hab /km2 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

MRH 334 - Alto Paraguai 50 299 22 428 10 772 21,4 3 871 7,7 2 714 5,4 2,24 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 172 255 57 534 18 954 11,0 8 000 4,6 22 857 13,3 2,99 
MRH 336 - Rondonópolis 48 526 7 188 12 446 25,6 708 1,5 2 234 4,6 6,75 
MRH 337 - Garças 27 552 9 108 6 031 21,9 1 863 6,8 1 053 3,8 3,02 
Cáceres • (MRH 333) 85 783 40 376 20 272 23,6 1 443 1,7 4 680 5,5 2,12 
Cnapada dos Guimarães* IMRH 3321 16 449 145 491 3 932 24,0 898 5,4 539 3,3 0,11 
Diamantino* (MRH 332) 5 105 121 380 1 343 26,3 144 2,8 403 7,9 0,04 
Nobres* IMRH 3321 5 697 24 871 1 271 22,3 94 1,6 356 6,2 0,23 
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 333) 9 496 60 633 2 448 25,8 221 2,3 410 4,3 0,16 

Total 421 162 489 009 77 469 18,4 17 242 4,1 35 246 8,4 0,86 

Fonte: Fundação IBGE- (A) (8) Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de Mato Grosso, 1970 (C) Censo Demográfico de Mato Grosso, 1970, e sua relação à população residente * Mu
nicfpios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 
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TABELA 5 XXXII 
Caracterização demográfica das microrregiões - 197 5 

População economicamente ativa (C) 

População Área Densidade 

residente lkm21 Primário Secundário Terciário demográfica 
Microrregiões e municfpios 

(hab l (A) IBI hab /km2 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

MRH 3 34 - Alto Paraguai 65 939 22 428 14 814 22,5 4 337 6,6 3 417 5,2 2,94 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 235 737 57 534 21 962 9,3 12 057 5,1 33 772 14,3 4,09 
MRH 336 - Rondonópolis 43 387 7 188 11 153 25,7 636 1,5 1 986 4,6 6,03 
MRH 337 - Garças 27 801 9 108 6 085 21,9 1 880 6,8 1 063 3,8 3,05 
Cáceres • IMRH 3331 116 650 40 376 27 566 23,6 1 962 1,7 6 364 5,5 2,70 
Chapada dos Guimarães• IMRH 332) 37 871 145 491 9 053 23,9 2 067 5,5 1 241 3,3 0,26 
Diamantino• (MRH 332) 10 448 121 380 2 749 26,3 295 2,8 825 7,9 0,09 
Nobres • IM RH 3321 8 778 24.871 1 958 22,3 145 1,7 549 6,3 0,35 
Vila Bela da SS Trindade• (MRH 333) 14 847 60 633 3 827 25,8 346 2,3 641 4,3 0,24 

Total 561 458 489 009 99 167 17,7 23 725 4,2 49 858 8,9 1,14 

Fonte: Fundação IBGE-IA) (C) Estimativas para 1975 com base no Censo Demográfico de 1970 e Sinopse Preliminar de 1970/80 {8) Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1970, 
Mato Grosso * Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 

A análise do crescimento demográfico desta microrregião a nível 
de municlpios mostra um crescimento populacional e agrícola acen
tuado em Barra do Bugres, ocasionado pela ocupação das terras 
que dariam origem ao município de Tangará da Serra Em Barra do 
Bugres a população residente passou de 22 279 para 34 992 habi
tantes no perlodo 1970-75 (57, 1 %); a PEA cresceu na mesma pro
porção 

Já em Arenápolis e Nortelândia, os índices, bem mais baixos, fo
ram respectivamente de 12,5% e 31 ,9% da população economica
mente ativa na agricultura Isto se deve seguramente à estrutura de 
uso e à estrutura fundiária, onde a pecuária e a introdução da meca
nização no cultivo do arroz caracterizam o domlnio mais acentuado. 
da grande propriedade No municfpio de Alto Paraguai houve, inclu
sive, diminuição na população e na PEA. Esta última passou de 
1, 530 para 1 483 pessoas, cinco anos depois 

O aumento populacional registrado pela Microrregião 335 -
Baixada Cuiabana deve-se principalmente à atracão urbana exerci
da pela capital e pela cidade vizinha Várzea Grande O crescimento 
registrado no total da microrregião foi de 36,9% no quinqúênio e isto 
se deve ao acréscimo bastante significativo da população urbana 
destes municlpios citados 

O municfpio de Cuiabá teve sua população residente acrescida 
de 45,3% e Várzea Grande, cuja área urbana evÓiuiu sensivelmen
te, cresceu no total da população urbana e rmal1 06,1 %, passando 
de 18.146 para 37 395 habitantes 

Por outro lado, municfpios da microrregião, como Acorizal, San
to Antônio do Leverger e Nossa Senhora do Livramento, ao contrá
rio, tiveram diminuição em suas populações e no efetivo ligado à 
agricultura 

A seguir a análise passa a ser efetuada a nfvel municipal, embora 
os munic(pios se encontrem parcialmente contidos na Folha 

Chapada dos Guimarães, até 1 981, possufa 145 491 km2, 
quando foi desmembrado em 4 municfpios, a saber: Paranatinga, Si
nop, Colider e Nova Brasilãndia, os quais encontram-se divididos 
por 4 folhas ao milionésimo Cerca de 30% da área do município 
pertecem à Folha SD.21 Cuiabá e o restante às Folhas SC.21 Ju
ruena, SC.22 Tocantins e SD.22 Goiás O municfpio como um todo 
recebeu excepcional incremento populacional ( 130,2% no 
perfodo) Entretanto, parte substancial deste acréscimo populacio
nal deveu-se à instalação de projetos de colonização dirigida (parti
culares), que fizeram afluir, para a área na Folha SC.21 Juruena, fa
mflias provenientes principalmente do Sul e Sudeste do Pais. Estas 
áreas coloniais deram origem aos atuais municlpios de Colider e Si
nop (este último com uma menor parcela na Folha) A área munici
pal na Folha em análise teve certa expansão populacional, porém, 
sem a significência da porção acima referida 

Com o municfpio de Diamantino (74% na Folha) ocorreu o inver
so e o mais expressivo aumento populacional e agrário foi efetuado 
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na área da Folha SD 21 Cuiabá, em especial em áreas de coloniza
ção que deram origem ao municlpio de Rio Claro, desmembrado de 
sua área. Assim, o acréscimo no perlodo 70-75 foi bastante signifi
cativo, 1 04,7 o/o 

Nobres. o último dos municípios da Microrre9ião 332 - Norte 
Mato-Grossense a ser analisado e cuja área territorial em sua maior 
parte pertence à Folha, teve um cres'cimento menos acentuado que 
os demais do norte da Folha - 54, 1 % 

A Microrregião 333 - Alto Guaporé-Jauru, analisada a nível 
municipal, compreende dois municípios, parcialmente contidos na 
Folha, Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade 

Cáceres, com 4 7% de sua área territorial na Folha, teve, a nível 
de 100%, um acréscimo populacional de 36% e, sem dúvida, em 
sua porção na Folha, o crescimento foi mais acentuado no qúinquê
nio analisado e acelerado nos anos posteriores, em decorrência da 
ocupação dos solos férteis na porção norte Enquanto na Folha 
SE 21 Corumbá o município é praticamente abrangido pelo Panta
nal Mato-Grossense e tem uma estrutura eminentemente pastoril, 
na Folha em estudo (SD 21), ao contrário, constitui-se em celeiro 
agrícola e seu_ desenvolvimento foi de tal ordem que desta parte de 
Cáceres surgiram, em 1 976, o municfpio de Mirassol d'Oeste e, 
em 1979, Araputanga, Jauru, Salto do Céu, Rio Branco e Quatro 
Marcos (Fig, 5.1 0) Por conseguinte, o incremento populacional na 
Folha foi e é substancialmente superior ao apresentado pelo cOmpu
to municipal Dados conseguidos na EMA TER de Mirassol d'Oeste 
mostram para 1980 uma população de 28.900 habitantes, dos 
quais 17 200 são rurais, e ainda uma população economicamente 
ativa (PEA), no setor rural, de 9 100 pessoas Embora sejam dados 
preliminares e, portanto, aceitos com reserva, demonstram o grau 
de dinamismo alcançado na porção setentrional do antigo municfpio 
de Cáceres (Tab 5.XXXIII) 

Vila Bela da Santfssima Trindade, cuja denominação era Mata 
Grosso, acompanhou mais recentemente esta evolução populacio
nal, embora sem o mesmo impacto Possui cerca de 73% de sua 
área municipal na Folha e o aumento verificado no quinquênio, da 
ordem de 56,4% para o conjunto, deve seguramente ter sido mais 
efetivo nas porções aqui analisadas Da grande extensão municipal 
também desmembrou-se recentemente um novo municfpio - Pon
tes e Lacerda. 

Em resumo, depreende-se que o acentuado crescimento popula
cional deve-se ao processo de expansão da fronteira agrfcola, prin
cipalmente dirigido ao norte e oeste do Estado, enquanto que as 
áreas de ocupação mais antigas tiveram crescimento menor e mes
mo redução absoluta de população. O qúinqúênio 75-80, particular
mente, deve mostrar fndices ainda maiores que os do perlodo anali
sado A Tabela 5.XXXIV complementa, através das formas de uso 
da terra, as diferenças no ritmo de desenvolvimento das partes em 
questão 



TABELA 5 XXXIII 
População economicamente ativa e setor de dependência ~ 1970~ 197 5 

Em números absolutos e relativos 

Microrregiões e municfpios 1970 (AI 1975 IB) 

Total Agricultura ( 11 Indústria Outros 121 Total Agricultura 11) lndustria Outros (2) 

MRH 334 - Alto Paraguai 17 357 100 10 772 62,1 3 871 22,3 2 714 15,6 22 568 100 14 814 65,6 4 337 19,2 3 417 15,2 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 47 424 100 16 931 35,7 7 935 16,7 22 558 47,6 65 820 100 20 119 30,6 11 999 18,2 33 702 51,2 
MRH 336 - Rondonópolis 9 888 100 7 313 74,0 606 6,1 1 969 19,9 8 677 100 6 432 74,1 542 6,3 1 703 19,6 
MRH 337 - Garças 5 951 100 3 619 60,8 1 490 25,0 842 14,2 6 005 100 3 651 60,8 1 504 25,1 850 14,1 
Céceres (MRH 3331 20 109 100 17 231 85,7 678 3,4 2 200 10,9 27 344 100 23 431 85,7 922 3,4 2 991 10,9 
Chapada dos Guimarães• (MRH 332) 4 635 100 3 342 72,1 808 17,4 485 10,5 10 672 100 7 695 72,1 1 860 17,4 1 117 10,5 
Diamantino• (MRH 332) 1 702 100 1 209 71,0 130 7,7 363 21,3 3 482 100 2 474 71,1 265 7,6 743 21,3 
Nobres• IMRH 332) 1 721 100 1 271 73,8 94 5,5 356 20,7 2 652 100 1 958 73,8 145 5,5 549 20,7 
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 333) 2 771 100 2 203 79,5 199 7,2 369 13,3 4 332 100 3 444 79,5 311 7,2 577 13,3 

Total 111 558 100 63 891 57,3 15 811 14,2 31 856 28,5 151 552 100 84 018 55,5 21 885 14,4 45 649 30,1 

Fonte: Fundação IBGE - (A) Censo Demográfico de Mato Grosso, 1970 (8) Estimativas baseadas na taxa anual de crescimento da população residente, resultados preliminares do Censo 
Demográfico 1980 (1) Inclui pecuária, silvicultura, extração vegetal, caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicação, armazenagem, sociais, administração publica e 
outras atividades * Municipios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 

Quanto à aflálise espec[fica da evolução da população economi
camente ativa no qüinqüênio (Fig 5 18), pouco cabe ressaltar, pois 
não houve mudanças estruturais A PEA na agricultura e nos outros 
setores permaneceu nas mesmas faixas percentuais, inclusive com 
números bem próximos em alguns casos (Tab, 5 XXXIII) Algumas 
exceções, a nfvel municipal, já foram ressaltadas. 

5 2 3.2 - Utilização do espaço agrícola - principais culturas-
1970-1975 

A Folha SD.21 Cuiabá, em termos de uso, caracteriza-se no todo 
pela predominância das pastagens naturais As pastagens planta
das, no período, constituem o item de maior desenvolvimento, com 
acréscimo de área de 126,5%, enquanto as lavouras temporárias, 
que em 1970 detinham 0,5% do espaço agrário, passaram para 
.0,7%, com incremento de 61,5% (Tab 5.XXXIV) As lavouras per
manentes ocupam uma posição bastante diminuta e, apesar da evo
lução de 71 ,7% no período 70-7 5, somente abrangiam em 1 9 7 5 
menos de O, 1% (Fig. 5.19) 

As matas vêm sendo substituídas pelas pastagens plantadas, 
em primeiro lugar, e pela agricultura, em segundo plano Em 1970 
constituíam 50% da área territorial da Folha e em 1975, 43,7% 
No período, o ritmo de desmatamento foi da ordem de 3. 548 
km2/ano, acentuando-se ainda mais nos anos recentes Para o ano 
de 1980 possivelmente cerca de 35% da área estarão ocupados 
com matas naturais. Acrescente-se a este fato terem-se constata
do, nas operações de campo, desmatamentos em solos excessiva
mente arenosos e de baixa potencialidade (Êst 5 VI B), que conse
qüentemente, depois de alguns anos de uso com pastagens planta
das, se tornarão improdutivos a uma atividade econômica e dura
doura (Tab. 5 XXXIV) 

As Tabelas 5.XXXV e 5.XXXVI apresentam as principais cultu
ras, isto é, aquelas que abrangem mais de 90% de toda a área colhi
da em cada uma das unidades consideradas 

O arroz domina o espaço agrícola e no perfodo apresentou um 
crescimento acentuado (Est 5.VII A) Este fato liga-se à forma de 
ocupação usual na área, em que esta cultura funciona como pionei
ra e precursora da implantação das pastagens plantadas, no intuito 
de minimizar os custos de formação das gramfneas As relações 
usuais de trabalho entre o grande pecuarista do Sudeste e a mão
de-obra, que desmata o terreno e forma os pastos, é geralmente 
através do sistema de parceria, utilizando a terra com lavouras tem
porárias por dois a três ciclos, quando a fertilidade e a matéria orgâ
nica naturais são ainda elevadas (Tabs. 5.XXXV e 5.XXXVI) 

O milho aparece como a segunda cultura regional, sendo cultiva 
do sob forma isolada ou consorciado ao feijão Enquanto isolada
mente cresceu 50,3% no perfodo, em consorciação teve aumento 
de somente 1 5,8% O milho em cultivo simples distribui-se e evolui 
indiscriminadamente em todas as parcelas componentes da Folha, 
enquanto o consórcio tem sido abandonado nas Microrregiões 336 
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Fig 5 1 8 - População economicamente ativa e setores de dependência. 

e 337 e no municfpio de Cáceres, em razão de transformações na 
estrutura de uso da terra, em que as pastagens substitufram as 
áreas agricultáveis, 

Já o feijão, sob forma isolada, teve um crescimento bastante bai
xo, passando de 11 . 31 O h a para 1 2 662 ( 1 2% de crescimento no 
perfodo) Se a nfvel de Folha houve crescimento, a nfvel das partes 
analisadas sofreu diminuição absoluta substancial nas Microrre
giões 335, 336 e 337 A compensação na produção geral deveu-se 
a acréscimos na Microrregião 334 e nos municfpios de Cáceres, em 
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1970 1975 

D Pastagens- 8, 9 °/0 i==-== ~~Lavoura-0,8% D Pastogens-13,2°/o 

.Matos- 50,0% D Terras Produtivas 
não Utilizados- 38,6°/0 

.Matas-43,8°/o D Terras Produtivos 
não Utilizados- 40,2°/0 

• Terras lnaproveita'veis-1,9°/0 • Terra·s lnaproveitáveis-2,0°/0 

Fig 5 19 - Uso atual das terras na Folha SD 21 Cuiabá 

T A8ELA 5 XXXIV 
Caracterização espacial das microrregiões e municfpios- Uso atual, 1970-1975 Áreas em km2 e percentual 

Lavouras 11 ) Pastagens (1) Matas 
Terras produti-

v as Terras inapro--
Microrregiões e municfpios Área total % não utilizadas veitáveís (2) 

(a) 
Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas ( 1 ! Naturais (2) (3] 

1970 

MRH 334 - Alto Paraguai 17 519 100 310 1,8 41 0,2 1 176 6,7 1 470 8,4 6 0,0 10 821 61,8 3 282 18,7 413 2.4 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 33 434 100 263 0,8 45 0,1 676 2,0 5 518 16,5 5 0,0 3 087 9,2 21 822 65.4 2 018 6,0 
MRH 336 - Rondonópolis 3 955 100 174 4,4 2 0,0 431 10,9 503 12,7 1 0,0 1 450 36,7 1 394 35,3 - -
MRH 337 - Garças 4 776 100 108 2,3 2 0,0 376 7,9 984 20,6 6 0,1 960 20,1 2 340 49,0 - -
Câceres• (MRH 333) 20181 100 340 1.7 23 0,1 311 1,5 2 794 13,8 4 0,0 14 551 72,2 1 281 6,3 877 4.4 
Chapada dos Guimarães • (MRH 332) 43018 100 50 0,1 21 0,1 278 0,6 3.062 7,1 2 0,0 26 993 62,7 12 210 28.4 402 1,0 
Diamantino• (MRH 332) 90 009 100 8 0,0 3 0,0 620 0,7 1 967 2,2 o 0,0 47 886 53,2 39 441 43,8 84 0,1 
Nobres • (MRH 332) 24 782 100 13 0,1 4 0,0 135 0,5 1 345 5,4 o 0,0 12 056 48,6 11 229 45.4 - -
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 333) 44 166 100 35 0,1 4 0,0 1 243 2,8 2 121 4,8 - - 23 223 52,6 15 882 36,0 1 658 3.7 

Folha SD 21 Cuiabá 281 840 100 1 301 0,5 145 0,1 5 246 1,9 19.764 7,0 24 0,0 141 027 50,0 08 881 38,6 5 452 1,9 

1975 

MRH 334 - Alto Paraguai 17 519 100 537 3,1 98 0,5 2 833 16,2 1 508 . 8,6 44 0,3 9018 51,5 3 068 17,5 413 2,3 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 33 434 100 323 1,0 39 0,1 1 474 4.4 6 893 20,6 5 00 2 806 8,4 19 876 59,5 2 018 6,0 
MRH 336 - Rondonópolis 3 955 100 157 4,0 3 0,1 657 16,6 800 20,2 1 0,0 1 313 33,2 1 024 25,9 - -
MRH 337 - Garças 4 776 100 101 2,1 2 0,0 980 20,5 1 117 23.4 - - 832 17,4 1 744 36,6 - -
Cáceres• (MRH 333) 20181 100 523 2,6 61 0,3 793 3,9 2 880 14,3 1 0,0 11 881 58,9 3 165 15,7 877 4,3 
Chapada dos Guimarães • (MRH 332) 43 018 100 225 0,5 24 0,1 1 102 2,6 3 611 8.4 132 0,3 24101 56,0 13 421 31,2 402 0,9 
Diamantino• (MRH 332) 90 009 100 78 0,1 9 0,0 1 359 1,5 3 757 4,2 14 0,0 41 640 46,3 43 068 47,8 84 0,1 
Nobres • (MRH 332) 24 782 100 62 0,3 4 0,0 491 2,0 1 834 7.4 - - 10 960 44,2 11 431 46,8 - -
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 333) 44166 100 95 0,2 9 0,0 1 694 3,8 3 434 7,8 - - 20 735 46,9 16 541 37,5 1 658 3,8 

Folha SD 21 Cuiabá 281 840 100 2 101 0,7 249 0,1 11 383 4,0 25 834 9,2 197 0,1 123 286 43,7 113 338 40,2 5 452 2,0 

Fonte: (1) Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso 1970-1975 (2) Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra do Projeto RADAMBRASIL (3) Resultado 
da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis • Municfpios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente (a) Área obtida pela Tabela 5 XLIV (O) O fenOmeno 
existe mas não atinge a unidade estabelecida na Tabela (-)O fenOmeno não existe 
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TABELA 5 XXXV 
Utilização do espaço agrlcola- Principais culturas- 1970 

Lavouras temporárias - Área colhida em ha e percentual 
Lavouras permanentes -

Área colhida em ha e percentual 

Microrregiões e munidpios Área colhida Arroz Cana-de-aç:úalr Feijão Mandioca Milho Milho x feijão Área colhida Banana Café 

Área % Área % Área % Área % Área % Área % Área % Área % Área % Área % 
lha) lha) lha) lha) lha i lha) lha) lha) lha) lha) 

MRH 334 - A~o Paraguai 34490 100 20 383 59,1 111 0,3 1 666 4,8 341 1,0 3 062 8,9 8 927 25,9 1 940 100 881 45,4 1 059 54,6 
MRH 335 -Baixada Cuiabana 22.412 100 9 895 44,2 1 012 4,5 1 857 8,3 2 274 10,1 3 816 17,0 3 558 15,9 2 480 100 2 478 99,9 2 0,1 
MRH 336 - Rondonópolis 23093 100 12 633 54,7 196 0,8 1 419 6,1 57 0,2 673 3,0 8 115 35,2 113 100 94 83,2 19 16,8 
MRH 337 - Garças 15 831 100 7 605 48,0 - - 3 698 23,4 78 0,5 1 661 10,5 2 789 17,6 69 100 55 80,0 14 20,0 
Cáceres• IMRH 3331 38 844 100 22 748 58,6 170 0,4 2 171 5,6 466 1,2 3 882 10,0 9 407 24,2 1 025 100 811 79,0 214 21,0 
Chapada dos Guimarães• IMRH 3321 4 335 100 2 138 49,3 - - 304 7,0 57 1,3 i58 17,5 1 078 24,9 130 100 122 93,8 8 6,2 
Diamantino* (MRH 332) 749 100 420 56,1 - - 29 3,9 28 3,7 140 18,7 132 17,6 103 100 103 100 - -
Nobres • IMRH 3321 1 361 100 683 50,2 - - 89 6,5 22 1,6 162 11,9 405 29,8 281 100 278 99,0 3 1,0 
Vila Bela da SS Trindade' IMRH 333) 3034 100 1 786 58,9 - - 77 2,5 76 2,5 720 23,7 375 12,4 101 100 97 96,0 4 4,0 

Folha SD 21 Cuiabá 144149 100 78 291 54,3 1 489 1,0 11 310 7,8 3 399 2,4 14 874 10,3 34 786 24,2 6 242 100 4 919 78,8 1 323 21,2 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso- 1970 * Municipios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente (-) O fenômeno não existe 

TABELA 5 XXXVI 
Utilização do espaço agricola- Principais culturas- 1975 

Lavooras temporárias - Área colhida em ha e percenb.Jal 
Lavouras permanentes -

Área colhida em ha e percentual 

Microrregiões e municlpios Área colhida Arroz Cana-de-açúcar Feijão Mandioca Milho Milho x feijão Área colhida Banana Café 

Área % Área % Área % Área % Área % Área o/o Área % Área % Área % Área % 
lha) lha) (h a) lha) lha) lha) lha) lha) lha) lha) 

MRH 334- A~o Paraguai 59 137 100 34 990 59,2 - 4046 6,8 278 0,5 6 079 10,3 13 744 23,2 1 860 100 303 16,3 1 557 83,7 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 27 286 100 15 504 56,8 300 1,1 1 154 4,2 1 030 3,8 2432 8,9 6 866 25,2 1 405 100 1401 99,7 4 0,3 
MRH 336 - Rondonópolis 15 937 100 10924 68,6 1 601 10,0 181 1,1 11 0,1 658 4,1 2 562 16,1 87 100 86 98,9 1 1,1 
MRH 337 - Garças 10 951 100 6 328 57,8 - - 1 300 11,9 15 0,1 852 7,8 2 456 22,4 44 100 40 90,9 4 9,1 
Cáceres• IMRH 3331 56 740 100 36 954 65,1 - - 4 627 8,2 173 0,3 7135 12,6 7 851 13,8 1 444 100 382 26,5 1 062 73,5 
Chapada dos Guimarães' (MRH 3321 22 003 100 16120 73,3 - - 688 3,1 110 0,5 1 039 4,7 4046 18,4 111 100 78 70,3 33 29,7 
Diamantino• (MRH 332) 6 526 100 5 612 86,0 - - 95 0,4 27 0,4 195 3,0 597 9,1 45 100 35 77,8 10 22,2 
Nobres• IMRH 3321 4455 100 1 827 41,0 - - 155 3,5 17 0,4 1 982 44,5 474 10,6 116 100 116 100,0 - -
Vila Bela da SS Trindade' IMRH 333) 10162 100 5 954 58,6 - - 416 4,1 104 1,0 1 991 19,6 1 697 16,7 280 100 88 31,4 192 68,6 

Folha SD 21 Cuiabá ~13197 100 134213 63,0 1 901 0,9 12 662 5,9 1 765 0,8 2 363 10,5 40 293 18,9 5 392 100 2 529 46,9 ~ 863 53,1 
i 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso- 1975 • Municfpios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente ( -) O fenômeno não existe 

razão da ocupação das terras férteis do norte do seu território, e 
Tangará da Serra (MRH 334) 

A mandioca, quer a nível geral ou particularizado, sofreu diminui
ção de 48,1% para o total da Folha em relação a 1970 (Est, 
5 VIl B). 

A cana-de-açúcar tinha em 1970 destaque relativo na Microrre
gião 335, porém a situação inverteu-se em 1975, quando a Micror
região 336 assumiu a primazia deste cultivo, em razão da entrada 
em operação da usina de açúcar e álcool de Jaciara. Trata-se de cul
tura específica para determinadas áreas, como mostram as Tabelas 
5 XXXV e 5 XXXVI, cuja expressão vem se individualizando ainda 
mais. 

Com relação às culturas permanentes, somente o café e a bana
na podem ser considerados como principais. O primeiro sofreu evo
lução da ordem de 116.4%, enquanto a banana diminuiu de 
4 919 ha colhidos em 1970 para 2.529 ha em 1975 Mais uma vez 
as terras de alto potencial do norte de Cáceres e da área de Tangará 
da Serra foram responsáveis pelo aumento destas culturas. Em Cá
ceres, o café passou de 21 4 ha para 1 .062 ha colhidos em 19 75, 
A banana registrou acréscimo de 112,3%, significativo para uma 
cultura que no geral teve decréscimo Para 1980 as áreas referidas 
devem apresentar quantidades muito mais expressivas para o café 
(Est 5.VIII A). 

Os dados mais recentes sobre produção agrícola foram obtidos 
de publicação da Fundação IBGE - Produção Agrícola Municipal -
e referem-se à evolução da produção e dos rendimentos por ha no 
triênio 1977-78-79 (Tabs. 5.XXXVII e 5 XXXVIII) 

A comparação destas tabelas em relação à área colhida em 
197 5 mostra um crescimento mais expressivo no quadriênio do que 
no quinqüênio anteriormente analisado 

Desta torma, para as culturas temporárias, houve incremento 
de 51,5% de 1975 para 1979, contra 47,9% no período 1970-
7 5. Neste ritmo, o quinquênio 75-80 certamente mostrará uma 
evolução da ordem de 64% 

O arroz constitui a cultura de maior evolução e generalização e a 
mecanização é responsável pelo forte incremento registrado pores
te cereal, cuja área colhida na Folha SD 21 Cuiabá passou de 
134.213 ha em 1975 para 235 135 ha em 1979 (75,2%). A cul
tura vem sendo implantada com mais significãncia nas áreas sob 
vegetação de Savana, principalmente nas Microrregiões 335, 336 
e 337, sul dos municípios de Diamantino e Nobres, devido também 
à proximidade das jazidas de calcário localizadas neste último muni
cipio Em Diamantino, o crescimento no quadriênio foi de tal forma 
acelerado que a área colhida com arroz passou de 5.612 ha para 
49 833 ha, dando origem à elaboração de sistemas de produção 
pela EMATER (1980) 

Nos municípios onde a vegetação florestal divide-se com a da 
Savana, o arroz diminuiu sua produção, como ocorreu em Cáceres e 
Vila Bela, ou teve crescimento muito restrito (Chapada dos Guima
rães e Microrregião 334) Estes fatos também se prendem à recen
te polftica de integração do Cerrado, em que o arroz funciona como 
cultura pioneira e mecanizada para posterior implantação das pasta
gens. A diminuição da área de arroz deve-se também à rotação de 
culturas, que começa a ser utilizada em razão do rápido esgotamen
to dos solos. Já nos municípios em que o processo de ocupação foi 
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TA BELA 5 XXXVII 
Evolução da área colhida (ha) e do rendimento (kg/ha) das principais culturas temporárias no triênio 1977-78-79 

Chapada dos 
Diamantino* Nobres* Céceres* (2) 

Vila Bela da 
MRH334(1) MRH335• MRH336• MRH337" Guimarães* SS Trindade Culturas Total 

temporárias area 

Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend colhida 

1977 33 600 1 543 24 880 1 500 28 800 1 800 13 250 1.800 20000 1800 41 247 1.170 8 400 1 200 44000 1.500 5 850 1 500 220 027 
Arroz 1978 41 300 1 200 27 400 1 492 31 900 1 500 15 900 1 800 27 500 1 500 63 000 1 200 10 080 1.200 61 400 1 500 6 750 1 500 285 230 

1979 36700 1 577 40 566 1 500 34621 1 320 11 925 1 320 16.708 1500 49.833 1 500 10 500 1.500 30 637 1 500 3 645 1 500 235135 

1977 15 40000 1 335 28 950 1 679 64850 11 63000 40 35 000 - - 700 30 000 460 40000 54 40 000 4 294 
Cana-de- 1978 20 40 000 1 195 24 400 3 220 59000 27 35000 30 30000 - - 700 30 000 520 40 000 54 40 000 5 766 açúcar 1979 245 40000 1 185 26 830 4.389 50.298 - - 30 30000 45 50 000 140 30 000 1 000 40.000 81 40.000 7.115 

1977 5150 859 6 730 709 1 843 600 731 600 5 000 900 990 900 1 050 900 15 000 600 1 080 600 37 574 
Feijão 1978 3 951 558 4 810 724 1 807 556 701 561 1 162 841 790 848 435 842 16 308 382 1 400 393 31 364 

1979 6 350 600 1 641 788 1 757 600 954 600 2 794 1 319 1 097 719 157 897 10 380 600 648 600 25 778 

1977 3 660 15 000 5 505 15 000 2 295 15000 689 15 000 1 350 15000 270 15 000 490 15 000 750 15 000 689 15 000 15 698 
Mandioca 1978 3 850 15 000 5 705 15 000 500 15 000 424 15 000 750 15 000 270 15 000 490 15 000 940 15 000 729 15 000 13 658 

1979 3 850 15 000 3 413 15000 369 15000 398 15 000 1400 15000 900 15 000 210 15.000 1 400 15 000 1 080 15 000 13.020 

1977 13 300 1 514 11 365 1 331 5 662 1 200 2 544 1200 4 500 2000 450 1 200 2 450 1 200 10 600 1 896 2 160 1 500 53 031 
Milho 1978 14000 1 500 7 560 1 113 1 510 1 800 1 060 1 500 4 000 1 200 630 1 200 2 450 1 200 14420 1 500 2 160 1 500 47 790 

1979 13000 1 500 5 696 1 322 1 740 1 800 1 855 1 500 4 500 1.799 990 1 200 728 1.200 12 390 1 500 1 035 1 500 41 934 

Total área 
SD 21 
Cuiabá 

colhida 1977 55 725 49 815 40279 17 225 30 890 42 957 13 090 70 810 9 833 330.624 
das 1978 63121 46 670 38 937 18112 33 442 64 690 14 155 93.588 11 093 383 808 
culturas 1979 60145 52 501 42 876 15132 25432 52 865 11 735 55 807 6 489 322 982 

Fonte: FIBGE- Produção Agrfcola Municipal * Área colhida e rendimento, ponderados à expressão das parcelas municipais na Folha (1) Inclusive municfpio de Tangará da Serra (2) Inclu
sive municfpio de Mirassol d'Oeste 

TABELA 5 XXXVIII 
Evolução da área colhida (ha) e do rendimento (kg/ha) das principais culturas permanentes no triênio 1977-78-79 

Chapada dos Vila Bela da 
MRH334(11 MRH 335• MRH 336• MRH 337• Guimarães* Diamantino* Nobres* Cáceres• (2) SS Trindade Totalârea Culturas 

permanentes colhida 
Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend Área Rend. 

1977 245 1 118 2 303 2 111 42 1 871 13 1 880 18 1 333 - - 446 1 318 740 748 31 742 3 838 
Banana** 1978 450 1 333 1 985 1 647 68 1 502 27 1 500 50 1 200 - - 453 1 298 764 794 36 750 3833 

1979 50(' 1 200 1 600 1 072 128 1 500 38 1 500 75 900 225 1 200 141 1 198 835 750 54 750 3 596 

Café 1977 1 730 1 646 - - - - - - 215 2 000 22 916 7 500 2132 1 874 387 1 872 4493 

(em coco) 1978 2 030 1 639 - - - - - - 436 2 001 14 1 250 - - 3117 1 749 558 1 750 6155 
1979 2 260 1 638 - - - - - - 653 2 000 360 200 - - 4980 1 750 630 1.750 8 883 

SD21 

Total área Cuiabá 

colhida das 1977 1 975 2 303 42 13 233 22 453 2 872 418 8 331 

cutturas 1978 2 480 1 985 68 27 486 14 453 3 881 594 9.988 
1979 2 760 1 600 128 38 728 585 141 5 815 684 12479 

Fonte: FIBGE ~Produção Agrfcola Municipal * Área colhida e rendimento, ponderados à expressão das parcelas municipais na Folha * * Rendimento em cachos/ha (1) Inclusive municfpio 
de Tangará da Serra (2) Inclusive municfpio de Mirassol d'Oeste 

através, basicamente, da colonização em pequenas propriedades -
e em alguns casos nas médias e grandes propriedades - o arroz 
funciona também como suporte financeiro para a implantação de 
cafezais ou de pastagens. Como este processo foi anterior à ocupa
ção do Cerrado, esta cultura tem apresentado decréscimo. Nestes 
municfpios, em que o arroz não apresenta expressão em termos de 
evolução, outras culturas temporárias e permanentes e, sobretudo, 
as pastagens tomaram o seu lugar 

Em Cáceres, o feijão cresceu 124,3% em área, bem como o mi
lho e a mandioca Vila Bela da Santfssima Trindade constitui-se na 
única das unidades analisadas em que as culturas temporárias dimi
nufram sua área colhida. A ocupação recente das terras mais férteis 
do municfpio por grandes empresas pecuaristas liga-se primordial
mente à implantação direta das pastagens em terras florestais em 
que a exploração madeireira (mogno, principalmente) cobre parte 
dos recursos da sua formação. Aqui se detecta facilmente o subu
so, idêntico ao processo ocorrido na década de 70 nas áreas de 
atuação da SUDAM Cabe, entretanto, ressaltar que uma empresa 
pecuarista da área está implantando cerca de 4 mil ha de seringuei
ra, fato que atenua este uso indevido generalizado (Est. 5.VIII B). 
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A Microrregião 336 apresenta a peculiaridade de ter concentra
do em 1979 61 ,7% da produção canavieira da Folha, em razão do 
funcionamento recente da usina de açúcar. Além desta cultura, a 
microrregião apresenta evolução na área colhida total com lavouras 
temporárias de 1975 a 1979 da ordem de 169% e, após Diamanti
no, coloca-se como o segundo desempenho da Folha no tocante à 
agricultura de ciclo curto. 

Por outro lado, a Microrregião 337 teve uma evolução geral na 
agricultura bastante reduzida, tanto para as culturas temporárias 
como para as permanentes. 

Ao contrário da análise do quadriênio, que, de maneira geral, se 
mostrou positiva, a análise do triênio apresenta uma evolução em 
termos de área colhida para as temporárias, embora isto não tenha 
ocorrido com as permanentes. Para os dois tipos de cultura, entre
tanto, a produtividade também baixou, exceto alguns casos esporá
dicos. 

Para as principais culturas permanentes (para a Folha foram con
siderados somente café e banana), cumpre destacar a evolução 
ocorrida em Cáceres, em que a área passou de 1 .444 para 



5.815 ha de 1975 a 1979, e em Chapada dos Guimarães, de 111 
para 728 ha. Para o total da Folha a evolução na área com culturas 
permanentes foi de 7.087 ha. Das duas culturas, entretanto, so
.mente o café tem apresentado acentuado acréscimo. A única exce
cão é o municfpio de Nobres, onde o abandono da cultura da banana 
foi o responsável pela diminuição em área ocorrida em 1979 

Com relacão à pecuária, na qual será destacada e analisada a bo
vina, os dadÓs confirmam que as culturas temporárias, em especial 
o arroz, têm sua maior ou menor expressão identificada éom as épo
cas de ocupação de cada área e, após esta, tendem a diminuir ou 
estabilizar-se, em confronto a um crescimento acentuado do rebanho 
bovino. Após a introdução dos pastos plantados, executados con
juntamente à exploração das lavouras temporárias, estas, o arroz 
sobretudo, tendem a decair ou a manter-se 

A Tabela 5.XXXIV mostra que, enquanto as áreas utilizadas 
com culturas temporárias cresceram de 1.301 ha em 1970 para 
2.101 ha em 1975 (61 ,5%), as pastagens plantadas passaram de 
'5.246 ha para 11.883 ha !126,5%), às quais se deve acrescentar 
um aumento das áreas de pastos naturais de 6.070 ha no qüinqüê
nio (30, 7%). 

5.2 3.3- Efetivo da pecuária- 1970-1975 

No contexto do setor primário, a produção agrícola tem apresenta
do maior dinamismo que a produção animal, embora esta, notada
mente a pecuária de corte, tenha sempre acompanhado o homem 
na ocupação do território, inclusive na fase áurea do garimpo 

A bovinocultura é a atividade mais importante, sendo ainda inci· 
pientes a suinocultura e a criação de muares Merece destaque a 
criação em caráter experimental de bufa li nos, que se vem desenvol
vendo no municfpio de Diamantino 

O regime de criação é predominantemente extensivo, dificultan
do desta forma o emprego de tecnologia, fazendo com que o reba
nho apresente baixo fndice zootécnico, com taxas baixas de natali
dade e altas de mortalidade. 

A pecuária leiteira é ainda pouco desenvolvida no Estado, aten
dendo apenas ao consumo local. Nas Microrregiões de Rondonópo
lis e Baixada Cuiabana encontram-se as maiores bacias leiteiras 
(Tab. 5.XXXIX). 

De um modo geral, os rebanhos tiveram aumento no qt.iinqt.iênio 
1970-1975 de 672.448 cabeças, o que equivale a 76,4%. Das 
microrregiões analisadas nesta Folha, destacaram-se as de Alto Pa
raguai e Baixada Cuiabana e o município de Cáceres, respectiva
mente com um aumento de 266.831 - 22%, 40.865- 3,4% e 
102.097 - 8,4% de cabeças. 

O recorde na multiplicação do rebalho bovino no período perten
·Ce à Microrregião 334, principalmente aos municípios de Arenápo
lis, onde o rebanho cresceu 696,3% (de 9 182 cabeças para 
73.117), e Barra do Bugres, com 541,5%, porém com números ab
solutos mais expressivos. Diamantino, Chapada dos Guimarães, Vi
la Bela e Nobres também obtiveram altos fndices numéricos, en-

quanto que a Microrregião 336 foi a única que teve diminuição no 
plantei bovino. A Folha como um todo teve um crescimento do re
banho bovino de 70,6%, mais fortemente vinculado em 1975 à ex
pansão dos pastos plantados. Porém, a relação bovinos-pastagens 
não apresentou um aumento substancial, passando de 0,35 
cabeça/ha para 0,39 cabeça/ha, computando-se pastos naturais e 
plantados. 

Os dados colhidos junto aos técnicos da EMA TER por ocasião 
da operação de campo realizada em agosto de 1 981 indicam um 
suporte entre 1 e 1,5 UA/ha para o capim-colonião e 20% mais 
baixo para o capim-jaraguá enquanto o pasto natural caracterfstico 
suporta 0,2 UA/ha. 

Utilizando dados 50% menores que os apresentados, isto é, 
O, 75 UA/ha para os pastos plantados e O, 1 UA/ha para os naturais, 
a área utilizada com pecuária na Folha em 1975 - 11.883 km2 de 
pastos plantados e 25.834 km2 de pastos naturais (Tab. 5.XXXI) 
-comportaria um mfnimo de 1.149.565 UA. Utilizando-se respec
tivamente 1 ,2 UA/ha e 0,2 UA/ha, o número passa para 
1 .942.640 UA. Tendo como base que 50 UA equivalem a 80 cabe
ças, o plantei existente na Folha, 1.502.692 cabeças, equivale a 
939.183 UA, número abaixo do mfnimo razoável, mostrando, por
tando, o grau de extensividade e manejo inadequado da pecuária na 
Folha. 

Ainda com base nas informações colhidas junto à EMA TER, a 
brucelose constitui-se no fator mais limitante ao desenvolvimento 
da pecuária. Esta empresa também oferece incentivos à pecuária 
leiteira e, em alguns municípios, esta atividade tem evolução supe
rior à de corte As limitações climáticas e pedológicas exigem que 
a implantação dos pastos plantados deva ser efetuada em bases 
mais cientificas e. apesar do avanço areolar, as mudanças estrutu
rais são pequenas e, em áreas de frágil equilfbrio, são sem dúvida de 
caráter predatório. 

A suinocultura nunca obteve grande destaque, tanto pela forma 
de criação como pelo valor de comercialização. A produção é desti
nada basicamente ao consumo próprio, que é pequeno. A criação é 
extensiva, com baixo fndice tecnológico. 

O efetivo sufno está concentrado no municfpio de Cáceres, com 
67 119 cabeças em 1970 e 99.930 cabeças em 1975, tendo um 
acréscimo de 48,9% no período analisado, sendo aquele município 
o principal produtor. A Microrregião Alto Paraguai ocupa a segunda 
posição, com 43.370 cabeças em 1970 e 71.074 cabeças em 
1975, com um aeréscimo de 63,9%. Isto se deve à estrutura de 
uso da terra, em que o pequeno agricultor predomina sobre o pecua
rista e tem na suinocultura uma fonte alimentar e renda extra. 

Economicamente a criação de eqüinos é poucp significativa e 
serve basicamente de apoio à pecuária para o remanejo do gado O 
maior rebanho está concentrado na Microrregião Baixada Cuiabana, 
com 16.425 cabecas em 1970 e 14.077 em 1975, com um de
créscimo de 14, 7°Ía no qüinqüênio. 

A coluna englobando bufalinos, asininos, ovinos, caprinos e 
muares representa somente 1,5% do total e seu crescimento foi 
pequeno- 6% (Fig. 5.20). 

TABELA 5 XXXIX 
Efetivo da pecuária- 1970·1975 

Em números absolutos e relativos 

Microrregiões e municfpios 1970 1975 

Tola~ Bovinos Sufnos Eqüinos Outros 111 Total Bovinos Sufnos Eqüinos Outros 11) 

MRH 334 - Ako Paraguai 130 712 100 81 308 62,2 43 370 33,2 3 361 2,6 2 673 2,0 397.543 100 316 942 79.7 71.074 17,9 6 070 1,5 3.457 0,9 
MRH 33 5 - Baixada Cuiabana 329 597 100 251 458 76,3 56153 17,0 16425, 5,0 5 561 1,7 370462 100 292.601 79,0 59.893 16,2 14.077 3,8 3 891 1,0 
MRH 336 - Rondonópolis 111.120 100 74 580 67,1 30.639 27,6 3614 3,3 2 287 2,0 102 013 100 71.949 70,5 24 226 23,8 3 984 3,9 1 854 1,8 
MRH 33 7 - Garças 105 061 100 66 670 63,4 32 838 31,3 3 785 3,6 1.768 1,7 161 871 100 129 469 80,0 25 637 15,8 4 976 3,1 1 789 1,1 
Cáceres• (MRH 333) 350117 100 269 574 77,0 67119 19,2 9 961 2,8 3463 1,0 452 214 100 346 707 76,6 99 930 22,1 1 223 0,3 4,354 1,0 
Chapada dos Guimarães* 

(MRH 332) 51 922 100 37.346 71,5 11 177 21,6 2 614 5,0 785 1,5 118 616 100 90 897 76,6 24 122 20,3 2 515 2,1 1 082 1,0 
Diamantino• (MRH 332) 47 263 100 25 391 53,7 21 016 44,5 643 1.4 213 0.4 107166 100 102 307 95,5 3 253 3,0 1 086 1,0 520 0,5 
Nobres• (MRH 332) 16 666 100 11 926 71,6 3 089 18,5 896 5,4 755 4,5 29.726 100 25 273 85,0 2 948 9,9 699 2.4 806 2,7 
Vila Bela da SS. Trindade* 

(MRH333) 70474 100 62.449 88,6 5 217 7.4 2139 3,0 669 1,0 145.769 100 126 547 86,8 14 475 10,0 3 243 2,2 1 504 1,0 

Total 1212932 100 880 702 72,6 270 619 22,3 43438 3,6 18174 1,5 1.885 380 100 1 502.692 79,7 325 558 17,3 37 873 2,0 19 257 1,0 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso- 1970-1975 (1) Bufalinos, asininos, -ovinos, caprinos e muares 
separadamente. 

* Munidpios do Estado de Mato Grosso, estudados 
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1970 

D Bovinos-72,6°/o D surnos-22,3% 

- Equinos- 3,6°/o r=:::::=:::=J Outros- 1 5° 
~ ,o 

Fonte: Fundação IBGE. Censo Agropec~Ório de Moto Groso (1970/1975) 

D Bovinos- 79, 7°/o 

• Equinos- 2,0 °/o 

1975 

~Outros-1 0°' ~ 1/0 

Fig 5 20 - Situação do rebanho na Folha SO 21 Cuiabá 

5 2 3 4 - Estrutura fundiária das microrregiões e municfpios -
1970-1975 

A Folha SD.21 Cuiabá, apesar das baixas densidades populacio
nais, apresenta uma estratificação fundiária bastante desigual. As 
propriedades entre O e 1 O ha enfeixaram em 1975 55,6% doses
tabelecimentos agrários que representavam juntos somente 0,8% 
da área. A média das áreas das propriedades nesta faixa, além dis
so, também é relativamente baixa, 4,27 ha. 

A Folha, quanto à distribuição das micropropriedades, pode ter 
duas divisões: a primeira, em que o número de estabelecimentos na 
faixa até 1 O ha engloba mais de 4 7,8% dos imóveis produtivos, 
que se constitui em regra geral, e a segunda, representada pelo mu
nicfpio de Diamantino, em que existem somente 71 imóveis nesta 
faixa, representando 1 7, 2% (Tabs. 5 .XL e 5.XLI) 

As menores médias de áreas das propriedades nesta pequena 
faixa são encontradas na Microrregião 335, com 3,64 ha para cada 
imóvel. Também nas Microrregiões 336 e 337 as médias são bai
xas. Se levarmos em consideração o baixo potencial de capacidade 
de uso para a agricultura destas três áreas, em comparação a outras 
da Folha, o problema de áreas insuficientes se torna mais grave. 

Em uma análise da estrutura fundiária, entretanto, além da quan
tificação da pequena propriedade, é necessário localizá-la no espa
ço e saber se ocupa melhor posição geográfica e/ou áreas de poten
cial mais elevado. 

Áreas de solos férteis do norte do municfpio de Cáceres que de
ram origem a novos municfpios, já referidos anteriormente, foram 

51 O/USO POTENCIAL DA TERRA 

ocupadas por intermédio de colonização dirigida com lotes rurais de 
pequena dimensão. Na Microrregião 334, especialmente em Barra 
do Bugres, o processo foi idêntico Em Jaciara (Microrregião 336), 
áreas próximas à sede foram ocupadas por pequenos proprietários, 
através da colônia denominada São Pedro, do CIPA. Por conseguin
te, nestas áreas, parte dos minifúndios tem posição favorável no to
cante ao acesso e potencialidade natural. Parte dos 5.251 imóveis 
abaixo dos 1 O ha também se localiza nas várzeas do rio Cuiabá e, 
portanto, em áreas de fertilidade média, bastante próximas aos 
principais centros urbanos e às rodovias asfaltadas e em condições 
de utilizar o transporte fluvial 

No municfpio de Vila Bela da Santfssima Trindade, no extremo 
sudeste, existem pequenas propriedades em solos de fertilidade 
elevada e com acesso regular (BR-174), porém ainda sem legaliza
ção. 

Em resumo, as áreas com pequenas propriedades encontram na 
situação ffsica e infra-estrutural aspectos positivos que atenuam 
suas dimensões insuficientes. 

Das análises das Tabelas 5.XL e 5 XLI depreende-se a existên
cia do processo de remembramento fundiário na faixa de 1 O a 
50 ha nas Microrregiões 335, 336 e 337. Porém, as propriedades 
até 1 O ha da MRH 337 têm sido ainda mais desmembradas, passan
do, no qüinqüênio, de 1 803 para 2.022 estabelecimentos, e a área 
média das propriedades nesta faixa passou de 4,6 ha para 3,8 ha 
nas demais parcelas analisadas. O processo de aumento do número 
de minifúndios existe, porém sem diminuição de áreas, salvo peque
na alteração em Vila Bela, em que a área média das propriedades 
caiu de 4,2 ha para 4,1 ha. 



TABELA 5 XL 
Estrutura fundiária - Estabelecimentos e âreas por tamanho- 1970 

Categoria por tamanho de propriedades (ha) 

Microrregiões e municfpios Total % 0-10 % 1 o f- 20 % 20 f- 50 % 
50 f-

% 
200 f- % 

500 f-
% 

2 000 f-
% + 5 000 % 

200 500 2 000 5 000 

·Número de estabelecimentos por categorias de tamanho 

MRH 334 - Alto Paraguai 4 692 14,8 2 758 58,8 510 10,9 637 13,5 503 10,8 132 2,9 106 2,2 24 0,5 22 0,4 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 7 631 24,2 4090 53,6 763 10,0 774 10,1 1 076 14,1 371 4,9 391 5,1 107 1,4 59 0,8 
MRH 336 - Rondonópolis 4 983 15,8 3 316 66,7 564 11,3 521 10,5 401 8,0 104 2,1 57 1,1 13 0,2 7 0,1 
MRH 337 - Garças 3 517 11,1 1 803 51,2 381 10,9 675 19,2 364 10,4 158 4,4 99 2,9 23 0,7 14 0,3 
Câceres* (MRH 3331 7 738 24,5 3 405 44,0 1 570 20,2 1444 18,7 748 9,7 219 2,8 203 2,7 88 1,1 61 0,8 
Chapada dos Guimarães* (MRH 3321 1 591 5,0 845 53,1 160 10,1 217 13,7 118 7,4 81 5,1 102 6,4 36 2,2 32 2,0 
Diamantino* (MRH 3321 256 0,8 99 38,7 33 12,9 28 11,0 25 9,8 12 4,7 27 10,5 10 3,9 22 8,5 
Nobres* (MRH 3321 525 1,7 264 50,3 109 20,8 43 8,1 46 8,8 23 4,4 23 4,4 8 1,5 9 1,7 
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 3331 662 2,1 333 50,3 38 5,7 44 6,7 44 6,7 41 6,2 77 11,6 61 9,2 24 3,6 

Total 31 595 100,0 16 913 53,5 4128 13,1 4 383 13,9 3 325 10,5 1141 3,6 1 085 3,4 370 1,2 250 0,8 

Área total do estabelecimento por categoria de to manha (km2) 

MRH 334 - Alto Paraguai 7 689 9,5 121 1,5 72 0,9 207 2,7 481 6,3 425 5,5 1 043 13,6 736 9,6 4604 59,9 
MRH 335 - Baixada Cuia bana 18 123 22,3 144 0,8 93 0,5 238 1,3 1 031 5,7 1 119 6,2 3 704 20,4 3 314 18,3 8 480 46,8 
MRH 336 - Rondonópolis 2 631 3,3 141 5,4 80 3,0 160 6,1 381 14,5 332 12,6 469 17,8 413 15,7 655 24,9 
MRH 337 - Garças 3 932 4,8 83 2,1 47 1,2 187 4,8 33 8,5 448 11,4 909 23,1 740 18,8 1 182 30,1 
Câceres* (MRH 3331 16 904 20,8 156 0,9 226 1,3 427 2,5 705 4,2 617 3,7 1 939 11,5 2 434 14,4 10400 61,5 
Chapada dos Guimarães* (MRH 3321 8 331 10,3 24 0,3 23 0,3 60 0,7 125 1,5 253 3,0 951 11,4 1 039 12,5 5 856 70,3 
Diamantino* (MRH 3321 11 380 14,0 4 0,0 4 0,0 9 0,1 23 0,2 35 0,3 227 2,0 262 2,3 10816 95,1 
Nobres* (MRH 3321 2 318 2,9 11 0,5 13 0,6 11 0,5 49 2,1 68 2,9 202 8,7 254 11,0 1 710 13,7 
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 3331 9 838 12,1 14 0,1 5 0,0 13 0,1 45 0,5 108 1,1 811 8,3 1 515 15,4 7 327 74,5 

Total 81 146 100,0 698 0,9 563 0,7 1 312 1,6 3176 3,9 3405 4,2 10 255 12,6 10707 13,2 51 030 62,9 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Agropecuário de Mato Grosso - 1970 * Municfpios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 

TABELA 5 XLI 
Estrutura fundiária- Estabelecimento e áreas por tamanho - 1975 

Categoria por tamanho de propriedades (ha) 

Microrregiões e municfpios Total % 0-10 % % 20 f-50 % 
50 f- % 

200 f- % 500 f- % 
2 000 f- % 5000 % 

1 o f- 20 
200 500 12000 5000 

Número de estabeiP.cimentos por categoria de tamanho 

MRH 334 - Alto Paraguai 7 567 19,2 4 236 56,0 953 12,5 980 13,0 934 12,3 227 3,0 145 2,0 54 0,7 38 0,5 
MRH 335- Baixada Cuiabana 8 494 21,6 5 251 61,8 691 8,1 683 8,0 931 11,0 392 4,7 342 4,0 120 1,4 84 1,0 
MRH 336 - Rondonópolis 3 701 9,4 2 342 63,3 383 10,3 396 10,7 355 9,6 105 2,9 86 2,3 16 0,4 18 0,5 
MRH 337 - Garças 3 276 8,3 2022 61,8 194 6,0 343 10,4 346 10,5 167 5,1 137 4,1 46 1,4 21 0,7 
Céceres* (MRH 3331 10 831 27,4 5 470 50,6 1 773 16,3 1 655 15,2 1 205 11,1 303 2,8 254 2,3 100 1,0 71 0,7 
Chapada dos Guimarães* (MRH 3321 3038 7,8 1 450 47,8 340 11,1 396 13,0 439 14,4 144 4,8 143 4,8 62 2,0 64 2,1 
Diamantino* (MRH 3321 411 1,0 71 17,2 40 9,8 86 21,0 79 19,2 25 6,0 33 8,0 21 5,1 56 13,7 
Nobres* (MRH 3321 430 1,1 266 61,9 34 8,0 21 4,9 37 8,6 16 3,7 13 3,0 23 5,3 20 4,6 
Vila Bala da SS Trindade* (MRH 3331 1 662 4,2 800 48,1 114 6,9 179 10,8 301 18,1 70 4,2 93 5,6 57 3,4 48 2,9 

Total 39410 100 21 908 55,6 4 522 11,5 4 739 12,0 4 627 11,8 1 449 3,7 1 246 3,1 499 1,2 420 1,1 

Área total do estabelecimento por categoria de tamanho (km2) 

MRH 334 - Aho Paraguai 11 862 10,2 208 1,8 135 1,1 313 2,7 898 7,6 713 6,0 1 363 11,5 1 693 14,2 6.539 55,1 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 19183 16,5 191 1,0 86 0,4 206 1,1 876 4,6 1 193 6,2 3 235 16,9 3 683 19,1 9 713 50,7 
MRH 336 - Rondonópolis 3 658 3,2 93 2,6 54 1,4 126 3,4 356 9,6 344 9,4 772 21,1 465 12,8 1 448 39,5 
MRH 337 - Garças 5 770 5,0 76 1,3 30 0,5 105 1,9 350 6,0 512 8,9 1 265 22,0 1 309 22,6 2.123 36,8 
Céceres* (MRH 3331 19 213 16,6 251 1,3 256 1,3 508 2,7 1 172 6,1 932 4,9 2 679 14,0 2.967 15,4 10448 54,3 
Chapada dos Guimarães* (MRH 3321 19 648 17,0 68 0,3 46 0,2 129 0,7 428 2,1 456 2,3 1 357 7,0 1 939 9,9 15 225 77,5 
Diamantino* (MRH 3321 16 992 14,7 4 0,0 6 0,0 25 0,1 84 0,5 78 0,5 301 1,8 681 4,0 15 813 93,1 
Nobres* (MRH 3321 4806 4,1 11 0,2 5 0,1 6 0,1 44 1,0 50 1,0 111 2,3 707 14,8 3 872 80,5 
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 3331 14.652 12,7 33 0,2 16 0,1 61 0,4 275 1,9 208 1,4 1 005 6,9 I 627 11,1 11 427 78,0 

Total 115 784 100 935 0,8 634 0,5 1 479 1,3 4483 3,9 4486 3,9 12 088 10,4 15071 13,0 76 608 66,2 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso- 1975 • Munidpios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 

A Tabela 5.XLII (Recadastramento INCRA - 1972) qualifica a 
estrutura fundiária da Folha. Os minifúndios têm área média de 
49,6 ha para o total considerado, variando de 27,3 ha na Microrre
gião 336- Rondonópolis a 277,3 ha no municfpio de Chapada dos 
Guimarães. 

A comparação entre esta tabela e as extrafdas dos Censos Agro
pecuários de 1970 e 197 5 mostra que nas microrregiões e municf
pios de ocupação mais antiga o número de estabelecimentos (ou 
imóveis) nas Estatfsticas Cadastrais do INCRA é menor que o apre
sentado nos Censos, enquanto que, ao contrário, as áreas são mui
to maiores, especialmente nos municfpios de ocupação mais rare-

feita. A explicação reside no fato de o IBGE somente recensear os 
estabelecimentos produtivos e, se um imóvel tem áreas arrendadas 
ou sob parceria, é computado mais de uma vez sob as diferentes 
formas de administração. Já o INCRA cadastra imóveis produtivos 
ou não, portanto, as áreas obrigatoriamente têm que ser maiores, 
especialmente nos municfpios menos ocupados; por outro ladp, o 
imóvel é taxado como um todo, independente da forma de adminis
tração, e, conseqüentemente, o número de estabelecimentos é me
nor. 

Na Tabela 5.XLII também é destacada a pequena significãncia 
areolar da denominada empresa rural que soma 1,8% do conjunto 
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TABELA 5 XLII 
Estrutura fundiária qualitativa~ 1972 

Distribuição dos imóveis em número, ârea e percentual 

Minifúndio Empresas rurais Latifúndio por exploração Latifúndio por extensão Total 
Microrregiões e municfpios 

Área Área % Área % No % 
Área 

% N o % Área % No % 
lkm2J 

% N' % (Km2J % N' (km2) (km2) (km2J 

MRH 334 - Alto Paraguai 2 213 59.4 1137 5,7 39 1,0 647 3,2 1477 39,6 18 249 91,1 - - - - 3 729 100 20 033 100 
MRH 335- Baixada Cuiabana 1 713 50,2 867 3,2 90 2,6 1 282 4,8 1 604 47,1 22 109 82,7 2 0,1 2 488 9,3 3 409 100 26 746 100 
MRH 336 - Rondonópolis 1 826 75,9 498 11,2 118 4,9 495 1,1 462 19,2 3468 77,7 - - - - 2 406 100 4 461 100 
MRH 337- Garças 809 54,9 301 5,1 48 3,3 202 3.4 615 41,8 5444 91,5 - - - - 1 472 100 5 947 100 
Cáceres• IMRH 333) 3 713 66,1 1 349 4,2 96 1,7 2 260 7,1 1 807 32,2 26 637 83,6 2 - 1 618 5,1 5 618 100 31 864 100 
Chapada dos Guimarães* 

IMRH 3321 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 2 460 100 100 920 100 
Diamantino• IMRH 3321 534 25,7 441 0,6 4 0,2 121 0,2 1 538 74,0 70 251 94,9 3 0,1 3 181 4,3 2 079 100 73 994 100 
Nobres• IMRH 3321 101 32,7 39 0.4 5 1,6 55 0,5 202 65.4 9 516 86,2 1 0,3 1 426 12,9 309 100 11 036 100 
Vila Bela da SS Trindade* 

IMRH 3331 154 13,9 133 0.4 14 1,3 288 0,9 941 84,7 29 624 93,9 1 0,1 1 520 4,8 1 110 100 31 565 100 

Total 11 380 50.4 5 644 1,8 433 1,9 5.462 1,8 10 760 47,6 257 797 84,1 19 0,1 37 663 12,3 22 592 100 306 566 100 

Fonte: Estatfsticas Cadastrais- volume 1 ~~ INCRA 1972 * Municfpios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente ( -) O fenômeno não existe 

analisado. A desproporção na distribuição da terra que fica evidente 
nos Censos Agropecuários (Tabs 5.XL e 5 XLI) qualitativamente, 
pela Tabela 5 XLII, não oferece qualquer possibilidade de compara
ção. 

Em 197 5 as propriedades acima de 2 000 h a representavam 
2,3% da totalidade dos estabelecimentos existentes e detinham 
79,2% das terras (Fig 5 21 ). Pelos dados do INCRA (Tab 5 XLII) 
os itens latifúndios por exploração e por extensão representavam 
47,7% dos imóveis e 96,3% da área. Estes 47,7% dos imóveis, 
exagerados em relação ao censo, podem induzir a comprovar o que 
é voz corrente no Estado de Mato Grosso, que a soma das áreas dos 
estabelecimentos é muito superior à área do Estado e, também, que 
existe muita contestação quanto à área e propriedades com mais de 
um proprietário. 
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Fonte: Fundação IBGE 

Em conclusão, a estrutura fundiária desta Folha é bastante desi
gual, contando ainda com problemas decorrentes de falhas na escri
turação das propriedades. Apesar de ser uma área com potenciali
dades do ponto de vista organizacional, deverá encontrar um cami
nho seguro que lhe possibilite o pleno desenvolvimento. 

5 2 3 5 - Coeficientes técnicos e fndices tecnológicos 

Para a elaboração dos coeficientes técnicos recorreu-se à extrapo
lação de dados de sistemas de produção de áreas vizinhas, pois a 
área não possui sistemas de produção para todas as culturas Entre
tanto, do apoio recebido nas operações de campo, houve condicões 
de selecionar sistemas adequados à estrutura tecnológica ~ais 
usual 

1975 

D N2 de Estabelecimentos 

Fig 5 21 - Estrutura fundiária - Numero e área de estabelecimentos e categoria por ta manha 
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Para as culturas temporárias os coeficientes técnicos expressam 
não exatamente toda a demanda de mão-de-obra exigida, pois o 
preparo da área uma vez realizado não necessariamente se repete. 
Por isso, a demanda para este item é dividida em 1 5 anos, caracte
rística de uma área onde se alternam ocupação recente envolvendo 
desmatamento e/ou preparo com talhões, onde este item já tenha 
sido executado anteriormente. 

O procedimento é idêntico para as culturas permanentes 
acrescentando-se ainda a diluição dos itens preparo do solo e plan
tio, pelo número de anos de vida comercial da cultura; em nosso ca
so, banana, 5 anos, e café, 12 anos 

Nos itens tratos culturais e colheita os números da Tabela 
5.XLIII refletem a média da demanda de mão-de-obra exigida em to
dos os anos de vida comercial da cultura 

A demanda de mão-de-obra em homens/dia/hectare é em segui
da transformada em homem/ano/km2 (considerando 200 dias efeti
vamente trabalhados em um ano). As áreas colhidas das principais 
culturas, já transformadas de hectare para quilômetro quadrado, 
ponderadamente à sua significãncia em cada microrregião ou muni
cípio, quando relacionadas aos respectivos coeficientes técnicos, 
geram o denominado fndice tecnÓiógico. Este reflete o requerimen
to de mão-de-obra exigido num ano, em função da quantidade e dos 
tipos de culturas existentes em cada uma das partes consideradas 
para as culturas temporárias e permanentes separadamente (vide 
5.2 2.3 -Procedimento). As Tabelas 5.XLIV e 5.XLV mostram os 
índices tecnológicos obtidos para 1970 e 1975 

O índice tecnológic(} para a atividade pecuária foi calculado basi
camente em função da tecnologia usual da pecuária bovina, visto 
que este rebanho representa entre 70,5% e 95,5% do total de ani
mais de pastos da Folha. A exigência de 1 homem para cada 300 
unidades animal (UA), somente levando-se em consideração o va
queiro, não leva em conta a demanda de mão-de-obra para outras 
exigências na fazenda, como o plantio do capim, confecção de cer-

TABELA 5 XLIII 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias e permanentes (h/d/ha)- 1970-75 

Preparo Preparo Plantio Tratos 
Culturas Total da área do solo cultu- Colheita 

(1) (2) 
(2) 

rais(3) (3) 

Arroz 50 2 6 1 26 15 
Cana-de-açúcar 68 2 3 8 30 25 
Feijão 34 2 8 4 15 5 

Temporárias Mandioca 61 2 7 7 15 30 
Milho 22 2 7 2 6 5 
Milho x feijão 46 2 11 5 17 11 

Banana 25 2 2 1 12 8 
Permanentes Café 60 2 1 1 20 36 

Fonte: Sistemas de Produção de Extensão Agrrcola ( 1) Operação considerada perma
nente, dividida em 15 anos (2) Dividida pelo número de anos d"e vida comercial da cultura: 
banana, 5 anos; café, 1 2 anos (3) Média dos anos de vida comercial da cultura 

TABELA 5 XLIV 
Área colhida, coeficientes técnicos e rndices tecnológicos para as culturas temporárias - 1970-1975 

~ 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 )970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Cana-de- Milhox Indica tec-
Arroz Feijão Mandioca Milho 

feijão Total da lndice tec- nológico açucar 
ãrea colhida no\bgico Média 

25 34 17 30 11 23 

MRH 334 - A~o Paraguai 204 350 1 - 17 40 3 3 31 61 89 137 345 591 22,9 22,6 22,7 
MRH 335 - Baixada Cuiabana 99 155 10 3 19 12 23 10 38 24 36 69 225 273 22,5 23,1 22,8 
MRH 336 - Rondonópolis 126 109 2 16 14 2 1 o 7 7 81 26 231 160 23.4 24,8 24,1 
MRH 337 - Garças 76 63 - - 37 13 1 o 17 9 28 25 159 110 21,3 22.4 21,8 
Cáceres• (MRH 333) 227 370 2 - 22 46 5 2 39 71 94 79 389 568 22,7 22,3 22,5 
Chapada dos Guimarães* (MRH332) 21 161 - - 3 7 1 1 8 10 11 40 44 219 21,5 23,7 22,6 
Diamantino* (MRH 332) 4 56 - - o 1 o o 1 2 1 6 6 65 22,0 24,2 23,1 
Nobres* (MRH 332) 7 18 - - 1 2 o o 2 20 4 5 14 45 22,3 18,2 20,2 
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 333) 18 60 - - 1 4 1 1 7 20 4 17 31 102 21.4 21,6 21,5 

Folha SD 21 Cuiabá 782 1 342 15 19 114 127 35 17 150 224 348 404 1444 2133 22,6 22,8 22,7 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Agropecuário de Mato Grosso, 19 70-7 5 ( 1) Are a colhida em km2 * Municipios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente (0) O fenômeno 
existe mas não atinge a unidade estabelecida na tabela (-) O fenômeno não existe 

TABELA 5 XLV 
Área colhida, coeficientes técnicos e fndices tecnológicos para as culturas permanentes- 1970~1975 

~ 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Banana Café lndice tecnológico 

~ h Total da área lndice Média 
i 13 30 

colhida tecnológico 

s 

MRH 334 - Alto Paraguai 9 3 11 16 20 19 22,3 27,2 24,8 
MRH 335 - Baixada Cuia bana 25 14 o o 25 14 13,0 13,1 13,1 
MRH 336 - Rondonópolis 1 1 o o 1 1 15,9 13,2 14,6 
MRH 337 - Garças 1 o o o 1 o 16,4 14,5 15.4 
Cácares* (MRH 333) 8 4 2 11 10 15 16,6 25,5 21,1 
Chapada dos Guimarães* (MRH 332) 1 1 o o 1 1 14,6 18,0 16,3 
Diamantino* (MRH 332) 1 o - o 1 o 13,0 16,8 14,9 
Nobres* (MRH 332) 3 1 o - 3 1 13,1 13,0 13,1 
Vila Bela da SS Trindade* (MRH 333) 1 1 o 2 1 3 13,7 24,7 19,2 

Folha SD 21 Cuiabá 50 25 13 29 63 54 16,6 22,0 19,3 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Agropecuário de Mato Grosso- 1970-75 ( 1) Araa colhida em km2 * Municlpios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente (0) o fimOmeno 
existe, mas não atinge a unidade estabelecida na tabela (-)O fenOmeno não existe 
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cas, currais etc., que geralmente são executadas por intermédio de 
parceria (plantio de pasto) ou empreitadas para outros itens enume
rados, reflete o grau de extensividade da atividade pecuarista da Fo
lha. 

Esta demanda fixa de trabalho humano, relacionada ao suporte 
médio dos pastos naturais e plantados no correr do ano, indica índi
ces tecnológicos respectivamente de O, 1 h/km2 e 0,3 h/km2. 

A demanda de mão-de-obra utilizada especificamente para o 
corte de madeiras das matas naturais teve que ser ponderada em re
lação a outros fatores de ordem qualitativa, tais como expressão da 
mata, localização da unidade considerada e posição quanto aos 
meios de transporte. Por estes motivos a demanda de mão-de-obra 
é substancialmente maior nas microrregiões e/ou municípios que te
nham melhor posição geográfica e mercado potencial mais expres
sivo. Por outro lado, nas áreas mais distanciadas e com grandes 
porções em processo de desmatamento a atividade da extracão de 
madeira já está indiretamente computada no preparo da área ·para a 
implantação de culturas e as madeiras de valor são então comercia
lizadas. 

Os trabalhos de campo e análise do relatório da Divisão de Vege
tação deste Projeto possibilitaram separar áreas onde as madeiras 
de valor têm maior representatividade, como no caso do município 
de Cáceres e da Microrregião 334 que possuem alto potencial ma
deireiro de mogno e outras espécies florestais, apresentando impor
tância, refletida no elevado número de serrarias. Para esta área. on
de a expansão da atividade agrícola já possibilita concomitanfemen
te o extrativismo madeireiro, o índice utilizado é menor, O, 1 
homem/ano/km2 (especificamente para a atividade de extracão ma
deireira). Para outras, onde domina a vegetação de Savana (éerrado) 
e as matas naturais se encontram com superfícies mais reduzidas, 
têm densidades demográficas mais elevadas e posição geográfica 
favorável, utilizou-se o índice de demanda de mão-de-obra repre
sentativo de 0,2 homem/ano/km2. Entre estas se enquadram as Mi
crorregiões 335, 336 e 337. 

Por outro lado, as áreas menos ocupadas do centro-norte e todo 
o oeste da Folha com grandes extensões de matas e dificuldades de 
acesso e também na comercialização receberam um índice baixo, 
0,05 h/km2. 

Com relação às matas plantadas utilizou-se o índice aceito pela 
Metodologia de 3,0 h/km2. As matas plantadas representaram na 
Folha em 1975 apenas 197 km2, 0,68% de sua superfície e conse
qüentemente uma demanda pouco significativa de mão-de-obra. 

Estes índices obtidos são posteriormente transpostos às tabelas 
de estrutura de uso e originam os requerimentos de mão-de-obra pa
ra os anos-base considerados. 

5.2.4- RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL- RESULTA
DOS OBTIDOS 

A principal preocupação dirige-se a efetuar um balanço, a nível do 
total da Folha e também nas partes consideradas, entre o uso atual 
expresso pelos dados numéricos da estrutura de uso atual ( 1970-
1975) que; relacionados aos índices tecnológicos obtidos, ofere
cem o requerimento atual de mão-de-obra. 

A relação entre a oferta de mão-de-obra e este requerimento é 
expressa pelo coeficiente de excesso cuja finalidade basicamente é 
situar, se bem que de forma genérica, em cada área analisada, o 
montante de trabalhadores exigido em confronto com a maior ou 
menor existência de pessoal, dentro de um nível tecnológico médio 
(ou usual) do período em questão. A oferta de mão-de-obra é obtida 
diretamente dos dados de população economicamente ativa na 
agricultura, extraídos do Censo Demográfico de 1970, e para 1975 
através de projeção desta população com base nos resultados preli
minares do Censo Demográfico de 1980 

O requerimento potencial de mão-de-obra é obtido através da 
multiplicação das áreas de potencial natural, retiradas do Mapa de 
Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, pelos res
pectivos índices tecnológicos do qüinqLiênio analisado 

Da relação entre o requerimento atual e o requerimento potencial 
de mão-de-obra obtém-se o coeficiente de uso que expressa a posi
ção da Folha e de suas parcelas em função de sua capacidade natu
ral de comportar ou não a utilização de trabalhadores nas atividades 
da terra, dentro do nível tecnológico existente 

Finalmente, a relação entre a oferta atual de mão-de-obra e ore
querimento potencial dá origem ao coeficiente de saturação que 
tem por objetivo indicar perspectivas para a ampliação da oferta de 
trabalho no campo sem prejuízos ao meio ambiente ou, em caso 
oposto, mostrar que transformações tecnológicas devem ser a tôni
ca no processo de planejamento territorial 

As Tabelas 5.XLVII a 5.LV mostram a situação atual e potencial 
de cada uma das microrregiões e/ou municípios, e a Tabela 5.LVI do 
conjunto da Folha comporta a síntese das partes e do conjunto para 
os anos de 1970 e 1975 que é configurada através dos diagramas 
estrelares das Figuras 5 22 e 5 23. 

Antes destas análises particularizadas e da síntese final, cabere
lacionar a superfície potencial da Folha ao uso atual, que se verá a 
seguir. 

5.2 4.1 - Superffcie potencial da Folha SD.21 Cuiabá 

A Tabela 5.XLVI reflete, a níveis microrregional/municipal, o poten
cial proposto pela metodologia 

TA BELA 5 XL VI 
Área em km2 das classes de capacidade de uso da terra 

~ 
Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % s 

MRH 334 - Alto Paraguai - - 228 1.3 9 878 56.4 6004 34,3 660 3,8 336 1,9 413 2,3 17 519 100 
MRH 335- Baixada Cuiabana - - 1 317 3,9 13 639 40,8 13 296 39,B 2 639 7,9 525 1,6 2 018 6,0 33 434 100 
MRH 336 - Rondonópolis - - - - 1 535 38,8 1 739 44,0 515 13,0 166 4,2 - - 3 955 100 
MRH 337 - Garças - - - - 1 376 28,8 2 041 42,7 1 164 :24,4 195 4,1 - - 4 776 100 
Cáceres• (MRH 3331 - - - - 13 339 66,1 4,701 23,3 849 43 415 2,0 877 4,3 20 181 100 
Chaoada dos Guimarães• (MRH 3321 - - - - 28 135 65,4 8 367 19,4 4 669 10,9 1 445 3.4 402 0,9 43 018 100 
Diamantino• (MRH 332) - - 370 0,4 51 897 57,7 29 216 32,4 8 288 9,2 154 0,2 84 0,1 90 009 100 
Nobres• (MRH 332) - - 465 1,9 16 691 67,3 4169 16,9 2 882 11,6 575 2,3 - - 24 782 100 
Vila Bela da SS Trindade* (MRH333) - - - - 15 375 35,0 22 568 51,0 4 309 9,7 256 0,6 1 658 3,7 44166 100 

/ 

Sublotal - - 2 380 0,8 151 865 53,9 92 101 32,7 25 975 9,2 4067 1.4 5 452 2,0 281 840 100 

Aripuanã ( 1 ) - - - - 232 5,8 2 586 64,7 1 181 29,5 - - - - 3 999 100 
Porto dos Gaúchos ( 1) - - - - 5 10,6 42 89.4 - - - - - - 47 100 

Vilhena * * (1 J - - - - 344 38,9 10 1,1 530 60,0 - - - - 844 100 

Folha SD 21 Cuiabá - - 2 380 0,8 152 446 53,2 94 739 33,0 27 686 97 4 067 1.4 5 452 1,9 286 770 100 

Fonte: Mapa deCapacidadede Uso de Recursos Naturais Renováveis- OUPOT/Projeto RADAMBRASiL _Folha SD 21 Cuiabé (1) Áreas não consideradas nesta análise * Municfpios doEstadodeMatoGros
so, estudados separadamente * * Munic!pio do Estado de Rondônia 
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A comparação desta tabela com a Tabela 5.XXXIV, correspon
dente ao uso atual, mostra que existiam 2.101 km2 com culturas 
temporárias em 1975, enquanto o potencial é de 145.489 km2. Já 
para as culturas permanentes, que o pleno uso coloca na Agriter e 
em porções da Mesater, o uso atual apresenta enorme defasagem 
em relacão à situação ideal de equilíbrio ecológico (Fig. 5.1 ); o uso 
atual (1S75) é apenas de 249 km2 e o potencial para estas culturas 
éde155513km2 

Para as classes seguintes não há possibilidade de confronto dos 
dados em razão de não se terem condições de distribuição dos itens 
Terras Produtivas e Matas Naturais pelas classes potenciais. No 
Censo Agropecuário de 1975, existiam 113.338 km2 de terras 
produtivas não utilizadas e 123 286 km2 de Matas Naturais. Estas 
áreas podem ser enquadradas, potencialmente, nas Classes Mesa
ter (excluldos os 3.606 km2 com potencial às culturas permanen
tes), Agroster e Silvater Além disso, existem 5.452 km2 na Classe 
Silvester (áreas de preservação permanente de fauna e flora), que 
se vinculam, em linhas gerais, às Áreas lnaproveitáveis do Censo 
Agropecuário, que no caso especifico da Folha constituem terras 
sob relevo com grau de restrição 070 

5.2.4.2 - Análise da Microrregião Homogênea 334 - Alto Para-
guai (MT)- 1970-1975 

A Microrregião 334 compreendia, no qüinqüênio, os municípios de 
Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres e Nortelândia Parte do 
município de Barra do Bugres e também de Diamantino (MRH 332) 
deu origem, em 1976, a um novo municlpio - Tangará da Serra 
(Figs. 5.9 e 5.1 0) 

O fator limitante do uso das terras desta microrregião é, em ter
mos gerais, o solo. O municlpio de Alto Paraguai possui pequenas 
manchas de solo de fertilidade média, localizadas a sudeste, entre 
as serras do Tombador e Vira Saia, ocupando cerca de 15% da área 
municipal. 

Arenápolis possui parte de seu território com solos pobres deri
vados do Arenito Parecis onde Podzólicos e Latossolos (álicos) apre
sentam limitações químicas. A estes se acrescem os Concrecioná
rios e as Areias Quartzosas álicas, em situação ainda mais desfavo
rável O solo mais utilizado é principalmente o Latossolo Roxo dis
trófico O uso agropecuário aumentou substancialmente a receita 
municipal de 1975 em diante. Nestas áreas, sob sistema mecaniza
do, predomina o arroz. Também já existem mais de 100 ha de serin
gueiras (entre zero e cinco anos de idade). 

Apesar do clima e relevo favoráveis à agricultura, a existência 
destes solos e da vegetação florestal (Floresta Estacionai Semideci
jual) sugere que se preservem essas áreas, principalmente aquelas 
áreas sobre a Unidade de Mapeamento PVa5 - Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico que possui Areias Quartzosas álicas em 
subdominância (vide 3 - Pedologia). Por ocasião do trabalho de 
campo nesta área, constatou-se que a mata vem sendo devastada 
para a introdução de pastos plantados com gramíneas pouco exi
gentes como a braquiária. Após alguns anos de uso e uma vez reti
rada a matéria orgânica, a atividade pecuarista se torna antieconô
mica e o ecossistema torna-se irremediavelmente comprometido. 
Uma solução mais adequada para estas áreas é a utilização racional 
da mata através de cortes seletivos e enriquecimento com espécies 
nativas e tamhém a retirada de alimentos pela caça e pesca 

Em Barra do Bugres repete-se a mesma situação. Parte significa
tiva dos solos municipais são Areias Quartzosas álicas e Areias 
Quartzosas Hidromórficas (AQa 1 O e HAQd2), as quais estão conti
das nas várzeas. A cobertura natural de matas destas áreas, portan
to, encontra-se em equillbrio instável (paraclímax). Os solos de me
lhor potencial do município localizam-se na área atual do município 
de Tangará da Serra - Unidades de Mapeamento LRd1, LRd2 e 
PE1 As Unidades PE5 e PE6, também de fertilidade alta, en
contram-se a sudeste nos interflúvios Jauquara e Salobra Grande 
- se bem que em área de reduzida ocupação econômica (vide 3 -
Pedologia). 

Nortelândia, em termos de estrutura fundiária, possui caracterís
ticas próprias: 73% de sua área pertencem a um único grupo eco-

nômico que explora a atividade pecuária, 22% constituem outra 
grande propriedade e os 5% restantes distribuem-se por 11 7 esta
belecimentos (Fundação IBGE - Censo Agropecuário, 1975) 

No tocante aos aspectos flsicos, a Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria e a Floresta Semidecidual Submontana dossel 
emergente são as principais formações vegetais (vide 4 - Vegeta
ção). Os solos com melhores condições flsicas e qulmicas reduzem
se a 5% da microrregião. Os de baixa fertilidade, porém possíveis 
de aproveitamento agropecuário, cobrem cerca de 60%. O restan
te, solos arenosos por excelência, constitui-se na reserva "flores
tal" da propriedade que possui a maior parcela das terras do municí
pio 

Para 1 980 a microrregião deve apresentar uma evolução consi
derável. A ocupação tem aumentado em ritmo e número. A mecani
zação nos últimos anos tem sido uma constante, principalmente 
nas grandes propriedades recém-instaladas, onde cultiva-se arroz 
como cultura pioneira, para a seguir introduzir-se pastagens. 

Com o acréscimo da área perdida por Diamantino para Tangará 
da Serra, a MRH 334 teve aumento nas superflcies utilizadas pela 
agropecuária. Somente em Tangará da Serra houve um aumento de 
64 km2 com o plantio do café, enquanto que em 1975 toda a mi
crorregião possula 1 6 km2 

O mesmo ocorre com a banana neste município. Em 1980 têm
se 50 ha plantados contra 3 ha para o total da microrregião em 
1975. Para 1981 as posições ainda são mais dinâmicas, pois oca
fé passará, em um ano, de 64 km2 de área plantada para 100 km2. 
Para o arroz, em 1981, a previsão somente neste municlpio é de 
338 km2 plantados, área praticamente idêntica à do conjunto mi
crorregional em 1975. 

As terras de melhor potencialidade de Tangará da Serra, no pe
rlodo de 1970-75, dividiam-se entre os municfpios Diamantino e 
Barra do Bugres das duas Microrregiões 332 e 334, o que não per
mite sua avaliação a nlvel microrregional. 

A Tabela 5.XLVII assim como as demais para as outras parcelas 
consideradas da Folha traçam um perfil da evolução do uso da terra 
na microrregião, no qüinqüênio, e o requerimento atual de mão-de
obra exigido pela estrutura de uso. As áreas potenciais são obtidas, 
respectivamente, dos Mapas Exploratórios de Solos e Capacidade 
de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, do Projeto RADAMBRA
SIL. Estas áreas especificas de uso racional vinculadas aos respecti
vos índices tecnológicos atuais originam o requerimento potencial 
de mão-de-obra. 

Os coeficientes de excesso, de uso e de saturação mostram as 
relações entre oferta e demanda, atuais e potenciais, caracterizan
do a situação existente nos anos de 1970 e 1975 e a capacidade 
de absorção de mão-de-obra rural para cada uma das unidades con
sideradas. 

De 1970 a 1975 o requerimento de mão-de-obra aumentou em 
maior porporção do que a oferta, passando-se de uma situação com 
excedente para o inverso. Portanto, indica que a mão-de-obra teori
camente esteja sendo mais valorizada por sua falta em relação ao 
requerimento exigido. Esta situação deve-se ao aumento generali
zado no uso da terra, principalmente nos itens pastos cultivados 
(aumento de 140,9% no qüinqüênio), culturas temporárias, com 
73,2%, e culturas permanentes, com 139%. Nestas últimas 
destaca-se o aumento da cultura do café, grande absorvedora de 
mão-de-obra e que, conseqüentemente, modificou o lndice tecnoló
gico específico para as culturas permanentes, elevando-o de 
22,3 ( 1970) para 27,3 ( 1975), em razão das modificações na 
participação percentual do café em relação à outra cultura significa
tiva, a banana (Tab 5 XLV). 

Apesar de o potencial da área absorver 18 vezes a oferta de 
mão-de-obra, com relação às áreas para o desenvolvimento da pe
cuária, especificamente, a microrregião tinha 2.833 km2 (1975), 
enquanto o potencial indica 5 91 6 km2 Portanto, somente 2 vezes 
o utilizado. Deve-se, também, levar em conta a escala do mapea
mento que não permite um detalhamento e, fora de dúvida, devem
se acrescentar, a estes potenciais, porções que não puderam ser 
desmembradas, as quais num trabalho mais detalhado certamente 
poderão modificar suas áreas especificas. 

USO POTENCIAL DA TERRA/51 5 



TABELA 5 XLVII 
Análise da MRH 334- Alto Paraguai (MTI- 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1 9 70-7 5 (em km2 e homens/ano) 

Indica Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação 
Estrutura de uso (km2) tecnológico (h/ano) 

h/ano/km2 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 310 1,8 537 3,1 22,9 22,6 7 099 73,9 12 136 72,1 
Culturas permanentes* 41 0,2 98 0,5 22,3 27,2 914 9,5 2 665 15,8 
Pastos cultivados* 1 176 6,7 2 833 16,2 0,3 0,3 352 3,7 850 5,0 
Pastos naturais* 1.470 8.4 1 508 8,6 0,1 0,1 147 1,5 151 0,9 
Matas plantadas* 6 0,0 44 0,2 3,0 3,0 18 0,2 132 0,8 
Matas naturais** 10 821 61,8 9 018 51,5 0,1 0,1 1 082 11,2 902 5.4 
Terras produtivas não utiHz * * * 3 281 18,7 3 068 17,5 - - - - - -
Terras inaproveitáveis* * 413 2.4 413 2.4 - - - - - -
Total 17 519 100 17 519 100 - - 9.612 100 16 836 100 

Fonte: * Fundação IBGE ~ Censo Agropecuário 1970-75 * * Mapas da Divisão de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra. 
* * * Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras v8riáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural} 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

10 772 

Requerimento 
atual de 

mãorde-obra 
9 612 

Requerimento 
potencial de 
mão-dê-obra 

254 186 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1 970-7 5 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total % 

- 228 8 012 - - - - 8 240 47,0 
- - 1 866 748 - - - 2 614 14,9 
- - - 5 256 660 - - 5 916 33,8 
- - - - - - - - -

- - - - - 336 - 336 1.9 
- - - - - - 413 413 2,3 

- 228 9 878 6 004 660 336 413 17 519 100 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 1) 10 772 62,1 14 814 65,6 
Indústria 3 871 22,3 4 337 19,2 
Outras (21 2 714 15,6 3.417 15,2 

Total 17 357 100 22 568 100 

( 1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

1970 1975 

Coeficiente Oferta atual de Coeficiente 
de mão-de-obra de 

excesso 14 814 excesso 
1,121 Coeficiente 0,880 

de Requerimento 
Coeficiente saturação atual de Coeficiente 

de 0,042 mão-de-obra de 
uso 16.836 uso 

0,038 0,066 
Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

254 186 
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Indica Req potencial 
tecnoló~ico de mão-de-obra 

(h/km I (h/ano) 

22,7 187 048 
24,8 64 827 

0,3 1 774 
- -

1,6 537 
- -

- 254 186 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,058 



Com relacão às demais classes de uso a situacão é de folgada 
tolerância C~mpre também salientar que à primei;a vista pode pa
recer que a Classe Silvester, vinculada à preservação permanente 
da fauna e flora e que potencialmente se reduz a 41 3 km2, isto é, 
2,4% do território municipal, pode erroneamente indicar que todo o 
restante da área possa ser ocupado pelo processo produtivo agrá
rio. No caso da microrregião em questão, abrange terras cujas pen
dentes possuem ângulo acima de 35 o ou 70% de declividades, en
quanto a lei prevê a preservação acima de 45 °. Por outro lado, co
mo a escala também não permite delimitarem-se as margens dos 
cursos de água que também devem ser objeto de conservação da 
vegetação original, a Classe Silvester vincula-se somente em sua 
conotação à capacidade natural, sem outras de caráter legal 

Após estas colocações deve-se concluir que as áreas na Classe 
Silves ter por força da lei (que prevê para a Amazônia a preservação 
de 50% com mata natural em cada propriedade) não têm vincula
ções à legislação específica. Se o preceito legal for respeitado, o 
uso e o potencial deveriam ter a metade da área territorial e, conse
qüentemente, o potencial seria reduzido na mesma proporção. 

5.2.4 3 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 335 -
Baixada Cuiàbana (MT)- 1970-1975 

A Microrregião Homogênea 335 compõe-se de oito municfpios dos 
quais sete estão total ou parcialmente contidos na Folha SD.21 
Cuiabá, a saber: Acorizal, Rosário Oeste, Várzea Grande, Cuiabá 
(86% na Folha), Nossa Senhora do Livramento (75%), Santo Antô
nio do Leverger (21 %) e Poconé (5%). Barão de Melgaço, o único 
totalmente fora da Folha em questão, será analisado juntamente 
com partes correspondentes dos demais no relatório da Folha 
SE.21 Corumbá. O município de Poconé também não será analisa
do, pois a sua proporção na Folha SD. 21 é restrita. Por outro lado, a 
parcela do município de Cuiabá na Folha SD.22 Goiás refere-se a 
área de diminuta ocupação e, por conseguinte, os totais colhidos 
correspondentes foram a nível de 100%, embora a área potencial 
refira-se somente à parcela na Folha Quanto aos restantes, Nossa 
Senhora do Livramento e Santo AntOnio do Leverger, suas produ
ções foram partilhadas pelas Folhas a que pertencem, de maneira a 
representar o gênero de vida dominante de cada porção territorial. 
Deste modo, as parcelas fora da Folha, que correspondem às bor
das do Pantanal Mato-Grossense, tiveram uma ponderação maior 
para o item da pecuária e, conseqüentemente, menor peso nas ati
vidades agrícolas. 

A microrregião como um todo caracteriza-se pelo domínio da Sa
vana (vide 4 - Vegetação). Em termos pedológicos, convém res
saltar o predomínio de solos com problemas de ordem química (ca
ráter álico), acrescidos de limitações físicas como concreções e 
pouca profundidade em algumas unidades de mapeamento, apesar 
de possuir cerca de 44,7% de sua área nas Classes Lavoter (3,9%) 
e Agriter (40,8%) (Tab. 5.XLVIII). 

A Lavoter é representada pela unidade de mapeamento de solos 
Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico na denominada Província 
Serrana (vide 2 - Geomorfologia), municípios de Nossa Senhora do 
Livramento e Rosário Oeste.Já nas várzeas do rio Cuiabá e distribui
das por toda área se encontram manchas da Subclasse Agriter-por
Solo. As Classes Mesater e Agroster, entretanto, devem ser utiliza
das com cuidado, pois podem oferecer problemas para implantação 
de pastos cultivados, já que os pastos naturais apresentam baixíssi-
mo suporte (0,2 UA/ha). · 

Em Acorizal a limitação pedológica acentua-se dominando o es
paço territorial através de solos Concrecionários Indiscriminados, 
do Podzólico Vermelho-Amarelo álico e de Regossolos álicos. As 
áreas mais favoráveis encontram-se nas várzeas do rio Cuiabá e 
neste trecho são restritas devido ao encaixamento do rio. Esta limi
tação reflete-se na participação da cultura da mandioca no municí
pio que assume significância ímpar. A pouca exigência deste tubér
culo em relação a solos faz com que nesta microrregião se tenham 
66,9% do total colhido na Folha em estudo. Acorizal, em particular, 
vê perspectivas nesta cultura e cogita instalar fábrica de farinha de 
mandioca e de pel/ets para rações animais. 

Rosário Oeste tem comportamento mais favorável do que Acori
zal em relação a solos, pois a norte do município encontra-se exten
sa mancha da Unidade 222/pm pertencente à Classe Lavoter. 

O município da capital, se visto de forma particularizada, mostra 
características próprias em função do elevado. percentual de popu
lação urbana. A nível de microrregião esta situação já se torna visí
vel, pois enquanto a população ativa na agricultura é de 30,6% 
( 197 5) nas demais unidades analisadas é sempre superior a 60,8% 
chegando mesmo ao limite máximo de 85,7% no caso de Cáceres 
(MRH 333). 

A baixíssima potencialidade dos solos nas áreas próximas à capi
tal restringe a atividade agrícola às várzeas do rio Cuiabá. Nos terre
nos tabulares -cobertos pela Savana, mesmo a ocupação com a pe
cuária é bastante irregular e de baixo rendimento. 

Várzea Grande, pela sua posição geográfica e proximidade da 
capital, possui basicamente a mesma estruturação da população 
economicamente ativa e as mesmas limitações no tocante a solos, 
os quais predominantemente são Concrecionários. Sua área urbana 
constitui um prolongamento natural da cidade de Cuiabá e sede das 
principais atividades industriais do estado 

Nossa Senhora do Livramento tem na posição geográfica sua 
principal vantagem, visto que seus solos também não são favorá
veis a um desenvolvimento agropecuário menos oneroso. Os Con
crecionários também dominam grandes extensões assim como os 
Litólicos álicos se fazem presentes. Os solos de alta fertilidade es
tão contidos nos platOs da Província Serrana (representantes da 
Unidade 222/eb) Sua proximidade aos principais centros urbanos 
(Cuiabá e Várzea Grande) faz com que a EMA TER venha dando in
centivos à pecuária leiteira, que tem uma evolução de 83% em área 
de 1980 para 1981 enquanto a pecuária de corte cresceu 4 7%. 

O município de Santo Antônio de Leverger será analisado em 
21 % de sua superfície. Também, via de regra, dominam os solos de 
média e baixa fertilidade Quanto às várzeas do rio Cuiabá que neste 
trecho caracterizaram-se como grandes produtoras de cana-de
açúcar, onde funcionaram usinas até os anos 60, hoje s'omente pro
duzem rapadura. Os usineiros transformaram-se em pecuaristas e 
os pequenos proprietários dedicam-se à agricultura de subsistência 
e a uma forma incipiente de olericultura. Esta planície, bastante ex
tensa no município, foi mapeada na Unidade 314/ep (Subclasse 
Mesater-por-Solo) que indica uso para pecuária. Cerca de 30% dos 
solos do município são concrecionários e 25% são constituídos por 
Laterita Hidromórfica sobre os quais se encontram as várzeas do rio 
Cuiabá Em melhor situação estão alguns Podzólicos distróficos, 
que apesar de terem relevo favorável necessitam de aplicação de 
capital através de fertilizantes. Solos eutróficos em subdominância 
aparecem em áreas reduzidas, principalmente nos vales interiores 
das serras Olho-d'Água e Ribeirão da Estiva (vide 3 - Pedologia). 

A microrregião em conjunto tem suas maiores limitações no fa
tor solo, se bem que o clima também imponha restrições. No perfodo 
seco alguns afluentes do rio Cuiabá se tornam filetes de água e ore
gime torrencial é verificado pela largura considerável do leito em re
lação à quantidade de água nos meses de estiagem, bem como pela 
quantidade de seixos rolados. 

Em razão das limitações edafoclimáticas da área e em face da 
posição geográfica que assume, deveria merecer estudos visando 
ao florestamento para a melhoria do ecossistema e também como 
forma de utilização da mão-de-obra subaproveitada 

Neste aspecto a MRH 335- Baixada Cuiabana- possui o mais 
elevado coeficiente de excesso, o qual sofreu pequena redução de 
1970 a 1975 (Tab. 5.XLVIII), apesar da atração exercida pela pro
ximidade da capital e do baixo percentual de população economica
mente ativa na agricultura em comparação ao restante da Folha. 

5.2.4.4 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 336 -
Rondonópolis (MT) - 1970-1975 

Esta análise compreende pequena parte da Microrregião 336, isto 
é, a quase totalidade do município de Dom Aquino, e 34% de Jacia
ra. 
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TABELA 5 XLVIII 
Análise de parte da MRH 335 - Baixada Cuiabana (MT) - 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

lndice Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2) tecnológico 

Discriminação h/ano/km2 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 263 O,B 323 1,0 22,5 23,1 5 918 75,0 7 461 77,1 
Culturas permanentes* 45 0,1 39 0,1 13,0 13,0 585 7.4 507 5,2 
Pastos cultivados* 676 2,0 1 474 4.4 0,3 0,3 203 2,6 442 4,6 
Pastos naturais • 5 51 B 16,5 6 893 20,6 0,1 0,1 552 7,0 689 7,1 
Matas plantadas* 5 0,0 5 0,0 3,0 3,0 15 0,2 15 0,2 
Matas naturais** 3 087 9,2 2 806 8.4 0,2 0,2 617 7,8 561 5,8 
Terras produtivas não utiliz • * * 21 822 65,3 19 876 59,5 - - - - - -
Terras inaproveitéveis* • 2 018 6,1 2 018 6,0 - - - - - -

Total 33 4<34 100 33 434 100 - - 7 890 100 9 675 100 

Fonte: * Fundação IBGE - Censo Agropecuário i 970-75 * • Mapas da Divisão de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
* * * Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostével (natural) 
Silvicultével 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-abra 

16 931 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Plena ter Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total % 

1970 

Coeficiente 
de 

excesso 

- 1 317 12 892 - - -- - 14 209 42,5 
- - 747 345 - - - 1 092 3,2 
- - - 12 951 55 - - 13 006 38,9 
- - - - 2 584 - - 2 584 7,7 
- - - - - - - 525 1,6 
- - - - - 525 2 018 2 018 6,1 

- 1 317 13 639 13 296 2 639 525 2 018 33 434 100 
-

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-7 5 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1 I 16 931 35.7 20 119 30,6 
Indústria 7 939 16,7 11 999 18,2 
Outras 121 22 558 47,6 33 702 51,2 

Total 47 428 100 65 820 100 

( 1 l Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm publica e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de Coeficiente 
mão-de-obra de 

20 119 excesso 

lndice 
tecnoló~ico 

(h/km I 

22,8 
13,0 

0,3 
0,1 
1,6 

-

-

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

323 965 
14 196 

3 901 
258 
840 

-

343 160 

2,117 Coeficiente 2,079 Coeficiente 
Requerimento de Requerimento de 

atual de Coeficiente saturação atual de Coeficiente saturação 
mão-de-obra de 0,049 mão-de-obra de 0,059 

7.994 uso 9 675 uso 
0,023 0,028 

Requerimento Requerimento 
potencial de potencial de 
mão-de-obra mão-de-obra 

343 160 343 160 
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Deste último município desmembrou-se recentemente Juscimei
ra. Em conseqüência, após 1 982, a parte analisada de Jaciara esta
rá quase toda na Folha SD.21 Cuiabá. A análise do restante de Ja
ciara e dos demais municípios será feita no relatório da Folha SE 21 
Corumbá. 

A estrutura de uso atual mostra uma evolução substancial da pe
cuária, que entre pastos naturais e plantados em 1975 ocupava 
36,8% do território, e uma involução no setor agrícola, cuja área uti
lizada recuou 9,1 %. As modificações ocorridas nas formas de uso 
são em parte responsáveis pelo excesso de oferta de mão-de-obra e 
pela repulsão populacional ocorrida A instalacão da usina de acúcar 
e o desenvolvimento da pecuária leiteira, f~ tos referidos no· item 
5.2.2 1, deverão, entretanto, atenuar esta situação para 1980 e 
são em parte mostrados na Tabela 5 XLIX. 

A elevada porcentagem de terras com capacidade para a pecuá
ria - 45,5% entre pastos plantados e naturais - oferece um baixo 
requerimentó potencial de mão-de-obra (39 333 pessoas nas ativi
dades agrárias para uma área de 3 955 km2) principalmente se 
comparado a outras áreas da Folha. 

Cumpre salientar que num grau de detalhamento, que a escala 
deste trabalho não permite, poder-se-ão 'ter classes potenciais em 
melhor situação para a agricultura, visto que se encontram na área 
unidades de mapeamento com solos subdominantes de fertilidade 
mais alta, como na Unidade LEd10 ou no caso do LVd8 onde em 
subdominância temos um Latossolo Vermelho-Escuro distrófico (vi
de 3 - Pedologia), utilizados com culturas como o arroz e caQa-de
açúcar Assim, a microrregião deve comportar um potencial maior 
daquele que foi possível avaliar neste nível 

5 2 4 5 - Análise de parte da Microrregião Homogêna 337 - Gar
ças (MT)- 1970-1975 

A parcela desta microrregião a ser analisada envolve somente o mu
nicípio de Poxoréo e ainda assim parcialmente (53%) 

As parcelas de maior potencial agrícola encontram-se na bacia 
hidrográfica do rio das Mortes - Unidades 113/db e 213/eb - que 
cobre 28,8% da superfície do município na Folha A maioria das ter
ras tem capacidade para pastagens, 37,3% para as plantadas e 
24,4% para as naturais, envolvendo para a pecuária mais de 60% 
do espaço agrário. Este fato, aliado à diminuição absoluta das áreas 
agrícolas, é responsável pela estagnação populacional do município 
e pelo excesso da oferta atual de mão-de-obra em relação ao reque
rimento (Tab 5 L). 

O aumento considerável das áreas sob pastagens naturais no 
qüinqüênio ( 160,6%) e a redução das áreas com lavouras temporá
rias induzem a caracterizar o município como pouco propício a ab
sorver este excesso de mão-de-obra, que teve ligeira diminuição em 
1975, menos em função da evolução do requerimento de mão-de
obra e sim da característica de repulsão populacional do município, 
pois a PEA na agricultura praticamente não cresceu no período 
(0,9% de aumento). 

5 2 4.6 - Análise de parte do município de Cáceres (MT) (MRH 
333)- 1970-1975 

O município de Cáceres apresenta ponderáveis diferenciacões fi
siográficas em seu espaço Na Folha SE 21 Corumbá é ~m sua 
maior porção abrangida pelo Pantanal Mato-Grossense e, conse
qüentemente, tem na pecuária extensiva sob pastos naturais a sua 
principal fonte de recursos e de demanda de mão-de-obra 

Na Folha SD. 21 Cuiabá os aspectos físicos assumem uma hete
rogeneidade em termos de solo, relevo, vegetacão e em funcão da 
conjugação destes três fatores ocorrem diferenciacões no c.lima a 
nível local Em conseqüência, a agricultura tem aq~i um destaque, 
principalmente nas áreas de solos férteis, originários dos derrames 
de rochas efusivas (Tab 5.LI) 

Tendo em vista os aspectos salientados, a porção municipal na 
Folha recebeu estimativas de produção e de uso da terra mais eleva
das do que na Folha SE 21 Corumbá e, em oposição, as pastagens ti-

veram menor peso. Quanto às parcelas de matas naturais, os ma
pas da Divisão de Vegetação deste Projeto forneceram as respecti
vas áreas nas duas Folhas. Assim, os dados extraídos dos Censos 
Agropecuários foram calculados de forma ponderada, cabendo à 
parte ora analisada 80% das áreas colhidas das culturas temporá
rias e permanentes e 35% das áreas das pastagens existentes em 
todo o município Quanto às matas naturais e plantadas o percen
tual estimado indicou 64% para a Folha SD.21 nos 4 7% da superfí
cie municipal total. Para as matas naturais também se avalia o as
pecto qualitativo em razão da existência de madeiras de grande va
lor, entre as quais sobressai o mogno (vide 4 - Vegetação) 

A análise da estrutura de uso atual, em comparação à estrutura 
potencial, mostra que a área, no período analisado, se encontrava 
bastante subaproveitada. A existência de 66,1% do território muni
cipal na Folha, na Subclasse Agriter-por-Clima, oferece o maior re
querimento potencial de mão-de-obra/km2 encontrado para todo o 
conjunto da SD 21 Cuiabá. Isto se deve ao favorecimento pedológi
co. Os solos de alta fertilidade, das Unidades 322/bt, 332/ct e 
332/eb, estão sendo ocupados pelas atividades produtivas Na área 
também se encontrou pequena mancha de solo com grau de restri
cão 001, de elevadíssimo potencial agrícola (Unidade 321/de), na 
parte aluvional de trecho a montante da confluência do rio Aguapeí 
com o Jauru. A Classe Agriter também possui áreas com clima e so
lo no grau de restrição 3 representadas pelas Séries 313 e 323 Por 
conseguinte, o município tem condição de comportar 302.250 pes
soas nas atividades do setor primário nos 20 1 81 km2 considera
dos, dos quais 99,3% na agricultura (Tab 5 LI). 

No tocante à relação entre oferta e requerimento atuais de mão
de-obra, a PEA no setor primário refere-se a 80% do total munici
pal Na impossibilidade de concluir com maior exatidão sua partici
pação, os coeficientes obtidos devem ser vistos com reserva De 
modo geral, acredita-se que a oferta obtida por este percentual seja 
elevada, o que é demonstrado pelo alto coeficiente de excesso obti
do 

5 2.4.7- Análise de parte do município de Chapada dos Guima-
rães (MT) (MRH 332) - 1970-197 5 

A evolução no qüinqüênio refere-se a 30% do município, por conse
guinte os dados obtidos dos Censos Agropecuários são proporcio
nais à parcela na Folha SD 21 Cuiabá As áreas de utilização foram 
calculadas com base em 80% da produção e da mão-de-obra ocu
pada no processo produtivo. Este índice estimado, embora diferente 
da área física, prende-se ao fato de o município de Chapada dos Gui
marães se distribuir por quatro Folhas ao milionésimo, das quais pre
dominava a produção na Folha ora analisada, para os anos de 1 970 
e 1975 As áreas de colonização existentes na Folha SC. 21 Jurue
na não tinham ainda na época assumido a importância que hoje pos
suem. Nas Folhas SD 22 Goiás e SC.22 Tocantins o município so
mente possui empresas agropecuárias de implantação mais recente 
e grande parcela nestas Folhas é abrangida pelo Parque Indígena do 
Xingu. 

A característica deste município como área de atração popula
cional fica evidente pelo aumento da PEA na agricultura e pelo cres
cimento ímpar de 350% na área colhida das lavouras temporárias e 
de 296,4% na pecuária. Esta diferenciação também dá, à área em 
questão, a conotação de ocupação por colonização com base agrí
cola, fato que possibilitou uma considerável elevação no requeri
mento atual de mão-de-obra para o ano de 197 5, em particular para 
o item das culturas temporárias (396, 1% no quinquênio), inclusive 
com aumento no índice tecnológico que passou de 21,5% para 
23,7%, significando participação mais significativa de culturas 
com maior demanda de trabalho (Tab 5.LII). 

O elevado potencial agrícola expresso por 65,5% da superfície 
analisada na Classe Agriter tem condições de abranger, dada a tec
nologia atual de uso, uma demanda de 630 957 pessoas na agricul
tura, enquanto que as classes seguintes conseguem comportar 
5.631 trabalhadores nas atividades da pecuária e silvicultura 

Com relação ao coeficiente de excesso a situação no período 
alterou-se de um pequeno excedente de mão-de-obra, em relação 
ao requerimento, para uma posição abaixo da unidade, 0,9 55. 
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TA BELA 5 XLIX 
Análise de parte da MRH 336 - Rondonópolis (MTI - 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão~de-obra atuais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

lndice Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2) tecnológico 

Discriminação h/ano/km2 
(h/anal 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 174 4,4 157 4,0 23,4 24,8 4 072 89,0 3 894 87,0 
Culturas permanentes* 2 0,0 3 0,1 15,9 13,2 32 0,7 40 0,9 
Pastos cultivados* 431 10,9 657 16,6 0,3 0,3 129 2,8 197 4,4 
Pa·stos naturais* 503 12,7 800 20,2 0,1 0,1 50 1,1 80 1,8 
Matas plantadas• 1 0,0 1 0,0 3,0 3,0 3 0,1 3 0,1 
Matas naturais** 1 450 36,7 1 313 33,2 0,2 0,2 290 6,3 263 5,8 
Terras produtivas não utiliz * * 10 1 394 35,3 1 024 25,9 - - - - - -
Terras inaproveitáveis* * - - - - - - - - - -

Total 3 955 100,0 3 955 100,0 - - 4 576 100,0 4 477 100,0 

Fonte: * Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 * * Mapas da Divisão de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
* * * Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias! 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas! 
Agrostável (natural! 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

7 313 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-7 5 {em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2J 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silvater Silvester Total % 

1970 

Coeficiente 
de 

excesso 

- - 1.008 - - - - 1 008 25,5 
- - 527 455 - - - 982 24,8 
- - - 1 284 - - - 1 284 32,5 
- - - - 515 - - 515 13,0 
- - - - - 166 - 166 4,2 
- - - - - - - - -

- - 1 535 1 739 515 166 - 3 955 100,0 

População economicamente ativa e setor de dependência 1 9 70~ 7 5 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura 111 7 313 74,0 6 432 74,1 
lndustria 606 6,1 542 6,3 
Outras 121 1 969 19,9 1 703 19,6 

Total 9 888 100 8 677 100 

(1 l Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, e~tração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de Coeficiente 
mão-de-obra de 

6 432 excesso 

lndice 
tecnoló~ico 

(h/km I 

24,1 
14,6 

0,3 
0,1 
1,6 

-

-

Req potencial 
de mão~de-obra 

(h/anal 

24 293 
14 337 

385 
52 

266 
-

39 333 

1,600 Coeficiente 1.437 Coeficiente 
Requerimento de Requerimento de 

atual de Coeficiente saturação atual de Coeficiente saturação 
mão-de-obra de 0,186 mão-de-obra de 0,164 

4 576 uso 4 477 uso 
0,116 0,114 

Requerimento Requerimento 
potencial de potencial de 
mão-de-obra mão-de-obra 

39 333 39 333 

520/USO POTENCIAL DA TERRA 



TABELA 5 L 
Anélise de parte da MRH 337- Garças (MT)- 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

lndice Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2) tecnológico 

Discriminação h/ano/km2 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 108 2,3 101 2,1 21,3 22A 2 300 83,5 2 262 79,0 
Culturas permanentes* 2 0,0 2 0,0 16,4 14,5 33 1,2 29 1.0 
Pastos cultivados* 376 7,9 980 20,5 0,3 0,3 113 4,1 294 10,3 
Pastos naturais* 984 20,6 1.117 23.4 0,1 0,1 98 3,5 112 3,9 
Matas plantadas* 6 0,1 - - 3,0 3,0 18 0,7 - -
Matas naturais* * 960 20,.1 832 17.4 0,2 0,2 192 7,0 166 5,8 
Terras produtivas não utiliz. * * * 2 340 49,0 1 744 36,5 - - - - - -
Terras inaproveitáveis* * - - - - - - - - - -

Total 4 776 100,0 4 776 100,0 - - 2 754 100,0 2 863 100,0 

Fonte: *Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 * * Mapas da Divisão de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
* * * Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostével (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

3 619 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total 

1970 

- - 1 376 - - - - 1 376 
- - - 261 - - - 261 
- - - 1 780 - - - 1 780 
- - - - 1 164 - - 1 164 
- - - - - 195 - 195 
- - - - - - - -

- - 1 376 2 041 1 164 195 - 4 776 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 1) 3 619 60,8 3.651 60,8 
Indústria 1 490 25,0 1 504 25,1 
Outras [21 842 14,2 850 14,1 

Total 5 951 100,0 6 005 100,0 

( 1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm publica e outras atividades 

Coeficientes 

% 

28,8 
5,5 

37,2 
24.4 

4,1 
-

100 

1975 

Coeficiente Oferta atual de Coeficiente 
de mão-de-obra de 

excesso 3 651 excesso 

lndice 
tecnoló~ico 

(h/km I 

21,8 
15,4 
0,3 
0,1 
1,6 
-

-

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

29 997 
4 019 

534 
116 
312 

-

34 978 

1,314 Coeficiente 1,275 Co9ficiente 
Requerimento de Requerimento de 

atual de Coeficiente saturação atual de Coeficiente saturação 
mão-de-obra de 0,103 mão-de-obra de 0,104 

2 754 uso 2 863 uso 
0,079 0,082 

Requerimento Requerimento 
potencial de potencial de 
mão-de-obra mão-de-obra 

34 978 34 978 
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TABELA 5 LI 
Análise da parte do município de Cáceres (MTI- IMRH 3331 - 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-7 5 (em km2 e homens/ano) 

lndice Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2) tecnológico 

Discriminação h/ano/km2 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 340 1,7 523 2,6 22,7 22,3 7 718 77,7 11 663 78,0 
Culturas permanentes* 23 0,1 61 0,3 16,6 25,5 382 3,9 1 556 10,4 
Pastos cultivados* 311 1,6 793 3,9 0,3 0,3 93 0,9 238 1.6 
Pastos naturais* 2 794 13,9 2 880 14,2 0,1 0,1 279 2,8 288 1.9 
Matas plantadas* 4 0,0 1 0,0 3,0 3,0 12 0,1 12 0,1 
Matas naturais* * 14 551 72,1 11 881 59,0 0,1 0,1 1 455 14,6 1 188 8,0 
Terras produtivas não utiliz * * * 1 281 6,3 3 165 15,7 - - - - - -
Terras inaproveitáveis * * 877 4,3 877 4,3 - - - - - -

Total 20 181 100 20 181 100 - - 9 939 100 14 945 100 

Fonte: * Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 * * Mapas da Divisão de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
* • * Resultado da diferença entre a área total do municipio e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cul~ivável (temporárias) 
Cultivável (permane~ntes\ 
Agrostável (plantadas) 
Agrostáve! (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão~de~obra 

17 231 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade d~ uso potencial (km2) 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silvater Silvester Total 

- - 10 869 - - - - 10 869 
- - 2 470 159 - - - 2 629 
- - - 4 542 568 - - 5 110 
- - - - 281 - - 281 
- - - - - 415 - 415 
- - - - - - 877 877 

- - 13 339 4 701 849 415 877 20 181 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970~ 7 5 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 1) 17 231 85,7 23 431 85,7 
lndustria 678 3,4 922 3.4 
Outras 121 2 200 10,9 2 991 10,9 

Total 20 109 100 27 344 100 

(1 J Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm publica e outras atividades 

Coeficientes 

1970 

% 

53,9 
13,0 
25,3 

1,4 
2,1 
4,3 

100,0 

1975 

Coeficiente Oferta atual de Coeficiente 
de mão~de~obra de 

excesso 23 431 excesso 

lndice 
tecnoló~ico 

(h/km I 

22,5 
21,1 

0,3 
o, 1 
1,6 

-

-

Req potencial 
de mão~de-obra 

Ih/ano) 

244 553 
55 472 

1 533 
28 

664 
-

302 250 

1,734 Coeficiente 1,568 Coeficiente 
Requerimento de Requerimento de 

atual de Coeficiente saturação atual de Coeficiente saturação 
mão~de~obra de 0,057 mão~de~obra de 0,078 

9 939 uso 14 945 uso 
0,033 0,049 

Requerimento Requerimento 
potencial de potencial de 
mão~de~obra mão~de~obra 

302 250 302 250 
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TABELA 5 Lll 
Análise da parte do municlpio de Chapada dos Guimarães IMT) ~ (MRH 332) ~ 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

lndice Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2) tecnológico 

Discriminação h/ano/km2 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 50 0,1 225 0,5 21,5 23,7 1 075 34,4 5 333 66,2 
Culturas permanentes* 21 0,0 24 0,1 14,6 18,0 306 9,8 432 5,4 
Pastos cultivados* 278 0,7 1 102 2,6 0,3 0,3 83 2,6 331 4,1 
Pastos naturais* 3 062 7,1 3 611 8.4 0,1 0,1 306 9,8 361 4,5 
Matas plantadas* 2 0,0 132 0,3 3,0 3,0 6 0,2 396 4,9 
Matas naturais* * 26 993 62,8 24 101 56,0 0,05 0,05 1 350 43,2 1 205 14,9 
Terras produtivas não utiliz • * * 12 210 28,4 13 421 31,2 ~ ~ ~ ~ 

~ ~ 

Terras inaproveitáveis * * 402 0,9 402 0,9 ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 

Total 43 018 100 43 018 100 ~ ~ 3 126 100 8 058 100 

Fonte: * Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 * * Mapas da Divisão de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
* * * Resultado da diferença entre a área total do municfpio e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável {temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável {plantadas) 
Agrostável {natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

3 342 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial {km2) 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total 

1970 

~ ~ 27 251 ~ ~ ~ ~ 27 251 
~ ~ 884 42 ~ ~ ~ 926 
~ ~ 

~ 8 325 1 775 ~ ~ 10100 
~ ~ 

~ ~ 2 894 ~ ~ 2 894 
~ ~ 

~ ~ ~ 1 445 ~ 1 445 
~ ~ 

~ ~ - ~ 402 402 

~ - 28 135 8 367 4 669 1 445 402 43 018 

População economicamente ativa e setor de dependência 1 970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 3 342 72,1 7 695 72,1 
Indústria 808 17.4 1 860 17,4 
Outras 121 485 10,5 1 117 10,5 

Total 4 635 100 10 672 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm publica e outras atividades 

Coeficientes 

% 

63,3 
2,2 

23,5 
6,7 
3,4 
0,9 

100 

1975 

Coeficiente Oferta atual de Coeficiente 
de mão-de-obra de 

excesso 7 695 excesso 

lndice 
tecnoló~ico 

(h/km I 

22,6 
16,3 

0,3 
0,1 
1,6 
~ 

~ 

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

615 873 
15 094 

3 030 
289 

2 312 
~ 

636 598 

1,069 Coeficiente 0,955 Coeficiente 
Requerimento de Requerimento de 

atual de Coeficiente saturação atual de Coeficiente saturação 
mão-de-obra de 0,005 mão-de-obra de 0,012 

3 126 uso 8 058 uso 
0,005 0,013 

Requerimento Requerimento 
potencial de potencial de 
mão-de-obra mão-de-obra 

636 598 636 598 

USO POTENCIAL DA TERRA/523 



5.2.4 8 - Análise de parte do município de Diamantino (MT) (MRH 
332)- 1970-1975 

A análise refere-se aJ4% da superffcie municipal Entretanto, co
mo a parte restante contida na Folha SC. 21 Juruena tem ocupação 
econômica reduzida e mesmo atualmente há pouquíssimas empre
sas pecuaristas que não existiam ou eram pouco produtivas nos 
anos de 1970 e 1975, este fato obrigou a calcular produção e uso 
do espaço agrário na base de 90%. 

Quanto ao índice tecnológio obtido para as matas naturais, não 
possui fundamentação prática, e, apesar de se constituir em um nú
mero extremamente baixo, 0,05 homem/ano/km2, ainda assim ofe
rece um requerimento atual de mão-de-obra exagerado que influi 
consideravelmente no coeficiente de excesso (Tab. 5.LIII). 

Tal como o município de Chapada dos Guimarães, Diamantino 
teve considerável evolução populacional e de produção agropecuá
ria no período, caracterizando-se como área de atração de colonos 
vindos de diferentes quadrantes do País, em especial do Sul e Su
deste. 

O Censo de 1 980 deverá mostrar para esta área um significativo 
aumento na produção, em particular através do arroz de sequeiro 
sob mecanização que se beneficia da proximidade das jazidas de 
calcário de Nobres. Também a seringueira deve aparecer entre as 
principais culturas com destaque na área do recém-criado município 
de Rio Claro (Est. 5 VIII B) 

Em termos potenciais, Diamantino possui cerca de 0,4% do ter
ritório na Subclasse Lavoter-por-Ciima (Unidade 222/eb), que o mu
nicípio perdeu em 1976 com o desmembramento de Tangará da 
Serra. A Classe Agriter ocupa 57,8% no qual se destaca a Subclas
se Agriter-por-Solo, Série 21 3 

Este município, que na Folha engloba 90 009 km2, correspon
dente a 31,4% desta, possui também o maior requerimento poten
cial de mão-de-obra, 1 .222. 581 pessoas no setor primário. 

5.2.4 9 - Análise de parte do município de Nobres (MT) (MRH 
332)- 1970-1975 

A agricultura teve evolução percentual significativa, passando de 
13 para 62 km2 utilizados com lavouras temporárias, gerando com 
isto um aumento no requerimento de mão-de-obra da ordem de 
298,6% no quinquênio 1 970-7 5. 

A mão-de-obra no município que em 1 g70 se encontrava em po
sição desfavorável com o coeficiente de excesso acima da unidade 
(1, 134), em 1975 indicou maior procura do que a oferta podia 
comportar (Tab 5.LIV). 

Com relação ao potencial da área as classes de capacidade de 
uso agrícola Lavoter e Agriter, grandes geradoras de mão-de-obra, 
ocupam em conjunto 69,2% do município retendo o maior percen
tual encontrado na Folha. Assim os 24.782 km2 da área municipal 
têm condições de comportar 350.240 trabalhadores rurais, dentro 
da tecnologia atual de uso da terra 

Por outro lado, a inexistência de áreas na Classe Silvester no mu
nicfpio faz com que se pense em conservar com vegetação natural 
pelo menos alguns trechos inclufdos na Classe Agroster, todos re
presentados por fortes limitações nos solos (Unidades 11 5/et, 
125/et, 135/et) Estas áreas cobertas por vegetação do tipo Conta
to Savana/Floresta Estacionai (vide 4 - Vegetação), uma vez des
matadas e implantadas as pastagens, possivelmente apresentarão 
baixo rendimento e forte tendência à breve exaustão, ao que se 
acrescenta o ritmo climático que apresenta chuvas torrenciais, al
ternadas a períodos de estiagem nos meses de inverno A Classe 
Silvater (325 km2) também é passfvel de preservação por um perío
do de tempo considerável. 

5.2 4.1 O - Análise de parte do municfpio de Vila Bela da Santíssi-
ma Trindade (MT) (MRH 333)- 1970-1 g75 

Vila Bela ocupa todo o oeste da Folha e tem considerável parcela da 
fronteira Brasil-Bolívia. Após Diamantino é uma das áreas menos 
povoadas da Folha Em 1975 a densidade demográfica era de 0,24 
hab./km2 com distribuição extremamente irregular, concentrando
se no sudeste do municfpio, no eixo do novo traçado da BR-1 7 4 e 
das outras estradas que se dirigem a Cáceres, em solos de melhor 

524/USO POTENCIAL DA TERRA 

potencialidade. Desta porção, em fins de 1979, desmembrou-se o 
município de Pontes e Lacerda. 

Cumpre ressaltar que a porção analisada refere-se a 73% do 
município, enquanto que a população (residente e ativa), a produ
ção agrícola e os pastos utilizados (naturais e plantados) foram 
ponderados com 90% dos totais censitários 

As matas naturais ainda ocupam posição de prevalência no es
paço geográfico (47% em 1975), enquanto que as áreas produti
vas somam 11,8% do municfpio. No qüinqüênio a agricultura teve 
desenvolvimento percentual significativo, porém em termos absolu
tos sua participação é bastante diminuta (0,2%) 

A utilização dos pastos naturais também teve evolução da or
dem de 61 ,9%, bem mais acentuiJda que a das pastagens planta
das, que foi 36,3% e em área bastante inferior à dos pastos natu
rais 

O potencial agrostável em pasto natural foi ultrapassado -
3 434 km2 utilizados em 1 221 km2 avaliados indicando subutili
zação (Tab 5.LV) 

A estrutura de uso potencial mostra 38% do espaço para a agri
cultura, 55% para a pecuária em pastos plantados que, se acresci
dos aos 2,8% com pastos naturais, elevam as áreas para a pecuária 
a 57,8% do território analisado. 

A maior potencialidade de solos está representada na unidade 
geomorfológica Depressão do Alto Guaporé através das Séries 
312, 322, 232 e 242. Entretanto, os solos mais favoráveis são en
contrados na escarpa da Chapada dos Parecis - Séries 241, 261, 
2 71 e 371 - embora com uso mais intensivo bloqueado pelas limi
tações do relevo. 

Os solos mais pobres são encontrados em regiões fisiográficas 
opostas: no Planalto dos Parecis, onde a limitação abrange os graus 
4 e 5; nas áreas de sedimentação recente do Guaporé em que apa
recem as Séries 214, 314, além de porções mais fngremes da serra 
de São Vicente (Série 375) 

As áreas de fertilidade média aparecem, por sua vez, dominando 
basicamente os interflúvios do Planalto dos Parecis e também na 
unidade Planaltos Residuais do Alto Guaporé 

Em termos de relação entre oferta e requerimento atuais de mão
de-obra no setor primário, o municfpio apresenta coeficientes de ex
cesso de 0,864 e 0,827 no quinquênio, possibilitando teoricamen
te valorização para a mão-de-obra. Os fndices obtidos no requeri
mento atual de mão-de-obra para as matas naturais, apesar de ex
tremamente baixos, mostram um elevado número de pessoas nas 
atividades especificas de exploração das matas. Neste item, inclusi
ve, em 1970 ultrapassa o requerimento gerado pela agricultura, o 
que não corresponde à realidade. Portanto, estes dados têm que ser 
vistos com reserva e o requerimento atual é seguramente menor do 
que o apresentado, onde o coeficiente de excesso ficaria acima da 
unidade, porém não se tiveram condições de determinação da for
ma mais absoluta. 

5.2.4.11 - Análise da Folha SD 21 Cuiabá - 1 970-197 5 

Em termos de uso a Folha Cuiabá apresentava para o ano de 1975 
83,9% de seu território sem plena utilização, caracterizando-se 
43,7% por matas naturais e complementado pelo item terras pro
dutivas não utilizadas Os pastos naturais e plantados constituem 
os itens que absorvem a maior parte do espaço de uso agrário 
( 13,2%), enquanto que a agricultura somente detém 0,8% das ter
ras da Folha (Tab 5 LVI) 

A tendência de uso no qüinqüênio mostra uma evolução mais 
significativa para as pastagens cultivadas que passaram de 5 246 
para 11 383 km2 com incremento da ordem de 117%, índice não 
acompanhado pelos outros segmentos, exceto pela silvicultura, po
rém em área pouco expressiva - 197 km2 em 1975 

A comparação do uso agrícola atual com o potencial mostra coe
ficientes de uso extremamente baixos A agricultura em 1975 utili
zou 2.350 km2, enquanto o potencial é de 157.893 km2. A relação 
entre as pastagens plantadas e as Classes Mesater e Agroster é de 
11 383 km2 de uso contra 1 05- 811 km2 de uso potencial Em 
1975 o uso de pastos naturais era de 25.834 km2 em oposição à 
capacidade potencial (Agroster).com 8.659 km2 denotando-se, as-



TABELA 5.LIII 
Análise de parte do municlpio de Diamantino (MT) - (MRH 332) - 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Indica Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2) tecnológico 

Discriminação h/ano/km2 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 8 0,0 78 0,1 22,3 24,2 178 6,0 1 888 38,2 
Culturas permanentes* 3 0,0 9 0,0 13,0 16,8 39 1,3 151 3,1 
Pastos cultivados• 620 0,7 1 359 1,5 0,3 0,3 186 6,2 408 8,2 
Pastos naturais* 1.967 2,2 3 757 4,2 0,1 0,1 197 6,6 .376 7,6 
Matas plantadas* o 0,0 14 0,0 3,0 3,0 o o 42 0,8 
Matas naturais** 47 886 53,2 41 640 46,3 0,05 0,05 2 394 79,9 2 082 42,1 
Terras produtivas não utiliz * * * 39 441 43,8 43 068 47,8 - - - - - -
Terras inaproveitáveis * * 84 0,1 84 0,1 - - - - - -

Total 90.009 100,0 90 009 100 - - 2 994 100 4 947 100 

Fonte: *Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 * * Mapas da Divisão de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencíaf da Terra 
* * * Resultado da diferença entre a área total do municrpio e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão~de-obra 

1 209 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total 

1970 

- 370 51 490 - - - - 51 860 
- - 407 129 - - - 536 
- - - 29 087 8.288 - - 37 375 
- - - - - - - -
- - - - - 154 - 154 
- - ~ - - - 84 84 

- 370 51 897 29 216 8 288 154 84 90 009 

População economicamente ativa e setor de dependência 1 9 70-7 5 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura 11) 1.209 71,0 2 474 71,1 
lndustria 130 7,7 265 7,6 
Outras (2) 363 21,3 743 21,3 

Total 1 702 100 3 482 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

% 

57,6 
0,6 

41,5 
-

0,2 
0,1 

100 

1975 

Coeficiente Oferta atual de Coeficiente 
de mão-de-obra de 

excesso 2 474 excesso 

[ndice 
tecnoló~ico 

(h/km ) 

23,2 
14,9 
0,3 
0,1 
1,5 

-

-

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

1 203 152 
7 986 

11 212 
-

231 
-

1 222 581 

0,408 Coeficiente 0,500 Coeficiente 
Requerimento de Requerimento de 

atual de Coeficiente saturação atual de Coeficiente saturação 
mão~de-obra de 0,009 mão-de-obra de 0,002 

2.994 uso 4 947 uso 
0,002 0,004 

Requerimento Requerimento 
potencial de potencial de 
mão~de-obra mão-de-obra 
1 222 581 1 222 581 
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TABELA 5 LIV 
Análise de parte do municlpio de Nobres (MTJ - (MRH 332)- 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

fndice Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2) tecnológico (h/ano) 

Discriminação h/ano/km2 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporérías* 13 0,1 62 0,3 22,3 18,2 290 25,9 1 128 54,8 
Culturas permanentes* 4 0,0 4 0,0 13,0 13,0 52 4,6 52 2,5 
Pastos cultivados • 135 0,5 491 2,0 0,3 0,3 41 3.7 147 7,2 
Pastos naturais* 1 345 5.4 1 834 7.4 0,1 0,1 135 12,0 183 8,9 
Matas plantadas* o 0,0 - - 3,0 3,0 o 0,0 - -
Matas naturais** 12 056 48,7 10 960 44,2 0,05 0,05 603 53,8 548 26,6 
Terras produtivas não utiliz * * * 11 229 45,3 11 431 46,2 - - - - - -
Terras inaproveitáveis * * - - - - - - - - - -

Total 24 782 100 24 782 100 - - 1 121 100 2 058 100 

Fonte: * Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 * * Mapas da Divisão de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
* * * Resultado da diferença entre a área total do município e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável {permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostâvel (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

1 271 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 19 70~ 7 5 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2l 

Plenater La vote r Agriter Mesater Agroster SiiJater Silvester Total 

1970 

- 465 16 579 - - - - 17 044 
- - 112 115 - - - 227 
- - - 4 054 2 882 - - 6 936 
- - - - - - - -
- - - - - 575 - 575 
- - - - - - - -

- 465 16 691 4 169 2 882 575 - 24 782 

População economicamente ativa e setor de dependência 1 9 70-7 5 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura 11 I 1 271 73,8 1 958 73,8 
Indústria 94 5,5 145 5,5 
Outras (2) 356 20.7 549 20.7 

Total 1 721 100 2 652 100 

( 1 l Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm publica e outras atividades 

Coeficientes 

% 

68,8 
0,9 

28,0 
-

2,3 
-

100 

1975 

Coeficiente Oferta atual de Coeficiente 
de mão-de-obra de 

excesso 1 958 excesso 

fndice 
tecnoló~ico 

(h/km 1 

20,2 
13,0 
•0,3 

0,1 
1,6 
-

-

Req potencial 
de mão~de-obra 

(h/ano) 

344 288 
2 951 
2 081 

-
920 

-

350 240 

1,134 Coeficiente 0,951 Coeficiente 
Requerimento de Requerimento de 

atual de Coeficiente saturação atual de Coeficiente saturação 
mão-de-obra de 0,004 mão-de-obra de 0,006 

1 121 uso 2 058 uso 
0,003 0,006 

Requerimento Requerimento 
potencial de potencial de 
mão-de-obra mão-de-obra 

350 240 350 241 
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TABELA 5 LV 
Análise de parte do municipio de Vila Bela da Santíssima Trindade IM TI - {MRH 333\ - 1970-197 5 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 
-

lndice Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2\ 

Discriminação 
tecnológico 
h/ano/km2 

(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 35 0,1 95 0,2 21.4 21,6 749 29.4 2 052 49,3 
Culturas permanentes* 4 0,0 9 0,0 13,7 24,7 55 2,2 222 5,3 
Pastos cultivados* 1 243 2,8 1 694 3,8 0,3 0,3 373 14,6 508 12,2 
Pastos naturais* 2 121 4,8 3 434 7,8 0,1 0,1 212 8,3 343 8,3 
Matas plantadas* - - - - 3,0 3,0 - - - -
Matas naturais* * 23 223 52,6 20 735 47,0 0,05 0,5 1 161 45,5 1 037 24,9 
Terras produtivas não utiliz * * * 15 882 36,0 16 541 37,5 - - - - - -
Terras inaproveitáveis* * 1 658 3,7 1 658 3.7 - - - - - -

Total 44 166 100 44 166 100 - - 2 550 10Ó 4 162 100 

Fonte: * Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 * * Mapas da Divisão de Vegetação {estimativas) e de Uso Potencial da Terra 
* * * Resultado da diferença entre a área total do municfpio e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

2 203 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total 

1970 

- - 13 632 - - - - 13 632 
- - 1 743 1 352 - - - 3 095 
- - - 21 216 3 088 - - 24 304 
- - - - 1 221 - - 1 221 
- - - - - 256 - 256 
- - - - - - 1 658 1 658 

- - 15 375 22 568 4 231 256 1 658 44 166 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-7 5 

Setor de 1970 1975 
dependência 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultur~ 111 2 203 79,5 3 444 79,5 
lndustria 199 7,2 311 7,2 
Outras \21 369 13,3 577 13,3 

Total 2 771 100 4 332 100 

( 1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

% 

30,9 
7,0 

55,0 
2,8 
0,6 
3,7 

100 

1975 

Coeficiente Oferta atual de Coeficiente 
de mão-de-obra de 

excesso 3 444 excesso 

lndice 
tecnoló~co 

(h/km ) 

21,5 
19,2 
0,3 
0,1 
1,6 

-

-

Req potencial 
de mão-de-obra 

{h/ano) 

293 088 
59 424 

7 291 
122 
410 

-

360 335 

0,864 Coeficiente 0,827 Coeficiente 
Requerimento de Requerimento de 

atual de Coeficiente saturação atual de Coeficiente saturação 
mão-de-obra de 0,006 mão-de-obra de 0,010 

2 550 uso 4 162 uso 
0,007 0,012 

Requerimento Requerimento 
potencial de potencial de 
mão-de-obra mão-de-obra 

360 335 360 335 
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TABELA 5 LVI 
Anlilise da Folha SD.21 Cuiabé- 1970-1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão~de-obra atuais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Indica Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação 
Estrutura de uso (km2) tecnológico (h/ano) 

h/ano/km2 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 1.301 0,5 2 101 0,7 22,6 22,8 29.403 59.4 47 903 66,2 
Culturas permanentes* 145 0,1 249 0,1 16,6 22,0 2.407 4,9 5 478 7,6 
Pastos cultivados* 5 246 1,9 11 383 4,0 0,3 0,3 1.674 3,2 3 415 4,7 
Pastos naturais* 19 764 7,0 25.834 9,2 0,1 0,1 1 976 4,0 2 583 3,6 
Matas plantadas* 24 0,0 197 0,1 3,0 3,0 72 0,1 591 0,8 
Matas naturais* • 141 027 50,0 123 286 43,7 0,1 0,1 14 103 28.4 12 329 17,1 
Terras produtivas não utiliz * * * 108 881 38,6 113 338 40,2 - - - - - -
Terras inaproveitáveis* * 5 452 1,9 5 452 2,0 - - - - - -

Total 281 840 100 281.840 100 - - 49 535 100 72 299 100 

Fonte: * Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 * * Estimativas dos mapas das Divisões de Vegetação e de Uso Potencial da Terra. 
* * * Resultado da diferença entre a área estudada na Folha SD 21 Cuiabá e o somatório das outras variáveis. 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostãvel (plantadas) 
Agrostãvel (natural) 
Silvicultlivel 
Vida silvestre 

Totais 

Oferta atual de 
mão~de-obra 

63.891 

Requerimento 
atual de 

mA o-de-obra 
49 535 

Requerimento 
potencial de 
mAo-de~obra 

3 507 559 

EStrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Plenater Lavo ter Agriter Mesater Agroster Silva ter Silvester Total 

1970 

- 2 380 143 109 - - - - 145 489 
- - 8.756 3 606 - - - 12 362 
- - - 88 495 17 316 - - 105 811 
- - - - 8 659 - - 8 659 
- - - - - 4 067 - 4 067 
- - - - - - 5 452 5 452 

- 2.380 151 865 92 101 25.975 4 067 5.452 281 840 

População economicamente ativa e setor de dependência.1970-75 

Setor de 1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 11 63 891 57,3 84 018 55,5 
Indústria 15 811 14,2 21 885 14.4 
Outras (2) 31 856 28,5 45 649 30,1 

Total 111 558 100 151.552 100 

( 1 ) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca 12) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

% 

51,7 
4,4 

37,5 
3,1 
1,4 
1,9 

100 

1975 

Coeficiente Oferta atual de Coeficiente 
de mão~de-obra de 

excesso 84 018 excesso 
1,290 Coeficiente 1,162 

de Requerimento 
Coeficiente saturação atual de Coeficiente 

de 0,018 mão-de-obra de 
uso 72 299 uso 

0,014 0,020 
Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 
3 507 559 
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lndice Req potencial 
tecnoló~ico de mão~de~obra 

(h/km I (h/ano) 

22,7 3 229 856 
19,3 238 587 

0,3 31 743 
0,1 866 
1,6 6 507 

- -

- 3.507.!:;59 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,023 



sim, que esta atividade ocupava áreas potencialmente indicadas pa
ra a agricultura. 

A Folha SD 21 Cuiabá, em relação à região Centro-Oeste, apre
senta um potencial bastante alto de matas naturais que, se explora
das de forma seletiva, podem oferecer um contingente substancial de 
mão-de-obra. Evidentemente a extração madeireira deve associar
se ao enriquecimento da mata com espécies nobres, garantindo 
continuadamente as atividades econômicas de exploração da bio
massa, em lugar de devastar áreas de capacidade de uso não agrí
cola. Assim, a grosso modo, municípios com elevada percentagem 
de matas naturais em Subclasses Mesater, Agroster e Silvater-por
Solo terão melhor uso como florestas de rendimento do que com a 
utilização moda I, salientando-se ainda que, por força de lei, áreas ao 
norte do paralelo 1 3 o nas regiões Norte e Centro-Oeste devem pre
servar 50% de cada propriedade com vegetação natural Como na 
Folha a maior limitacão nas subclasses referidas é, na maioria dos 
casos, devida ao fator solo, num momento em que a tecnologia do 
uso da terra não tem a amplitude devida, é preferível preservar do 
que posteriormente tentar corrigir o irremediável. O uso indiscrimi
nado da terra não é atualmente prioritário, pois somente utilizando a 
capacidade de uso para a agricultura (56% da Folha) poder-se-á ge
rar um requerimento potencial de mão-de-obra da ordem de 48 ve
zes o requerimento atual 

5 2.4 12 -Análise do gráfico estrelar- 1970-1975 

Os elementos básicos expressados na representação estrelar são os 
coeficientes de uso, de excesso e saturação. 

Na análise desta representação verifica-se claramente que todas 
as microrregiões e municípios bem como a Folha em estudo 
encontram-se subutilizados, pois se posicionam no limite inferior à 
unidade 

Deve-se salientar no entanto que a MRH 336 - Rondonópolis é 
aquela que está em melhor situação de uso dos recursos naturais re-

0,2 0,4 o,a o,e 1 

nováveis O fato deste posicionamento favorável no gráfico deve
se a sua própria situação geográfica onde apresenta uma ocupação 
mais intensa complementada pela boa infra-estrutura viária e de ar
mazenamento 

Em oposicão o município de Diamantino é aquele que apresenta 
pouquíssimo· uso do seu potencial existente É um município muito 
extenso com precárias vias de acesso e apresenta possibilidades de 
incrementar esta área através da expansão de frentes pioneiras 

O excesso populacional está representado, no gráfico, com 
maior ênfase pela MRH 335 - Baixada Cuiabana demonstrando, as
sim, uma situação de desemprego e/ou subemprego Esta microrre
gião demonstrou diminuição do seu excesso existente entre 1970 e 
197 5, porém verifica-se que continua com um índice muito elevado 
em relação ao parâmetro ideal (Figs 5 22 e 5.23) 

Note-se que o Município de Diamantino, além de encontrar-se em 
situacão de subuso com índice bem inferior às outras áreas em estu
do, apresenta-se também com deficiência de mão-de-obra disponí
vel no setor agrícola 

Em síntese: o gráfico analisado demonstra que a Folha SD 21 
Cuiabá oferece possibilidade de utilização dos recursos naturais exis
tentes observando-se que o coeficiente de excesso de 1970 e de 
1 9 7 5 apresentava situação bem próxima do equilíbrio Isto indica 
que para o bom aproveitamento do potencial existente é necessário 
que se faça um remanejamento em termos populacionais, pois em 
algumas áreas da Folha ocorre o excesso de população e em outras 
deficiência 

Pelo índice de saturação nota-se que a Folha tem possibilidade 
de expansão, desde que se considerem o potencial detectado e o ní
vel tecnológico atual Desta maneira a Folha em estudo é capaz de 
absorver toda a oferta de mão-de-obra e mais pessoas que porven
tura venham a ocupar esta área através da abertura de fronteiras 
agrícolas 
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Fig 5 22 - Representação estrelar dos indicadores de uso, de excesso e de saturação segundo as microrregiões e municfpios - 1970 
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Fig 5 23 - Representação estrelar dos indicadores de uso, de excesso e de saturação segundo as microrregil">es e municlpios - 1975 
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ESTAMPA 5 I 

A - Aspecto da Provtncia Senana represontando relevo com grau de restrição 060 

1:3 - E.searpa dissecada na Provtncia Serrana com relevo de grau de restriçao 070 
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ESTAMPA 5 11 

A - Cultura de arroz no Planalto dos Parecis em relevo de grau de restrição O 1 O 

8 - Vista parcial da cidade do Oiàmantino. ao fw'ldo escarpas da serra de Tapi rapuã 
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ESTAMPA 5111 

A - V•sta de uma escarpa em relevo de grau de rcstrtção 070 quo constltui a Provfnçia Sc,ana 

B - Panorâmica óos Pantanais do Alto Rio Guoporê 
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ESTAMPAS IV 

A - Culturet de soja ttm fr~se de maturação no Planalw dos Parecis 

8 - Antigas ,é(eas de cultura de arroz onde estão sendo Implantados pastos de capim braquiária 
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ESTAMPA 5 V 

A - Aspecto de PASiagcm ern relevo ondulado próximo à serra da Ftca·F.oea em relevo de grau elo rcsulçuo 030 

B - Criação de bufalos em paslit{Jell1 imr>lantado na UtMdade 234 • fep 
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ESTAMPA 5 VI 

A. - Plantação de cana·de·açucar para suprimento da usina do oçuc8r do munlcfplo do Jociata 

B - Aroos dosmatadas para pasta
gem, no pcirncifO plano espécime de 

angclim-do·mat'a 
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ESTAMPA 5 VIl 

A - Cultura mecanizada de arroz·de·scquc~ro na Depressão do Alto Paraguai 

ô - Cultura de mandioca no m unicip10 oe Sinop 
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ESTAMPA 5 VIII 

A - Cultura de café, variodad& robusta, no municrpio de Sinop. 

B - Seríngal de cultivo no munícfpio de Río Claro com 6 anos de idade 
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H a - Are1as. 511tes. arg1las e cascalhos. Depôs1tos das planic1es de 1nundaçào dos nos 
Paragua1. CUiabá. Guaporé. Sepotuba. Teles P1res e Annos 

Hai - Are1as. s1ltes. argilas e cascalhos Depôs1tos em terraços tluv1a1s 

Qp - Sed1mentos var1ados desde arg1la a conglomerados sem1consolidados Deposi
tas fluv1a1S e lacustres em áreas penod1camente ou ocaSIOnalmente 1nundáve1s 

Ogs - Superior : sed1mentos arenosos e siltlco-argilosos. em áreas penod1camente 
inundáveis 

Qgi - lnfenor : sedimentos arg1lo-arenosos e arenosos. algogrosse1ros. em áreas não 
Inundáveis 

Qx - Tufos calcários. travert1nos e conglomerados com c1mento calei fero. fossill 
feros 

Qd - Sed1mentos grosse1ros. areno·SIItosos. e latentes ferrug1nosos 

TQdl - Umdade edafoesttatlgrâflca- honzonte 1nfenor are1as. argilas de cores van
egadas e concreções hmonít1cas : méd1o : espessos latentes terrug1nosos concreclo
nários. com se1xos de quartzo e supenor· solo arg1lo-arenoso. marrom-avermelhado 
com concreçóes ferrug1nosas 

Ku - AreMos ortoquartzíticos parc1almente feldspâticos. cores vanegadas. granula
ção fina a média com se1xos esparsos. maciços e localmente s1hc1flcados Contato 
inferior gradac1onal 

Ksn - Seção basat : conglomerados petromít1cos. matm arcoseana, mtercalados 
com arcóseos. argihtos e trapes basálticos. Seção méd1a e topo · Intercalações de 
conglomerados petromfticos, matriz arcoseana. arcóseos e areMos feldspát1cos. 
com estrat1ficaçáo cruzada de grande porte em forma de cunha. presença de bolas de 
argila, diques de areias e conglomerados oligomít1cos com seixos de quartzo. sílex e 
arenitos 

Kb - Arenitos róseos. méd1os e grosse1ros, localmente sihcif1cados. por vezes calei 
feros. mal classificados. com grânulos e se1xos esparsos. Níve1s ou lentes de conglo
merados. com matriz argilosa avermelhada. geralmente Slhc,ficados Níve1s de silex1· 
tos e presença de conglomerado basal com seixos de basalto 

K tH - Basaltos cmza-chumbo. localmente com presença de amígdalas. e d1abás10S 
Intercalados com arenitos no topo 

JKsg - Derrames bás1cos com lentes dearemtos eôlicos em sua porção basal . Basal· 
tos cinza-escuro. esverdeados. finos a afanit1cos e am1gdal61des no topo 

JKb - Arenttos eóhcos avermelhados. I mos e méd1os. e com lentes conglomerât1cas 
Estratificações cruzadas de grande porte 

Pp - Silt11os róseo-avermelhados. S1hcif1cados; bancos de silex esbranqUiçados. com 
estratificação ondulada. oolítiCO e/ou p1solit1co; coqUinas SlhCiftcadas; delgado con
glomerado basal 

PCa - Nlvelmfenor : areMos avermelhados com lentes de d1am1Ct1tos. Intercalações 
de argilitos. arenitos grosseiros. arcóseos e conglomerado basal. médio : arenttos fi 
nos a muito finos. com estratificação plano-paralela e intercalações de sil t1tos. falhe
lhos. arenitos arcoseanos e diamictitos subordinados e superior: formado por areni
tos com estratificação cruzada e si lt1tos vermelho-tijolo finamente estrati ficados e lo
calmente conglomerâticos 

Cj - Paraconglomerados com matr1z si lt1ca-argilosa de coloração marrom-arroxeada e 
cinza-esverdeado; sedimentos peliticos finamente estrat1f1cados e suborrzontall
zados 

Dpg - Intercalações de s1ltitos e arenitos finos. argilosos. f1namente lam1nados. cmza 
a cinza-esverdeado. m1câceos. e folhelhos tossilrferos 

SDf - Arenttos avermelhados e brancos. ortoquartzit1cos. méd1os a grosse1ros. felds
pâticos. bancos com estratificação cruzada. lentes conglomerâticas e Intercalações 
slltico-argilosas. micáceos; conglomerado basal 

CO'Yv- Granitos e adamehtos pós-tectônicos, róseos e c1nza-róseo. méd1os a gros~ 
seiros. ISótropos. IntruSIVOS em rochas do Grupo Cuiabá. Apresentam auréolas de 
metamorfismo térmico 

pCdi - Seção basal : intercalações freqüentes de silti tos e arcóseos calciferos. cores 
vermelho e marrom-chocolate. Em direção ao topo predominam os arcóseos de gra
nuloçõo fino o muito fina. maciços. consis tentes e homogêneos. aprc::>en t<:~ndo m<:~r 

cas de ondas 

pCs - Folhelhos e siltitos. de cores vermelha. marrom-chocolate e verde. calciferos. 
micâceos, finamente estrati f icados. âs vezes maciços. partindo-se em placas. Inter
calações subordinadas de arcóseo. fino a muito fino 

pCr - Arenitos em cores variegadas. granulação fina a média, com freqüentes níveis 
de areia grossa. seixos e grânulos. com estratificações cruzada. plano-paralela e mar
cas de ondas; compos1çào quartzo-feldspâtica. geralmente mal classificadas 

pCar - Seção basal : const1tulda por calcário calcí tico, róseo. c1nza-claro em bancos 
mac1ços e laminados, microcnsta!tno e dolimitos calcit1cos. Seção méd1a e topo : 
dolomitos c1nza-claro. mJcrocnstahnos, em bancos maciços e f1namente laminados. 
brechas intraformacionars; estruturas algais (estromatóhtos) e oóhtos 

pCm - Paraconglomerado com matriz argilo-siltosa. cor marrom-escura. contendo 
grânulos. seixos e blocos das mais variadas litologias e formas pentagonais. sulcos 
e/ou depressões . Intercaladas em sua base são freqüentes camadas de arenttos 
leldspáticos, finos a médios. incipientemente metamorfisados. Contato ~nfer1or tran
sic1onal 

pCbx - Arenitos quartzosos. branco-violáceos, cinza e róseos. bastante coerentes. 
granulação muito fina a média; às vezes conglomeráticas. com estrat1f1cação cruzada 
e marcas de ondas, arcóseos e intercalações subordinadas de arg1htos e Slltitos mlcá
ceos 

pCcb - Rochas incipientemente metamorfisadas com predommãnc1a de metapara· 
conglomerados polimíticos. cores variegadas c1nza-chumbo a marrom-c hocolate. 
matriz slltico-arenosa. bem orientada (xistosidadel. com elas tos de quartzo. felds
pato. quartzitos. granitos e rochas básicas; melareMos. quartzitos. metarcóseos. 
metassilt1tos. metarg1htos, fli1tos, fil1tos conglomeráticos. m1croconglomeradose cal
cáno 

pC óg - Diabás10 e gabros. intrusiva no Complexo Xingu 

pC'Yg -Granitos e granodioritos, intrusiva no Complexo Xingu 

pC ob - Riodac1tos. andes1tos e dac1tos róseo-avermelhados 

pC bb - D1abás1os e gabros localmente em forma de d1ques nos metassed1mentos do 
Grupo Aguapeí. com formação de hornlels 

pCmc - Metarenttos feldspátlcos eortoquartzítiCOS, metarcóseos. granulação méd1a 
com estratificação plano-paralela e cruzada tabular. Apresentam f1nas rn tercalaçôes 
de metassiltrtos e raramente ardôs1as 

pÇvp - M etassiltitos sericltiCOS, tilllos e ardôsias , arroxeadas. vermelhas e 
esverdeadas; subordinadamente metarenitos_ Contatos trans1c1ona1s na base e no 
topo 

pCf - M etarenitos ortoquartzlticos. metarenltos feldspát1cos. vermelhos. róseos e 
brancos com níveis cong lomerâticos; metaconglomerados ohgomlt1cos . EstratifiCa
ções plano-paralelas e cruzadas 

pC ba - Gabros anfibolitizados e anfibolitos, estes com disseminações de sulfetos lo
calizadas 

pCx - B1ot1ta-gna1SSes. hornblenda"gna1sses. m1gmatrtos, gramtos. XIStos, filonltos e 
milonitos (cataclas1tos) 

NOTA EXPLICAnVA - Nas Folhas 50 21 Cu.ab;li e SO 22 Goiás denammou-se de Formacao Bauru a sed•· 
mentaçko cre\âcoca da Bocoa Sedomentar do Paraná T allermonologoa loo adotada em VJrtUOe dos dados onSUI!· 
coen1es dlspOflfv~s. que nko permouram VISualizar a diVIsão dessa sed1men1~. proposla par Soares e r ai" 
t19801 para il regoOO oes1e do Es1ado de 500 Paulo NaQuela reg.OO recoohecem-se no Goupa Ba<Jru quatro 
formações d1Ston1as Caouá. Samo Anastéo::IO. Adamanllna e Marlha Esper&·se no mapeamento da Folhil 
SE 22 Gooâ"oa a provável ondMCiualll'acao deslas novas unidades 

Mapa elaborado com base em Interpretação de mosa1cos sem!Conuolados 
de 1magem de radar. 1magem de Landsat l01os aéreas veruca1s e 1rabalho 
de campo, pela OoYIS<lO de Geologia (RAOAMBRASIL). de agosto de 1977 
a JUlho de 198t 

Apo1o aéreo com avoões e helicópteros. durante as operações de campo, 
realizado pela Força Aérea Brasileira- FAB 

Planeramen1o cartográfico e contra~ da execução pela D1v1S1lo de Pub l1 4 

cação (RAOAMBAASILJ 

Colaboraç1lo recebida : 
Órgãos federais - IBOF/MA. 9~ BEC/MEx . 
Órgãos estadua1s- CEPEO/BA. USP/SP: OERMAT / Ml 
Qullas onStltUIÇOes- CPRM, NUCLEBAÁS. UnB 

CU I ABA 

FOLHA 50.21 

Base geogrãf1ca organ1zada a part11 de folhas plan1métflcas. na escala 1 250 000, ela
boradas pela D1v1São de Cartografia do PtOjeto AADAMBRASIL. med•ante Interpretação 
de mosa•cos semicontrolados de 1magem de radar e trabalho de campo real1zado no pe
nado de Junho de 1978 a Julho de 1979 
PrOJeção Côn1ca Conforme de Lamber! 
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<li @ 

CIDADE 

"' Vila 

Povoado. lugareJO 

Porto. farol 

• 
Aeródromo Internacional 

• 
Ourros aeródromos 

Rodov1a PéiVImentada 

Rodovta em pavtrnemac;Jo 

Rodov1a Implantada 

Rodov1a em implantação 

Rodov1a temporária 

Outras estradas. cam1nhos 

Estrada de ferro 

Aluv.OOS atuars 

Aluv10es ondolerenc•adas ou am~gas 

G Formação Panlanal FO<mação Guaporé 1· . ~:::'::,. 1 

Formação Xara1és Oepósllos detrilicos 

B 
Cobertura cteuuo-lalefitoca 

Ut~nll ~ FamoçAo ~} 
Grupo 
Pareas 

8 Formação Bauru 

Formação tr:: ... 
Sa!lo das Nuvens G 

Formaç1io T a01rapu1l 

G'""' { r::":'iJ 500 Ben1o ~ 
Formação 
Serra Gefal 

G Formaçao Bmuca1u 

Formação Palermo 

Formação Aquidauana 

Gn.oo { GJ FamoçAo """" <>= 
Paraná 

Formaçao Furnas 

"'""' Alio Paraguao 

500" 
Gran~~o sao Vicenle 

G Formação 01amantono 

Formação Sepo1uba 

Formação Rarzamil 

Formação Ataras 

Formação Moenda 

Famaçao Baux1 

950- 9(X) 

Suole omrusova do Guapé 

~1130±72 

Qupo Rio Branco 

Formação Morro Cr~stalino 

F«maççO Vale da Pmmrssão 

Fonnação Fa1una 

8 1250 
S....1e ontrusova do Roo Alegre 

Comple~o Xingu 

··· D 

FClrrTI<IÇão Jauru 

Senhdo da varoação do 
hm1te etonoeslralográiiCO e/ou 

de idade r adoomêtroca 

570- Idade rad1omé1nca 
em m lhOes de anos 

Sen11d0 de supesla alleraçikl 
da posiÇão cronoestraugrálica 

Amude de camada. medida 

Camada cem ~ fraco. rnOOio 

" Camada hof1zontal 

Fohar;.kl 

D~reçiiO e mergulho de follilçOO 

:2. 
XISIOSidide lnd iS~;;IImonada 

" ---. 
Chvagem de cranulaçiio 

Contato Tracl!)ado onde locahzado 
aproXImadamerlle 

CallaiO h1otógoco 

Eoxo de anuchnal com ca!ITleflto 

E1xo de antchnal. Tracej(ldo onde 

Eoxo de annclinalonveflido 

E1xo de antw;hnal onvertldo com 
~•o 

Eoxo de blaqu~ntochnal 

E1xo de braqul3mochnal onver11do 

Eixo de sonclonal Tracejado onde 
Inferido 

Eoxo de S1ncilnal com ca1mento 

EoKO de s.-.:::lonal lflverlldo 

EU<o de SIOCiinal1nvertJdo com 
ca1men10 

~nlerodo Eoxo Oe blaQUISSinchnal 

• • • 
Mina ou Jazida Garompo Ga11mpo aOandonado 

Eo~o de braqU<SSincbnall'1~1odo 

Estrulura nao delerrrunada 

• ---B----
Falha normal TracE)&do onde onferoda. 

A-bloco alto. B-bloco baiJro 

~----
Falha de deslocamemo hor1zontal . 

TracE!jado CM'lde 111leridil 

...... ............ _ ....... _ .. _ ........ 
Falha 1nversa Vér11ces 1ndocam o semldo 
de desk:lc<!mento do leio Traças médoos 

onde 1nferlda. traços cur1os onde 

"""""" 
Falha ondoscumonada Traças médios onde 
onlenda. uaços cuflos onde encoberla 

Abnhamenlos delmeaçAo de estruJUras. 
uaço de camada 

Fratura 

• 
Ocorrêncoa m1ner3l 

Mlnera•s me1ái1COS Mlnerilis nao melálicos 

Be - Beuloo 

Pb 4 Chumbo 

Cu 4 Cobre 

F' e 4 F&ro 

M R 4 1'-Aanganês. 

Mo - Mohbd&ioo 

Ni- NQuel 

Au -Ouro 

Ti 4 Ti1ánoo 

Zu 4 lJnco 

ar 4 Arg1la 

c- Calcáno 

di - Dlamame 

· 1- Localdade loss11nera 

gf 4 Grafua 

pi - Ponta 

lz - Topázio 
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EXPLORATÕRI O DE 

SOLOS 

EX . 2 CU IABA 

FOLHA 

Base geogrãfrca organrzada a partir de folhas plammétncas, na escala 1 250 000. ela
boradas pela Drvrsão de Cartografia do PrOJeto RADAMBRASIL, medrame rnterpretação 
de mosarcos semrcontrolados de tmagem de raoar e trabalho de campo realizado no pe
riodo de Junho de 1978 a Julho de 1979 
PrOJeÇão Cônrca Conforme de Lambert 
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"''" CIDADE 

V ria 

Povoado. lugareJo 

Porto. laroJ 

Aeródromo rnternactOnal 

• 
Outros aeródromos 

RodoVIa pavrmemada 

RodoVI(I em paVImentação 

14' 

Rodovaa rmplantada 

Rodovra em mplantação 

Rodovta temporãna 

Outras estradas. camnhos 

Estrada de ferro 

G Latossolo Amarelo ál ico 

1 - méd pl _. Latossolo Vermelho-Amarelo distrOiioo méd sond 
2 - méd pl + Aletas Ouaruosas álicas pl 

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 

1-marg pl 
2- arg. + Latossolo Ro>to dostróHco arg. pl 
3- arg . e marg + Latos solo Vermelho-Amarelo dtstrOfico arg pl 
4- arg. e méd + Areias Ouamosss disuóficas pl 
5- arg. + Terra Roxa Esuuturada distrófica arg. pl. e sond 
6- arg. + Latos solo Vermelho-Amarelo distrólk:o arg pl e sood 
7- méd + Latos solo Vermelho·Amarekl dtstrólico' méd. pl 
8- méd. sond. t Arei11s Ouartzosas distrólicas pl. e sond 
9- "'11 + Latossolo Vermelho-Amarelo distról>co arg pl + Solos COr!· 

crecionános distróflcos a lat arg pl , e sond. 
10-arg pl eond + SolosConcre<:ionánosdiSIIól ocoslndisc Tbarg onó 

e fond .. Podlóllco Vermelho-Amarelo Eutrólico Tb méd case larg 

~"""' 11 - méd p1 + La1ossoloVennelho-Amareloálicoarg sond + La10ssolo 
Veflllelho-Escuro disuóhco arg pl 

latossolo Roxo distrófico 

1 -arg emarg. + · la tossoloRo~odistróficocn arg + PodlóllcoVerme
lho-Amarelo diSUólico Tb pllm aren.lméd e méd.larg pl 

2 -arg pl + Terra Roxa Estruturada distrólica latossOhca arg t Terra 
Ro~a Esuuturada dlstróhca arg sond 

B latossolo Vermelho-Amarelo álico 

- arg larg case e méd./méd case + LatossoloVermelho-Escuroáloco 
arg + Podlólico Verme~Amarelo áiK:o Tb méd e arg pl e sond 

G latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

1 - arg pl 
2 - arg e marg. + latossoloVermelho-Amarelo dlstrófico POdzóhcoarg ,, 
3- arg_ t latossolo Vermelho-Escuro distró l ico arg. pl e sond 
4- pllnt arg t Glei Pouco Húm1co distrólico Tb arg pl e sond 
5 - arg + Latos solo Vermelho-Escuro distrófico arg sond 
6- méd + ArO!ilS Ouaruosas distról'cas pl 
7- e álico méd e arg t Arel8s Ouamosas álicas sond 
8- arg t Latos solo Vermelho-Escuro distróloco arg + Latos solo Ver

melho-Amarelo distrOIIco méd pl 
9 - arg pl + Latossolo Vermelho-Amarelo diStrófoco méd + Are1as 

Ouaruosas d1strOI1cas pl e sond. 
10-pllnt arg pl + Latossolo Vermelho-Amarelo diS1róllco arg pl e 

sond t la1enta HidromórlK:a dis1rófiC8 Tb arg pl 
11 -arg + Latossolo Vermelho-Escuro disuólico arg + La1ossolo Ver

melho-Amarelo d1S1róf1co méd. pl e sond 
12- arg + LalossoloVermelho-Amarelod1stróflcoméd t SolosConcre

cionárloS d1slróticos B lat arg. pl e sond 
13-arg + LatossoloVermelho-Escurodistrólicoarg sond eond +La

tossolo Vermelho-Escuro d1strólico méd sond 
14 -méd t latos solo Vermelho-Escuro distrOflco méd + Are1as Quart · 

zosas disttóf1cas pl e sond 
15- méd + Podzólico Vermelho-Amarelo disuólico Tb méd + Are1as 

Ouartzosas disl róhcas pl e sond 
16-méd + Arel8s Ouaruosas disuóficas sond e pl + Are.as Quartro

sas HodromOrlicas d1stltlficas pl 
17- méd + La1ossolo Vennelho-Escurodistróhco méd + Are1as Quan

zosas distrOflcas sond 
18- méd t Areias OuarUosas d1Siróf1cas + La tossolo Vermelho· 

Amar11lo distróltco ar[l sor1d 
19- méd + latossoloVermelho-Amarelodisuó! icoarg + Solos Concre

cionânos diSiróhcos 9 lat arg sond 

Terra RoKa Esl ru t urad a d istró f ica 

- marg -t- Podlóilco Vermelho-Amarelo d1stróf1CO Tb méd l arg olld e 

~"" 

0 Podz61ico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

1 - Tb méd l arg e arg lmarg t Terra RoKa Estruturada eutrófiCil arg 
~od 

2- Tb arg + Podzóhco Vermelho-Amarelo distróhco Tb arg sond 
3- Tb méd lerg. + PodlOhco Vermelho-Amarelodistrólico Tbcn e n cn 

méd.larg sond 
4 - Tb méd.larg + Solos l1tólicos eutróf<cos arg case sond 
5- Tb ab. e 1'1 , ab méd.larg. + Podzólico Vermelho-Amare lo Eutróhco Tb 

cn méd.larg sond e olld 
6- Tb méd.larg t Solos luóhcos eutróficos méd e arg sond e ond 
7 - Tbab e n ab méd larg eméd ond + CambiSSOio eutróf1co Tbméd 

e arg ond e lond 
8-Tamé<l sond + arunizémAvermel~arg ond 
9- Tb arg + 8rumzém Avennelhado arg + Solos L1101ocos eu trólocos 

arg solld . 
10 - Tb arg + Podl61oco Vermelho-Amarelo diSIIOfoco Tb méd t Solos 

L11óhcos d1sU6hcos 1nd sond 
11 - Tb arg + Podlólteo Vermelho-Amatelo distrófoco Tb arg sond t 

Solos L1tóhcos eu1róficos rnd fond e esc 
12- Tb méd.larg + PodzOhco Vermelho-Amarelo Eutróf•co Tb ab aren I 

arg. e aren l méd ~ Podzó lico Vermelho-Amarelo diSi róf iCO Tb méd 
casc.larg case sond e ond 

13- Tb méd /erg + Podzóhco Vermelho-Amarelo dlstróflco Tb cn méd I 
arg + Camb1ssolo d1strólrco Tb méd. sond e ond 

14 - Ta raso méd.la1g + Cambrssolo eu tróhco Ta arg sond + Solos Li
tóhcos diStróhcos arg ond 

15 - Tb méd l arg sond e olld 1 Podzói iCO Verme lho-Amarelo Eu trohco 
Tb ep1cn méd larg ond + Latossolo Vermelho·Escuro diStrohco 
arg pl e sond 

16 - Tb ab méd larg + Brunrzém Avermelhado arg + Podlohco Verme
lho-Amarelo Eutrofoco Tb med cascJarg case ond 

17 - Tb méd case larg case or.d efond + Solos lrtohcoseulrOiocos ll1d 
case lond + Podzóloco Vermelho-Amarelo Eutról1co Tb méd ond 

18 - Tb cn méd • PodzOioco Veflllelho-Amarelo dlsUóloco lb méd arg 
+ Solos lrtóhcos eutróh::os med sond e ond 

G Podz61ico Vermelho-Amarelo álico 

1 - méd.larg sond + Latossolo Vermelho-Amarelo d1str0hco arg pl 
2- Tb méd e méd /arg + Sc>os Concrec1onãnos diSiróficos 1nd1sc Tb 

ind pl e sond 
3-Tb méd e arg mcasc + Solos Concrec10náuos d1S i róf1COS 1nd1SC Tb 

méd sond 
4- Tb arenJméd + Are.as Ouartzosas ãiiCBs pl 
5- e distrófoco Tbab aren l méd + Podzóhco Vermelho-Amarelo Eulro

lico Tb ab arenJméd sond 
6- Tb med mcasc + Solos l!!ólocos ãhcos méd case sond 
7- Tb plfnt méd l arg t La1erna Hrdromorflca ilhca Tb aren lmed e 

medJarg + Solos Concre<:IOnãriOS áhcos 1ndrsc Tb arg pl 
8- Tb aren.lméd + Podzóhco Vermelho-Amarelo álico Tb ab aren I 

méd + Are1as Quartzosas ál1caS pl e sond 
9-Tb méd sond e ond + La1e111a Hodromórl1ca ~hca Tb aren lméd + 

Are1as Quanzosas alicas pl e sond 
10-Tbméd sond eond + Soloslrtóticosd1s1ról rcosmd ond efond 

Camb1ssolo éhco Tb méd sond 

G Podzô!ico Vermelho-Amarelo distrófico 

1 - Tb arg + Latossolo Veflllelho-Escuro d1Stróhco arg pl 
2 - e áhco Tb méd e méd rarg + Latossolo Vermelho-Amarelo áhco 

méO > 
3- e à!ico Tb méd larg pl e sond + Podlóloco Vermelho-Amarelo ill>eo 

Tb plfnt aren lméd pl 
4 - Tb médJarg + la1eflta H1dromórfica d1stról rca Tb mód l arg pl o 

~od 
5 - Tb pllnt cn arg + Latenla Htdromórl ,ca diStról•ca lb méd larg 

sond 
6 - Tb pllnt cn arg + SolosConcrecio nár~osd i strófl cos B text Tbméd I 

arg sond 
7- Tb arg case + Solos Conçrec lonáflos diSifóhcos 6 teKt Tb md 

.sond e ond 
8 - Tb ab aren l arg t Podzóhco Vermelho-Amarelo Eulróf1co Tb ab 

médJarg ond e fond 
9 - Tb médJarg + Solos L1tóhcos dislróficos méd fond 

10 - Tb aren /méd 1 Are1as Quauzosas d1stról1cas pl 
11 - Tb méd t Podzóltco Vermelho-Amarelo dis1róftoo Tb méd arg 

sond e pl 
12-Tbméd sond + LatentaHidromórloca~licalbméd pl 
13 - Tb méd + Latossoto Vermelho-Amarelo d1s1róhco méd sond 

14- Tb méd sond e ond + Are1as Ouaf!zosas áhcas sond 
15- Tb méd larg + Podlólico Vermelho-Amarelo dislrófrco Tb cn méd I 

arg t Solos Concrec10nár10s distról1cos B text Tb arg pl e sond 
16- Tb arg e méd t Podzóhco Vermelho-Amarelo diSifóflcO Tb arg 

case t Lateuta Hodrom6rl1ca d1stróf1ca Tb médJarg pl e sood 
17- Tb arg f- La1ossolo Vermelho-Escuto distrót.co arg + Podl.OI1co 

Vermelho-Amarelo d1strófoco Tb méd pl e sond 
18 - Tb mé<l l arg t Podzóloco Vermelho-Amarelo áhco latossóloco méd 

t Solos L11ólicos d1stróhcos méd sood 
19- Tb méd mcasc.larg mcasc + Solos L1tólicos diSifóhcos méd earg 

mcasc sond e ond + Podzólrco Vermelho-Amarelo dlslfófoco Tb 
medJarg sond 

20- Tb arg ond + PodzóiiCO Vermelho-Amarelo d1s1róhco Tb arg case 
sond t Solos Lit6hcos d isu Ohcos arg ond 

21 - Tb méd /arg + Solos Concrec1onários d islfóhcos B 1 e~ 1 Tb ind 1 
Solos Litólicos d•slfó!tcos arg case ond 

22- Tbarg + Camb1ssolo diStróflco Tb 1nd ond + Solos l itólrcos d1strO. 
hcos 1nd Ond e fond 

23 - Tb raso arg ond 1 Solos L1tólrcos d1stróflcos arg case fond 
Are1as Ouanzosas distróficas sond 

24- Tb arg ~ Podzólico Vermelho-Amarelo d1s1róhco Tb arg case 
Solos L1tólicos dislróf>eos arg fond 

25- Tb méd e arg ond + Solos L1101ocos d1stróhcos md fond e ond 
Afloramentos Rochosos fond 

26- Tbcn méd t Are1as Quar\losas dislróiiCBs + La1ossolo Vermelho
Amarelo drS!tóhco méd pl 

27 - Tb méd + PodzóiiCO Vermelho-Amarelo Eutróf<co Tb arg sond 1 
Podzóhco Vermelho-Amarelo âloco Tb pl!nt arg pl 

28 - Tb aren l méd t Podzóhco Vermelho-Amarelo d1slrófico lb méd I 
arg t Areras Oudrllosas distról1cas somJ 

29- Tb méd ond 1 Solos L1tólicos distróf,cos cn méd fond -1 Areras 
Ouartzosas d1Stróf1cas sond 

Brunizém Avermelhado 

1 - arg case ond 1 PodzOIIco Vermelho-Amarelo Euuóloco Tb med 
case larg case sond 

2 -arg e méd ond e lond + Terra Roxa Es1rtJiurada etJtroflca arg 
Podl61oco Vermelho-Amarelo Eu1róhco Tb méd case ond 

3- arg + Podzól>eo Vermelho-Amarelo Euuólrco Ta méd larg fond 
Solos L1tóhcos eutróf1cos 1nd fond e esc 

G Planossolo dis t rô f ico 

1 -e át1co Tb aren l méd + Podzólico Vermelho·Amareto drstróhco Tb 
ab aren l méd p l 

2 - Tb aren lméd • PodzóhcoVermelho-Amare lodiSirOi rco Tbab aren 
med t Are<as Quartlosas Hodromórhcas diSUól rcas pl 

~ Planossolo Eutrôfico 

- Tb aren a•g t GJe1 Pouco Hum1co eutróhco Tb 1nd pl 

G Cambissolo álico 

1 - Tb plfn l cn arg 1 Podlól1co Vermelho-Amarelo áhco Tb ab a<en < 
arg pl e sond 

2 - Tb arg + Podlóhco Vermelho-Ama<elo áhco Tb a<g sond 
3 - Tb arg e méd case /arg + Solos litóhcos áhcos méd case sond e 

OoO 
4- Tb méd ~ Podlóloco Vermelho-Amarelo ãhco Tb med larg sond 
5-Tbarg case e l'l case + Solos L1tól>eos ~IK::os arg case + Podlóloco 

Veflllelho-Amarelo &loco Tb raso arg sond e pl 
6- Tb méd e arg + PodlOIICO Vermelho-Amarelo áhco lb méd /arg 

sond ~ Podtói+CO Vermelho-Amarelo álico Tb phnt méd larg pl 
7 - Tb méd e arg case ond e fond + Podzóhco Vermelho-Amarelo álr

co Tb raso méd case larg case ond + Solos L1tóllcosáhcos med e 
arg case ond e fond 

8-Tb arg case + Solos Litóhcos áhcos arg case 1 Podzóloco Verme
lho-Amarelo d1Stróf1CO Tb raso médJarg case + Solos ConcreciO· 
nilrios álicos 1nd1SC Tb arg sond e ond 

E later ita H idromórfica álica 

1 - Tb arg e méd + Planossolo âl1co Tb arg e med pl 
2- Tb aren l méd t Planossolo ~fico Tb aren l méd e aren larg pl 
3 - Tb aren l méd + Are1as Quanzosas H1dromórl1cas állcas pl 
4- Tbarg eméd t Planossolo~IK:o Tbaren.lméd earen larg + Are-as 

Ouartzosas Hodromorhcas diSIIóficas pl 
5- Tbarg eméd + Are.as Ouartzosas Hidromórt1caSálteas + Gle1 Pou· 

co Húmoco âlico Tb •nd pl 
6- Tb aren.lmed e médl arg t Planossolo âhco Tb plínt aren larg + 

Planossolo álico Tb aren /arg e méd targ. pl 
7- Tb méd + Are1as Quartzosas Hrdromórlrcas lllrcas pl + Podzóhco 

Vermelho-Amarelo distrófico Tb méd_ sond _ 

B later ita Hidrom6rfica dist ró f ica 

1 -Ta arg + Gle1 Pouco Húmoco eutltlhco Ta arg pl 
2- Tb médl arg t Solos Concre<:10nâr10s distróhcos 1nd<sc Tb 1nd pl 
3- Tb méd e arg t Podzóhco Vermelho-Amarelo d1stróloco Tb méd e 

arg pf 
4- e ~fico Tb ab aren 1arg + Planossolo diStrOhco e àlico Tb aren /arg 

+ Podlólico Vermelho-Amarelo dislrólico Tb aren.lméd pl 
5- Tb méd / arg t Are1as Ouanzosas Hidromórhcas d•strOhcas + La

l ossolo Vermelho-Amarelo distról ico arg pl e sond 

G Later ita Hidrom6rfica eutr6fica 

- Tb méd. casc.la rg pl + Podlólico Vermelho-Amarelo drstról1co Tb 
pl!nt ep1cn médJarg + Podzóhco Vermelho-Amarelo diSirOhco Tb 
pHnr méd.larg sond 

B Glei Pouco HUmico ál ico 

1 - Tb 1nd + Arel8s Quanzosas HKiromórlicas áloc.as pl 
2 - Tb 1nd + Planossolo él>eo Tb arg pl 
3 - Tb 1nd t Solos AluviaiS d<Stróhcos Tb 1nd t Are1as Quanzosas Hl

dromórlicas d1strOI1caS pl 

8 G!ei Pouco HUmico distrófico 

1 - Tb 1nd + SolOS Aluv18ÍS diStrófiCOS Tb 111d pl 
2-Tb 1nd + Are1as Quartzosas H1dromórl1cas d1s tróhcas pl 

a Glei Pouco HUmico eutrófico 

1 - Tb arg + La1e11ta Hodromórloca distrólica Tb arg pl 
2- Tb 1nd + Solos AIUViiiiS euuól>eos Tb 1nd pl 
3- Ta 1nd + Ver11ssolo arg + Latenta Hodromórf1ca eutrOilca solódoca 

Ta médJarg pl 
4 -e dlsUólico Tb e Ta rnd + Are1as Quanzosas HrdromórfiClls dlstróh

cas + Planossolo diStrófiCO Tb aren /med e aren l arg pl 

8 A reias Ouartzosas Hidromórficas distr6ficas 

1-pl. 
2- t Are1as Quartzosas disuólicas pl 

G Areias Ouartzosas á l icas 

1 - plesond 
2- sond 
3- + latossolo Vermelho-Amarelo d1strófrco méd pl e sond 
4- + La1ossolo Vermelho-Escuro distróhco méd pl e sond 
5 - + Solos Lllóhcos dlslfOhcos aren pl e sond 
6 - + Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb aren lméd sond 
7- + Lalossolo Vermelho-Amarelo d1stró!ICO e áhco méd sond 
8- sond + Solos L•tólrcos áhcos aren ond 
9- sond e ond + Solos Concree+onários ál<cos mdrsc Tb 1nd ond 

10 - + Areras Quafllosas Hidromorf,cas illrcas 1 PodtOIICO Vermelho 
Amarelo áhco Tb a<en lméd pl 

li - pl e sond + Solos Concrec10nár10s d•strohcos B 1a1 rnd sond • 
Latossofo Vermelho-Amarelo d1Stróf1Co med pl 

12 ..:. sond + latossolo Vermelho-Amarelo drslrolrco med 1 La10ssolo 
Vermelho-Escuro drsllófoco arg e med pl e sond 

1J - ~ Latossolo Vermelho-Escuro ahro med ~ Lalossolo Vermelllo 
Amarelo iil>eo med sond 

14 - 1 Latossoto Vermelho-Amarelo d<Strofoco med • Solos Concrec10 
nanos drstrófiCOS B tal 1nd sond 

G Areias Ouartzosas distrô f icas 

·-· 2- + Planossolo d1Siróhco Tb aren l med pl 
3 - + Latossolo Vermelho-Amarelo d•slltlfoco e ahco méd sond e pl 
4 - + La1ossolo Vermelho-Amarelo dlslfóloco mêd sond 
5 - + Solos L1lóhcos d1Sttóf1COS méd sond 
6 - sond + PodlOIICO Vermelho-Amarelod,srrohco Tb méd e arg sond 

•ood 
7 - pl + Latossolo Vermelho-Amarelo diStróhco méd + la1ossolo Ver

melho-Amarelo dtstrófico cn méd sond 
8- e ál1cas sond + Are1as Ouartzosas H1drornórl1cas ilhcas + Latos solo 

Verme lho-Amarelo distróf1co méd pl 
9 - t latossolo Vermelho-Amarelo d1stróf1co méd t Latos solo Verme

lho-Escuro dlstrO!ICO méd sond 
10 - + Solos L1tóhcos dts l ró !rcos cn méd + Latossolo Vermelho 

Amarelo diStrófiCO cn méd sond 
11 - sond t Solos Lllólocosdisrról ocoscn méd ond 1 Afloramentos Ro

chosos fond 
12 - sond + Podzóloco Vermelho-Amarelo drsuóhco Tb ar8fl méd sond 

e ond + La1ossolo Vermelho-Amarelo drsuól1co med sond 

G Solos Aluviais distr6ficos 

- Tb 1nd + Gle1 Hum•co diSiróhco Tb 1nd pl 

G Solos Litólicos álicos 

1 - méd mcasc + Podzól<co Vermelho-Amarelo ill•co Tb méd mcasc 
ood 

2- arg case + A1eras Quanzosas distrófrcas + PodzOhco Vermelho
Amarelo áhco Tb raso arg case sond 

3 - méd case lond t Camb1ssolod1strófrcoTbméd case ond elonó 
+ Podzói+CO Vermelho-Amareloálico Tb raso med case 'arg case e 

méd l arg ond 

G Solos Litólicos distróficos 

1 - cn méd ond e fond + Are1as Ouaruosas diStrOflcas sond 
2- méd ond. e fond + Solos Concrec1onilrros distróf1cos 1nd1SC Tb 1nd 

sond e ond 
3 - ind case ond e lond + Podzóhco Vermelho·Amare lo drsuól1 co Tb 

raso cn arg ond 
4 - ind mon1 e lond + Afloramentos Rochosos esc e mont 
5- méd sond + Late111a Hidrornórf1ca drstróf1ca lb arg • Latossolo 

Vermelho-Amarelo d1strólico méd pf 
6- cn méd fond + Cambtssolo áhco Tb méd ond t Arl!l<ls Ouaruo

sas distróhcas sond 
7- ind fond + PodlOhco Vermelho-Amarelo distrófoco Tb aren lmed 

ond. e lond + Latossolo Vermelho-Amarelo diS1róhco méd sond 
8- ind lond t PodzOhco Vermelho-Amarelo d1stróf1co e lil>eo Tb méd 

ond e lond + AHoramen1os Rochosos fond e esc 
9 - ind. lond e mont + Podzóhco Vermelho-AmarelodiSifóloco Tb méd 

casc./arg case fond + AHoramemos Rochosos mon1 e esc 
10- ind. + Solos ConcreclonáriOSdls trófiCOS 1ndisc Tbmd + Aflor~men 

tos Rochosos fond e monl 
11 - ind. esc e !ond + Afloramentos Rochosos esc + Podlóhco Verme

lho-Amarelo distrOfico Tb ind ond e sond 
12 - ind. esc + Areias Quamosas d<stróf,cas sond t Solos Concrecro· 

nár10s dis1róhcos 1ndisc Tb ind. ond 

G Solos litólicos eutróficos 

1 - aren e méd case + Podzohco Vermelllo-Amarelo Eutró!teo Tb 
aren.lméd e méd.larg lond e ond 

2 -1nd. + PodzOhco Vermelho-Amarelo Euuôhco Tb arg ond e tond 
Afloramentos Rochosos !ond 

3- ind. fond. +Terra Roxa Est ru1Uradaeutróf1caarg ped lond e ond + 
Aflornmen1os Rochosos esc 

4- ind. fond e mont t Podzóhco Vermelho-Amarelo EulrOIICO Tb arg 
ond. e fond . + Alloramentps Rochosos mont e esc 

Solos Concrecion á r ios d ist róf icos 

1 - indisc Tb ar9 + Podz611co Vermelho-Amarelo distrólico Tb cn arg 

"""' 2- ind1sc Tb ind sond e ond t Are.as Quaflrosas d1s1róhcas pl e 

"""' 3- indisc_ Tb 1nd ond. + la tenta Hodromórflcadistróloca TbmédJarg pl 
e sond. 

4- indisc. Tb 1nd. + Solos l<Jólicos d istrólicos 1nd !ond e ond 
5- indisc. Tbméd. sond. + Solos L11ólicos álicos méd case. sond eond 
6 - e álicos indisc Tb mé<l. e arg ond. t Podzólico Vermelho-Amarelo 

disl rófico Tb cn . e ~ cn arg sond e o~d 
7 - indisc Tb ind. t Podz6hco Vermelho-Amarelo d1stróf1CO Tb cn e (o. 

cn méd. arg + Latossolo Vermelho-Amatelo d islrófrco cn e~ çn 
méd. e arg. pl . e sond 

8- indisc. Tb ind + Podzóhco Vermelho-Amarelo d1stró!oco Tb cn e 1'1 
cn. méd + Podlólico Vermelho-Amarelo d1strólico Tb pllnt méd pl 

·~"" 9- indisc. Tbarg sond eond ~ Podzotico Vermelho-Amarelodislról>eo 
cn . arg. ond t La1ossolo Vermelho-Amare lo diS1róhco çn méd 

"""' 10-tndiSC Tba<g sond eond t LatossoloVermelho-AmarelodiSIIóf>eo 
arg sond + Solo$ LIIOIICOS d1Strói1COS arg sond e ond 

11 - B lat. arg.ond. e sond + La tossoloVermelho-Amarelodrstról ico arg 
+ latossolo Vermelho-Amarelo distrOfrco méd sond 

12- B lat. ind ond. a sond + Lalossolo Vermelho-Amarelo d1slróhco 
méd pl e sond + Are ias Ouartzosas dislróficas pl 

NOTAS 

1 - Figuram em prrrnerro lugar na~ assoe•~• os solas ma,. imp0r1an1es SOl> o pcm1o 
de"'""' de extenuo ou. no caso de '""'"sóes eQU"-'alenle5. os componen•~ ma1s 
ómport.,tes sob o pon1o de Yr51G de ut•hl~ liQrlcota. 0<1 mesmO manerra os $1m
Dolos e 11$ cores das assoc.açOes !oram tonver-.;ronaOOs. serl>Dfe em lunçkl do 
oomoonente que figulf em pnmerro lugar 

2 - ~ """""' a e!II>OIC'Iocac;6o eut<Gico lsaturoçjo de tlases meór.1 a atull oara doStongu• 
de dtstrófco lsaturiÇ6o de bolsas bltroal e abco {saturoçjo com olurnonro altel por a a 
mesma clnse de 5CIIo 0uanc1o por del..-..çjo a classe de solo comc>reender so
menre o carate< euuOioco o me5n'() 5e<6 ""''!""' da legenda 

3-Ouanclo n6o e-specrlrcao:la • IK& relrwo de um c:ornpc><>en•e. s~n~o:. Qllll oossuo a 
mesma '""' do comoonenre poslerr<>t 

4 - Os solos com mudança textura! marcanle. ouando apresentam do!eremes dlsses 
de te<lura enue 01 l'ronronres superfrcrat e subsuperfrcral. têm d<str~mrrle<1a• n 
texturas dos horl:on1es A e B sob a lorma de troç.!o 

~ -0 solo dom•nanla 6 tdenr•Tocado pelo slmboio daassocoação. set'ldo •eDresenr•do 
nas un1d&de• de mapeamento sempre pelo rravessâo 1- 1 

A8REVIAÇ0ES E SIM80LOS 

ab - abruo~rco 
aren - te~tura arenosa 

arg - 1e~tura arg1tosa 
a - honzonte B 

case - cascalhenra 
cn - concre<:IOnõÍriO 

eD+cn - eprconcrecronãno 
esc - relevo escarpado 
rnd - textura rndiSC.,ml· 

""" indrsc - hOIIlOnte B rndiS-
Cflmlnado 

lond - relevo forte on
dulado 

lar - latossóhco 
marg - te~tyra mu•lo ar 

grlosa 
mcasc - multO cascalhenta 

med -1extura médJil 
mont - relevo montant"IOSO 

~ - nOO 
ond -relevo ondulado 
ped - fase pedregosa 

pt - relevo plano 
plfn1 - ptinlrco 
sond -relevo suave on 

dulado 
Ta - argrla de atrvrdade 

alta 
Tb - argrla de alrv~dade 

ba•xa 
text - textura! 

- textura do A sobre 
ledura do B 

- solo subdomrnante 

Amosu..., de per!~ Pln FIADJIMBAASIL 
EMBAAPA PIO/ 

flAOAM9flASil 

M apa elaborado com base em rn1erpre1açâo de mosa1cos semiCOnlrOiados 
de 1magem de radar e u abo lho de campo. pela DIVISão de Pedolog1a 
IRAOAMBRASILI. de ma10de 1g77 a ou lubro de 1980 

ApoiO aéreo com avu~es e helicópteros. durante as operações de campo. 
teahlado pela Força Aérea Brasllerra - FA8 

Plane1amento cartogratoco e controle da execução pela Drv1sOOde Publoca-
çao !RAOAMBRASIU 

Colaboracão recebida 
Org~os estaduais - CEPED·8A , DE AMA TIMT 
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Mapa elab:lfado com base em 10terpre~ de mosa.cos semcomrolados de •magem de radar 1magem de 
landsat e trabalho de campa. pela DiVIsão de VegetaçOO (RADAMBRASIL). de outubro de 1977 a ~,0 de 1981 

Apo.o aéreo com aVIÕes e helicópteros . durame as operaçOOS de camoo rea l•zado peta Força Aerea Bras>IEma- FAB 
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PACIDADE DE USO 
S RECURSOS NATURAIS 
NOVÃVEIS 

• 2 CU IABA 

FO L H A 

59' 

Base geogrãfrca organrzada a partrr de folhas plan1métncas. na escala 1 250 000. ela
boradas pela Drvrsão de Cartograha do ProJeto RAOAMBRASIL, medrante rnterpretaçào 
de mosarcos semrcontrolados de rmagem de radar e trabalho de campo realizado no pe
ríodo de Junho de 1978 a Julho de 1979 
Proreçào Cõmca 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. ConseQüentemente. em cada uma delas seus re
sul tantes da interação clima-relevO-solo respondem de forma similar. 
Quando submetidos à mesma tecnologia. Esta conceituação corresponde 
à UNIDADE DE CAPACIDADE. Que é o nfvel hierárQuico mais especifico do 
sistema aplicado para a classificação da capacidade agrlcola da àrea abran
gida pela Folha 

No mapa. estas unidades são identif icadas por um slmbolocompostode 
três dlgi tos e duas letras. Os dfgitos correspondem aos di ferentes graus 
de restrição do clima. do relevo e do solo e as letras ás caracterls ticas flsi
co-qufmicas ou morfológicas mais restritivas de seu solo. entre as oito 
seguintes : 
sais solúveis ........... .. ... .......... s soma de bases trocáveis ....... b 
drenagem...... . .................. d profundidade eletiva .p 
estrutura e textura do hor. B ....... e textura e estrutura do hor. A . .. .... t 
capacidade de troca de cátions .... c matéria orgânica .. ......... m 

Slmbolo de 1dent1ficação cartográf ica: 

clima relevo solo ', __. 
:i32 /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. conseQüentemente. a mesma influência sobre a produção agrlcola 
embora QUe, para atingir igual produtividade. sejam necessârias tecnolo
gias diferenciadas 

No slmbolo de identificação cartográfica as séries estão 1dentilicadas 
pelo conjunto dos digitas. Cartograficamente estão também representa
das pela cor resultante da combinaçêo dos matizes que represen tam os 
diferentes graus de restrição dos condicionantes clima-relevO-solo. 
conforme a seqüência ao lado 

No slmbolo de identi l icaçêo cartográfica as subclasses são identificadas 
pela posiçêo que ocupa o digito de maior valor, também destacado em 
grilo 

Finalmente. o conjunto das subclasses que apresentam o mesmo grau 
de restrição no condicionante dominante. independente da natureza do 

CUMA RELEVO 50l0 

... 010 00> 

700 070 007 

300 030 003 

"" ""' 
500 050 005 

600 ... 006 

700 007 

mesmo. constitui a CLASSE DE CAPACIDADE Este nlvel de abstração In
clui. ass1m, componentes heterogêneos no que d12 respeito ás outras 
caracterlst1cas. ConseQüentemente. as conclusões nele apoiadas só sêo 
aceitáveis 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 corn:licionantes sub
dominantes e. por isto. as recomendações baseadas neste nfvel de abstra
ção devem ficar restritas ao planejamento n~o operacional 

No sim bolo de identificação cartográfica a classe é 1dentif1cada peH) valor 
do maior digi to. destacado em grilo. independente de sua posição 
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Umdades defm1das por eKcesso de concreções, cascalhos elou pedregoS>dade 
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Mapa elaborado com base nas Interpretações de 1magem de radm, dados das dema1s OIVIsôes deste Prole
to e trabalho de campo, pela DIVIsãO de Uso PotenCial da Terra IRAOAMBRASIU, de ma1o a outubro de 
1991 

Apo10 aéreo com aviÕes e helicópteros, durante as operações de campo, realizado pela Força Aérea BraSI· 
le1ra • FAB 

PlanetamentocartoglaiiCO e controle da eKecução pela DIVIsão de Publ1cacão !RAOAMBRASIL) 

Colaboraç.llo receb1da 
Úrgãos cstfldua1s CEPEOIBA. DERMATIMT 
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GEOMORFOLôGICO 

CUIABÁ 
EX. 2 

FOLHA 

14' 

Base geogrâhca orgamzada a partn de folhas plan1métr!Cas. na escala I .250 .000. ela
boradas pela 0 1v1são de Cartografia do PrOjeto RAOAMBRASIL. med1ante Interpretação 
de mosaiCOS sem,controlados de 1magem de radar e trabalho de campo realizado no pe
riodo de Junho de 1918 a Julho de 1979 
Projeção Côn1ca Conlorme de Lamber! 
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UNIDADES GEDMORFOLÓGICAS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS FORMAS DE RELEVO 
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AREADO MAPA · 286. 770 km2 

NOTA A va,.açtlode COfes refere-se ~ hoera•Qu!a albmétroca em cada unulade geomorfológ•ca Os 1ons maosescurosçorrespondem às 
~ •eas maos elevadas e os ela• os ~s rnaos baoxas $ao excluídas desta norma as formas de acumulaçllo '~""na o consroruem uno· 
dades geomorlológocas 

FORMAS ESTRUTURAIS 

Sr - Superficie estrutural tabular. Superfície aplanada, de topo 
parc1al ou letalmente corncidente com a estrutura geoló
gica. limitada por escarpas e retrabalhada por processos 
de pediplanac~o 

Spt - Patamares estru turais. Relevos escalonados. comportan
do degraus topográ ficos, resultantes de erosão diferen
cial 

FORMAS EROSIVAS 

Ep - Supertícte ped•planada. Superficie de aplanamento elabo
rada por processo de pediplanação, cortando htologias 
pré-cambrianas do Complexo Basal, Grupo Cuiabâ, Gru
po Alto Paraguai e terciárias dos Planaltos dos Parecis e 
dos Guimaraes 

Epd- Pedimento. Forma de relevo efetuada por recuo de verten
tes, resultando encosta de declive fraco, ligando dois 
planos altimétricos diferentes, geralmente re trabalhada 
por drenagem de 1." ordem, em entalhe incipiente 

Ep• - Pediplano inumado. Superfic1e de aplanamento elaborada 
por processos de pedip1anação, posteriormente recober
ta por sedtmentos quaternános 

E1 ~ Superfície erosiva tabular. Relevo residual de topo aplana-
do. provavelmente testemunho de superfície aplanada, 
geralmenle hmttado por escarpas erosivas 

Etf - 1 erraço erostvo tluvral. Patamar esculprdo pelo no, com 
decl•ve fraco voltado para o leito fluvial, geralmente com 
cobertura aluvial 

FORMAS DE DISSECAÇÃO 

- Formas aguçadas. Relevos de topo continuo e aguçado, 
com diferentes ordens de grandeza e de aprofundamen
to de drenagem, separados geralmente por vales em 
'"V'' 

t - Formas convexas. Relevo de topo convexo, com drferen
tes ordens de grandeza e de aprofundamento de drena
gem, separados por vales de fundo plano 

1 - Formas tabulares. Relevos de topo aplanado. com diferen
tes ordens de grandeza e aprofundamento de drenagem, 
separados por vales de fundo plano 

INDICES DE DISSECAÇÃO 

Ordem de grandeza dos interiiUvtos. A d1mensão das for
mas foi agrupada em ctnco classes. designadas por me· 
tros e representadas pelo 1 o dígito no quadro abarxo 

lntens1dade de aprofundamento de drenagem. F01 sepa
rada em ctnco classes. qualificadas e representadas pelo 
2° digito no quadro abarxo 

41õ0250m 

MUITO FRACA 11 

FRACA • 
ME OIANA " 

ORDEM DE GRANDEZA DAS 
FORMAS DE DISSECAÇÃO 

>250m > 750m >I 750m 
~750m <$01 750m .:'!i'3 .750m 

21 31 41 

u " " 
n 33 " 

>3 750m 
~ 2.750 

51 

52 

~ 

FORMAS DE ACUMULAÇÃO 

~at - Áreas de acumulação inundáveis. Áreas aplanadas com 
ou sem cobertura arenosa. periódica ou permanente
mente alagadas. precariamente incorporadas a rede de 
drenagem 

Aail - Áreas de acumulação inundáveis com alagamento fraco 

Apf- Planicie fluvial. Área aplanada resultante de acumu lação 
fluvial, periódica ou permanentemente alagada 

Alllf- Planícte e terraço fluvial . Área apfanada. resultante de acu
mulação fluvtal, geralmente sujeita a inundações penódr
cas comportando meandros abandonados, evenrual
mente alagada, unida com ou sem ruptura a patamar 
mais elevado 

Apfl- Planície fluviolacustre. Área plana resultante da combina
ção de processos de acumulação fluvial e facustre geral
mente comportando canais anastomosados 

Ali -Terraço fluvial . Patamar esculpidopeloriocomdeclive fra
co voltado para o leito fluvia l, com cober tura aluvial 

Ad - Dunas. Depósitos de origem continental remodelados por 
ventos 

S[MBOLOS 

• 
Morro res1dual : pontao 

• 
Morro residual : inselberg 

- ·- ·- ·....., 
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Borda oe anttchnal 
escavada 

- ·- ·- ·....., 
- ·- --·~ 

Borda de sinclinal 
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acima de 1 00 m 

Escarpa adaptada a falha, 
acoma de 100 m 

Escarpa adaptada à falha, 
aba1xo de 100m 

........ 
Escarpa estrutural, 
acima de 100 m 

"D""nnoo 

Escaroa estrutural. 
abaixo de 100 m 

Escarpa erosiva, 
acima de 100 m 

Escarpa erosiva, 
abaixo de 100 m 

Cnsta assimétrica fhogbackl, 
acima de 100m 

Crista abaixo de 100 m 

Ressa lto topográfico 

Limite de forma de relevo 
aprOximado quando 

trace1ado 

= 
Caimento topográfico 

Mapa elaborado com base em Interpretação de mosaicos semi
controlados de imagem de radar, sobrevôo e trabalho de campo, 
pela Divisão de Geomorfologia ~RADAMBRASIU, de maio a outu
bro de 1977, março, abril e junho a agosto de 1 978, setembro e 
outubro de 1979, março, abril e dezembro de 1980 
Apoio aéreo com aviões e helicópteros, durante as operacOes de 
campo, realrzado pela Força Aérea Brasileira - FAB 

Om ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,---------------,-----------,----------------,,-------------------------------------- om RmTE " " 34 « " 
PlaneJamento cartográfico e controle da execuçao pela Divisão de 
Publicação IRADAMBRASIU 
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MUITO F0!1TE " 2S ~ 4S 55 Colaboraçao receb1da: 
Orgãos estaduais- CEPEDIBA; DERMAT/MT 
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